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Este dicionário contém mais de 9.000 verbetes  da 
língua palikur. Nos verbetes palikur-português 
constam informações detalhadas sobre cada um 
deles, incluindo os afixos. Todos os verbetes são 
acompanhados de frases ilustrando os seus vários 
significados e foram extraídas de 690 textos 
naturais somando aproximadamente 650.000 
palavras. Algumas frases foram elaboradas pelos 
falantes da língua. Elas refletem seu modo da vida 
tradicional e também atual. 

Para facilitar o uso do dicionário, os aspectos 
da pronúncia e da gramática das duas línguas são 
destacados nas primeiras páginas. Do mesmo 
modo, um Vocabulário português-palikur 
acompanha as últimas páginas, apontando o leitor 
para um ou mais verbetes e oferecendo maiores 
explicações. 

O material na língua palikur foi coletado com 
a colaboração do povo palikur da aldeia Kumenê, 
em especial Paulo Orlando, Leon Orlando, Moisés 
Iaparrá, João Felício, Nilo Martiniano, Aldiere 
Orlando, Ivanildo Gomes, Manuel Labontê, José 
Passinho, Raimunda Ioiô, Suzana Ioiô, Davi 
Espírito Santo, Manoel Hipólito, Mateus Emílio 
Batista, Elvira Felício, Nazaré Felício, Emiliano 
Iaparrá, Maximiliano Ioiô, Afonso Ioiô, Manoel 
Antônio, Nenélio Batista, Alberico Iaparrá, 
Floriano Ioiô, José Correio Ioiô, Elvira Labontê, 
Thierri Ioiô, Tomas Labontê, Manoel João Ioiô, 
Filisberto Labontê, Edwardo Iaparrá, José Batista, 
Maria Narciso, Balaweh, e muitos outros. Uma 
boa parte dos textos dos colaboradores foi 
fornecida por David Green. 

Na produção da presente obra trabalharam 
Aldiere Orlando, Ivanildo Gomes, Raimunda Ioiô, 
e João Felício, falantes nativos da língua palikur, 
Harold e Diana Green, linguistas, David Green, 
etnógrafo, Antonia Elizabete Romanowski, 
professora e tradutora, Alan Vogel, Timotheo 
Lopes De Melo Correa, e Leni Andrade, editores, 
e Simoni Maria Benício Valadares, linguista. 
Juntos elaboraram o formato do volume para 
melhor servir o interesse do povo palikur em 
aprender e entender a língua portuguesa e 

ainda manter o uso da sua própria linguagem. As 
ilustrações foram feitas por Paulo Orlando, Moisés 
Iaparrá, Nenélio Batista, Manoel Labontê, e Diana 
Green, e os desenhos das constelações baseados 
nas esculturas de Uwet Manoel Antônio. 
Informações sobre a localização dessas 
constelações foram gentilmente concedidas por 
David Green, junto com vários desenhos. 

O povo palikur é detentor de uma rica tradição 
oral. A escrita torna-se um processo de 
apropriação desse instrumento de comunicação e 
expressão por esse povo. No começo, somente 
dois homens podiam ler na língua portuguesa. A 
ortografia desenvolveu-se de 1965 até 1977 em 
cooperação entre os linguistas e o povo palikur da 
aldeia Kumenê. Foi com esta ortografia de base 
sistemática e científica que todos aprenderem a ler 
na língua palikur. Nos anos setenta uma Escola 
Estadual foi estabelecida alfabetizando as crianças 
na língua portuguesa. Em 1996 durante duas 
reuniões, uma de dezoito líderes da tribo e a outra 
com dezoito futuros professores bilíngues, a 
ortografia foi discutida e algumas modificações 
foram feitas. A maior mudança era a decisão de 
adotar o uso da letra ‘v’. Na língua palikur, ‘v’ é 
um alofone de ‘p’; quer dizer a letra ‘p’ entre 
vogais tem o som de ‘v’, e assim era necessário 
usar só uma letra. Mas já que as crianças estavam 
aprendendo a letra ‘v’ na escola, foi decidido usá-
la na escrita palikur para evitar confusão. Também 
discutiram o uso de ‘y’ e ‘w’ numa tentativa de 
aproximar a escrita às regras do português, mas 
logo viram que o sistema fonológico da língua 
palikur não permitiria a mudança. A decisão 
unânime nos dois grupos foi de guardar a grafia 
existente, com a adição da letra ‘v’. É esta a grafia 
aplicada no presente dicionário. Foi a partir de 
1996 que os professores palikur começaram a 
participar de um processo de formação que serviu 
como fundação para assumirem a condução das 
suas escolas nas aldeias, com treinamentos que 
também foram apoiados pelo Fundo das Nações 
Unidas para a Infância-UNICEF. 
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APRESENTAÇÃO 

A língua palikur, da família Aruak, é falada por dois mil indígenas que moram na várzea 

da Bacia do Rio Oiapoque no Estado do Amapá e também na Guiana Francesa. 

Este dicionário da língua foi feito pelo povo palikur e para eles, com três principais 

objetivos: 

1. Auxiliar os falantes da língua palikur a compreender e falar a língua portuguesa. Ao 

invés de dar definições das palavras em palikur, este dicionário mostra as palavras 

equivalentes em português. Contém muitos termos modernos do português que os palikur 

não usavam até recentemente, tais como ‘ecologia’, ‘ministério’, ‘antropólogo’ e 

‘relatório’. Os exemplos de frases mostram como cada palavra é utilizada na interação face 

a face. É interessante esclarecer que as frases em palikur são extraídas de textos ou foram 

feitas por eles próprios e refletem seus interesses e conceitos sobre a palavra em questão. 

Por isso, às vezes, elas soam um pouco estranhas para os falantes da língua portuguesa. 

Mas, tentou-se chegar o mais próximo possível do sentido que elas expressam. As vezes, 

foi necessario escrever entre parenteses “Diz a lenda que” ou “Diz-se que” para deixar 

claro que são citações da historia e cultura do povo palikur. 

2. Preservar o saber dessa sociedade, registrado nas breves frases que tratam da relação 

dos palikur com o ecossistema, da fauna e flora da região, dos remédios tradicionais, da 

etno-ciência, etno-história, dos seus hábitos e costumes e da tecnologia nativa. Por 

exemplo, cestos, flechas, cerâmicas, e instrumentos musicais, mostrando assim, a cultura 

específica de um povo. No entanto, a maioria das frases mostra que o povo palikur tem 

muito mais em comum com outros povos do que diferenças. Pois, são gente como a gente, 

com as mesmas necessidades e dificuldades pelas quais qualquer pessoa vivencia. 

3. Apresentar subsídios que sirvam de base para educadores, linguistas, e demais 

pesquisadores. As frases contidas neste dicionário poderão, de alguma forma, 

instrumentalizar pesquisas e ajudar estudiosos a fazer perguntas mais precisas e 

compreender as respostas com maior clareza. Também será de extremo interesse aos 

educadores na elaboração de instruções pedagógicas, assim como propiciar aos linguistas 

material de apoio no estudo da estrutura da língua palikur. 

Que este dicionário possa servir de base para que haja uma melhor comunicação entre os 

falantes de ambas as línguas, possibilitando o entendimento entre estas culturas e 

promover principalmente o respeito mútuo. 
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Ku wown biyuke 
 

Se perdermos a nossa língua 
por Aldiere Orlando, inspirado em Cuando Muere Una Lengua por Miguel Leon-Portilla 

Ku wown biyuke 

nikwe ukannuhwan amin madikte 

ariknebdi inurikyene, 

(warukma, kamuw, kayg) 

hawata ukannuhwan umin wis amadgaya inin, 

(uhiyakemni akak uwakemni) 

in ka akkaka akisyavriknama akiw 

ewka awen wownavrik. 

Ku wown biyuke 

nikwe madikte amadgaya inin, 

(parahwokwa, warik, puwiknebdi akak ahavwi) 

in ka kinetihwaka nimin akiw, 

akak uhiyakemni payak akak uwegewni 

mmanawa in kuwis menwe. 

Ku wown biyuke 

in ke wotbe pahayku lapot sabukwiyebe. 

Nikwe hiyeg amedgenevwi inin 

awetuvye pukuha 

ku samah wowskawniy ay amadga inin. 

Ku wown biyuke, 

unetni adah kiyathaki akak amnihka 

unetni adah kayahka akak batekka 

wavan, westwa, unetni, uviryepkawni, 

amekenegben gikehnikis 

in ka kinetihwakati nimin akiw. 

Ku wown biyuke 

—aa, ka aynsima iwit kuwis biyuke, 

ka aynsima iwit biyuknene akiw, kewa 

pahak waruwbe bekbetepka aritnanyuvwi 

nikwe wahawkrivwiy gikuvimnakis 

tinwohawsepka adah avavyekwa 

in ke igiskabe ku pariye wis biyukse 

adah avavyekwa. 

© Aldiere Orlando, 2016 

Se perdermos a nossa língua, 

então todo o nosso conhecimento 

das coisas que estão acima no céu 

(estrêlas, sol e lua) 

e das pessoas que vivem na terra (nossos 

pensamentos e sentimentos mais profundos) 

não será mais a expressão da forma adequada 

se perdermos a nossa língua. 

Se perdermos a nossa língua, 

então tudo no mundo 

(mares e rios, animais e plantas) 

nunca mais será articulado 

com nossa sabedoria e nossas percepções 

pois elas já teriam desaparecido. 

Se perdermos a nossa língua, 

Será como uma porta que se fechará para sempre 

para os povos do mundo 

que nunca entenderiam 

como nós vivíamos aqui na terra. 

Se perdermos a nossa língua, 

nossas palavras de respeito e amor, 

nossas expressões de dor ou felicidade, 

nossas canções, nossas histórias, nossas preces, 

as realizações dos nossos antepassados 

nunca mais serão contadas. 

Se perdermos a nossa língua 

—e muitas línguas já foram perdidas 

e muitas já estão desaparecendo, 

como espelhos quebrados em pedacinhos — 

as vozes dos nossos antepassados então 

serão dessa vez silenciadas para sempre 

e perderíamos uma grande riqueza 

para todo o sempre. 

Tradução de Simoni Valadares e Diana Green 
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ABREVIATURAS  IWIT AMATKUHKA 

adj. adjetivo Inakni iwit ekkene arikna ahivak, ba amin ahumwan, 
ba amin pahavwi gihiyekemni 

adv. advérbio  Inakni iwit ekkene ku samahpa wis keh arikna, ku 
aysaw wis keh, ku kiney wis keh; hawata kit, kitak wis 
ayta 

art. artigo  Inakni iwit wewne akak hiyeg giw ba arikna ariw, ku 
kamin wis kuwis kinetihwa 

clit. clítico Inakni iwit akisut amaksemni iwit ku pariye kabah-kam 
iwit, ke ‘-kam’ be, ke ‘-nek’ be, ke ‘-be’ be 

conj. conjunção Inakni iwit ku pariye pawtaksa pahat iwit akak 
pahatwa akiw, ke ‘akak’ be 

dem. demonstrativo Inakni “iwit ekkene hiyeg ba arikna ku pariye ariw 
kuwis awnaka, ke ‘ner’ be, ke ‘nop’ be 

ênf. ênfase Inakni “kiyesad” 

Ex: exemplo Inakni “areketni” 

f. feminino Inakni “ikaka tino” 

interj. interjeição  Inakni “iwit ku pariye ekkene wadisasawka ba 
kayahwaki ba batekka” 

interrog. interrrogativo Inakni “ayapka” 

m. masculino Inakni “ikaka awayg” 

n. neutro Inakni “ikaka kane awaygma, kawnata tinoma”, 
hennen 

num. número, numeral Inakni “avuhkak” 

pref. prefixo Inakni “ikisut ku pariye ay akavuska iwit” 

prep. preposição Inakni iwt ke ‘ariku’ be, ke ‘amadga’ be, ke ‘gimin’be 

pron. pronome pessoal Inakni iwit ekkene hiyeg ku pariye giw kuwis hiyakan, 
ke ‘ig’ be 

pron.dem. pronome demonstrativo Inakni iwit ke ‘ner’ be, ke ‘egu’ be, ke ‘inakni’ be 

pron.obliq pronome obliquo Iwit ba ikisut ekkene ku kavitit pahavwi keh, ke inibe: 
‘Eg biwhpig’ Inakni ‘ig’ amaksemni iwit in ‘obliquo’ 

pron.poss. pronome possessivo Inakni iwit ekkene arikna akawhak, ke ‘gi’dahanbe 

s.f. substantivo feminino Inakni iwit ekkene pahavu guw ba arikna ku pariye 
ikaka tino, ke ‘unag’ be, ke ‘tip’ be 

s.m. substantivo masculino Inakni iwit ekkene pahavwi giw ba arikna ku pariye 
ikaka awayg ke ‘gisamwi’ be, ke ‘kaybune’ be 

s.m./s.f. substantivo de 2 
gêneros 

Inakni iwit ekkene arikna ariw ku pariye awayg, ba 
kawk tino, ke ‘abes’ be, ke ‘akivara’ be 

s.n. substantivo neutro Inakni iwit ekkene arikna ariw ku pariye kane 
awaygma, kawnata tino, ke ‘payt’ be, ke ‘un’ be 

suf. sufixo ou desinência Inakni iwit ekkene akisut ku pariye amaksemni iwit 
anag 

Tb. Também escrito Inakni “hawata awnaka” 

v.t. verbo transitivo  Inakni iwit ekkene ku pariye wis keh arit hiyeg ba arit 
arikna, ke ‘biwh’ be, ke ‘amnih’ be 

v.i. verbo intransitivo iwit ekkene ku pariye wis keh hennen, ke ‘himak’ be, 
ke ‘tabir’ be 

V. Veja Inakni “Iwasa” 
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OBSERVAÇÕES  IWITKEKENE AHUMWAN 

1. AKISUT: Paha tiykaki amaksemni iwit akisut (-), ini areketni ku ini ikisut misakwa 
akavuska iwit. Henneme ku ini tiykaki ay akavuska ikisut, in areketni ku ini ikisut 

misakwa amaksemni iwit. Ke ininbe, ‘ka-’ misakwa akavuska iwit, ‘-te’ misakwa 
amaksemni iwit ka-bay-te. Hawata ‘m-’ misakwa akavuska iwit m-bay-te. 

AFIXOS: Um hífen (-) no final de um afixo indica que ele é um prefixo, e no início 

que é um sufixo, por exemplo, ‘ka-’ é prefixo e ‘-te’ é sufixo, como nas palavras: 

ka-bay-te (ter-bom-mais) ‘melhor’   e   m-bay-te (sem-bom-mais) ‘pior’. Na língua 

palikur a ocorrência de afixos em palavras de todas as classes é bem maior do 

que a ocorrência dos mesmos na língua portuguesa. 

2. Arikna ariw ku pariye kakawhak, inakni iwit tamakka akak let durohkiska. 

Já que a palavra para objetos que estão na posse de alguém tem uma forma 

muito diferente do que a palavra para um objeto que não se possuiu, a maioria 

dos substantivos estão seguidos pelas suas formas possessivas em itálico e em 

negrito. Por exemplo, ‘payt, givin’ significa ‘casa, sua casa’. Os substantivos que 

ocorrem somente na forma possessiva também aparecem em letra itálica. 

3. Mpuse iwit ahiyakemni in ekkepka akak yakot akig. 

O significado de uma palavra é indicado por uma seta (►). 

4. V.‘ ’ awna adahan pis iwasa iwit nawenyewa ku pariye kaba hehpekuye ahiyakemni. 

V.‘ ’ Veja as outras palavras ligadas à palavra em questão, como: o radical, os 

afixos, sinônimos, antônimos, etc. Por exemplo: 

ahbiyaw v.i. ► bocejar v.i. V.‘ah’‘gibiy’‘-wa’,   e   kamuw s.m. ►1 sol s.m. V.‘ka-’‘amuwe’ 

5. (Do crioulo), (do francês), (do português), (do castelhano), (do holandês), (do tupi), (do caribe) ekkene ku 
kariwntak iwit pes, ba ariwntak kiriyavrik, ba ariwntak parastunka, ba ariwntak 
parantunka, ba ariwntak espanyayenevwi, ba ariwntak walende, ba ariwntak wayampi, 
ba ariwntak Hiye giwnavrikis. Ini ayapka (do caribe?) ekkene ku wis ka hiyak ku pariye 
hiyeg kit awna inakni, ba in ariwntak parikwaki, ba kawk ba in ariwntak hiye giwnavrikis. 

(Do crioulo), (do francês), (do português), (do castelhano), (do holandês), (do tupi), (do wayampi) e (do 

caribe) indicam a origem da palavra. A pergunta (do caribe?) o ponto de interrogação 

indica que a palavra existe nas línguas palikur e caribe e não sabemos qual é a 

língua de origem. 

6. Tb. ekkene ku samah araytak hiyeg awna inakni iwit. 

Tb. indica uma outra pronúncia da palavra ou do afixo. Por exemplo: 

ahamba s.n. ► raíz s.f. Tb.‘ahampa’ 

7. Ku aysaw pahat iwit kadahan arakembet hiyakemniki, ini aveynivye, amapnampiye 
ahiyakemni in ekkepka akak avuhkak nopsesa. 

Diversos significados de uma palavra são enumerados depois de uma seta. Por 

exemplo: 

abekbeti s.n. ►1 rachadura s.f. fenda s.f. 

►2 dedos (do pé) s.m. 

8. Madikte abektey ariku parantunka, in kavusa akak tiykaki.  
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Todas as frases em português vêm depois de um travessão. Por exemplo: 

Nah batek akak inin kagta. —Gosto deste livro. 

9. ‘/o’ akak iwit parikwaki, ‘/a’ akak iwit parantunka, in areketni ini iwit ahumwan ku 
pariye wis kawih ku aysaw wis kinetihwene gumin pahavu tino. 

O ‘/o’ em palikur, e ‘/a’ em português indicam a forma feminina da palavra citada. 

Por exemplo: 

amutrevutne /o s.m./s.f. ► fazendeiro /a s.m./s.f. 
 (isso é, as formas femininas são amutrevutno e fazendeira) 

barewye /o adj. ► bonito /a adj. 

 (isso é, as formas femininas são barewyo e bonita) 

10. Arikna ariw ku pariye avanenekwa kakawhak, wis uti inakni iwit ayegbi madikte iwit 

ku pariye kavusa akak let ‘g’. Ke ininbe: ‘gugihgi’, ‘gitaybi’. Wis ka uti ayegbi iwitviyene 

ku pariye kavusa akak let ‘u’, kema ininma: ‘utaybi’. 

Muitos nomes, incluindo os de parentes e de partes do corpo, só ocorrem em 

forma possessiva. Neste dicionário, tais palavras se encontram na lista de 

palavras que começam com a letra ‘g’, isso é, com o prefixo ‘g-’, ‘gi-’ (dele), ou 

‘gu-’ (dela), que significa ‘seu/sua’. Por exemplo, ‘gugihgi’ (seu marido) e ‘gitaybi’ 

(sua orelha). Se você estiver procurando uma palavra que comece com a letra 

‘n’, ‘p’, ‘y’, ou ‘u’, provavelmente a letra faz parte de um prefixo que significa 

‘meu’, ‘seu’, ou ‘nosso’. Nesse caso procure a palavra na lista de palavras que 

começam com a letra ‘g’. 

11. Let ‘p’ ayegbi vogal in ugeswe ‘v’ ariku parikwaki. Gaytakkis hiyeg tamakni akak let 

‘p’, gaytakkisme tamakni akak let ‘v’. In ka sam. In kawih hehpekuye. Amadga inin 

kagta wis kawih let ‘v’. 

O fonema ‘p’ entre vogais tem o som de ‘v’ na língua palikur. Alguns o escrevem 

com ‘v’; outros usam ‘p’. Qualquer um é aceitável. Neste dicionário a letra ‘v’ é 

utilizada. 

12. Uma vez que as explicações da gramática das duas línguas foram feitas para 

pessoas não-linguistas, termos comuns foram utilizados para que os leitores 

entendam com mais facilidade. Na maior parte, os termos gramáticais seguem o 

padrão do livro GRAMÁTICA CONTEMPORÂNEA DA LÍNGUA PORTUGUESA, de 

José de Nicola e Ulisses Infante. 

13. Na maior parte, as fontes de informação sobre os nomes científicos são as 

seguintes. Animais: http://www.zoologico.com.br, Aves: http://avibase.bsc-

eoc.org, Peixes: http://www.fishbase.org, Plantas: http://floradobrasil.jbrj.gov.br. 
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LET AMANPUY  GUIA DE PRONÚNCIA 

Letras do  alfabeto da língua portuguesa: a b c d e f  g h i j  k* l  m n o p q r s t u v w* x y* z 

Letras do  alfabeto da língua palikur: a b    d e f* g h i j*
 
k  l* m n o p    r s t u v w x y  z* 

Obs: Let akak warukma (*) in ariku iwit ku pariye ariwntak nawenyewa hiyeg giwnkis. 
As letras com asterisco (*) aparecem somente com palavras de origem estrangeira. 

Kabahkam madikte let ariku parikwaki in ekkene amanpuy kabahte hehpekuye ke parantunkabe. 
Inenewa let ‘h’ akak ‘r’ ekkene amanpuy ku pariye ka aynsima nawenyewa ariw parikwaki. 

As letras da língua palikur quase sempre têm a mesma pronúncia da língua portuguesa. (Veja 

as exceções a seguir.) Somente a pronúncia das letras em negrito (‘h’ e ‘r’) difere nas duas 

línguas. 

‘h’: Ariku parantunka, let ‘h’ yuma amanpuy. Arikume parikwaki, amanpuy hehpekuye ke ‘r’be akavuska 

iwit ‘reto’ heneme in awnaka akak ukig, ke sigbe gimanbe. 

Em português o ‘h’ em iníco de palavra 
não é pronunciado.  

 Em palikur o ‘h’ tem o som de ‘r’ no início da pa-
lavra ‘reto’, mas é um som nasal, como ‘m’ e ‘n’. 

Há um homem aqui hoje que canta hinos toda hora. Guhiwhi hehe guhar ahakwat un, in keh eg tih. 
‘Pahavwi awayg ay kuri ku pariye pak avat takunipti.’ ‘Seu neto jogou a farinha na água e fez ela chorar’. 

Em português ‘lh’ e ‘nh’ têm o som de ’ly’ 
e ‘ny’ em palikur. 

 Em palikur ‘lh’ e ‘nh’ têm os sons normais de 
‘l’, ‘n’, e ‘h’. 

Minha sobrinha trabalha com o meu filho. Nah kakanhaw gut nuhinyo akak barewye anhaki. 
‘Nuwayguh kannivwiyo gikak nukamkayh.’ ‘Dei um lindo desenho à minha nora.’  

‘r’: Ariku parantunka, let ‘r’areketni pahat amanpuy ku pariye yuma ariku parantunka.  

Em português o ‘r’ entre vogais e depois de uma 
consoante é falado com a língua batendo levemente 
no alvéolo, isso é, no céu da boca atrás dos dentes. 

 Em palikur o ‘r’ tem o som que se pronun-
cia entre o ‘r’ e ‘g’ na palavra ‘gargarejar’. 
É falado com leve vibração da úvula. 

A arara é grande. Surusru aran barewye. 
‘Arawa eg kiyapyad.’ ‘Os ovos da sururina são bonitos.’ 

Em português o ‘r’ em início e em final de 
palavra e antes de uma consoante têm o 
som da letra ‘h’ de palikur. (O ‘rr’ no meio da 
palavra também tem o mesmo som.) 

 Em palikur o ‘r’ sempre tem o som que se 
pronuncia entre o ‘r’ e ‘g’ na palavra 
‘gargarejar. (O ‘r’ não ocorre em início de 
palavra.) 

O rapaz quer amarrar a rã com uma corda. Pakir axe namutra irum akak kawar. 
‘Ig takweye muwaka wanak ner doro akak akati.’ ‘O porco comeu o jerimum e o abacaxi.’ 

‘c’, ‘q’: Ariku parantunka, ku aysaw let ‘c’ pitati ariw ‘a’, ba ‘o’, ba ‘u’ in akki amanpuy ‘k’ ke ininbe:  

Em português o‘c’ antes de ‘a’ ‘o’ e ‘u’ tem o som de 
‘k’. O ‘qu’ antes de ‘e’ e ‘i’ também tem o som de ‘k’. 

 Em palikur não existe a letra ‘c’ nem ‘q’; só 
‘k’ tem o som de ‘k’. 

  A casa do Carlos é pequena. Kukya muwaka himak kuri. 
  ‘Carlos givin nopsesa.’ ‘O titio quer dormir agora.’ 

‘ç’,‘ss’: Ariku parantunka, let ‘ç’ e ‘ss’ akki amanpuy ‘s’. Hawata ‘c’, ‘sc’, ‘xc’, ‘x’, ‘z’ ik adah’ akki ‘s’ 

Em português ‘ç’ e ‘ss’ têm o som de ‘s’ ás vezes 
‘c’, ‘sc’, ‘xc’, ‘x’, ‘z’ também têm o som de ‘s’. 

 Em palikur não existe a letra ‘ç’. Só a letra 
‘s’ tem o som de ‘s’.  

Celso fez suco de açaí. Está grosso? Não, está excelente!  Usuh isim usamwi gisimsa. 
‘Celso keh was. Ba in mitubet? Kawa, in kabayntiwa.’ ‘Nós compramos camisa para nosso irmão.’ 
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Ariku parantunka, araytak let ekkene amanpuy ku pariye aynesa nawenyewa ariw parantunka. 

Existem algumas diferenças na pronúncia de várias letras nas duas línguas. 

‘y’: Ariku parantunka, ‘y’ akki aman hehpekuye ke ‘i’be. Arikume parikwaki, ‘y’ ke ‘i’be, heneme let ‘i’ wis 

amkasni. Inme let ‘y’ in amanpuy kibehtenwa. 

Em português ‘y’ tem o mesmo som de ‘i’. Em palikur ‘y’ tem o som de ‘i’, mas é mais curto. 

Yuri comprou Yuky na loja. Uyay ayá yikebyi ba ig yig uté iyg. 
‘Yuri isime higapka “Yuky” aynte piyuket “Yamada.” ‘Vamos perguntar à sua irmã se o pai achou traíra.’ 

Compare as palavras: ‘yak’ (picar) com ‘iyak’ (respirar) e ‘yiyaka’ (suas flechas). 

‘w’: Ariku parantunka, ‘w’ akki aman hehpekuye ke ‘u’be. Arikume parikwaki, ‘w’ ke ‘u’be, heneme let ‘u’ 

wis amkasni. Inme let ‘w’ in amanpuy kibehtenwa.  

Em português ‘w’ tem o mesmo som de ‘u’. Em palikur ‘w’ tem o som de ‘u’, mas é mais curto. 

Wilson tem um gerador de cem quilowatts. Yiyuw ayeweye in barewyewa. 

‘Wilson kadahan theste adug ku pariye iki sah “quilowatt”. ‘Seus cocares azuis são muito bonitos.’ 

Compare ‘w’ e ‘u’ nestas palavras: ‘iw’ (leva) ‘wiwhe’ (tirar) ‘iwi’ (levar) 

  ‘yu’ (mosca) ‘uyuhe’ (rouco) ‘yuy’ (deixar de molho) 

Waké parikwaki yumabe ‘y’ akak ‘w’ nikwe iwit kadahankam ka aynsima vogal daykak. 

Se palikur não tivesse ‘y’ e ‘w’ as palavras teriam muitas voagais juntos. 

‘y’ akak ‘w’ yuma ‘y’ yuma ‘w’ 

ayeweye ‘azul’ aiéuéié 

wabaywiy ‘nossa bondade’ úabáiuíi 

barewyewa ‘bonitão’ baréuiéua 

yiwewvan ‘sua jornada’ iíuéuvan 

kiyimwihyi ‘perturbar vocês’ kiiímuíhií 

‘e’: Ariku parantunka, let ‘e’ amaksemni iwit akki amanpuy ‘i’, ke ininbe: 

Em português ‘e’ tem o som de ‘i’ em final de palavra.  Em palikur ‘e’ tem sempre o som de ‘é’. 

Se ele pegasse peixe, eu estaria alegre. Ig amekene sigise ke maygbe. 
‘Waké ig kamax im, nah batekkam.’ ‘O finado corria como o vento.’ 

Note a diferença entre o sentido de “axne” (‘comendo’) e “axni” (‘a comeu’) na frase seguinte. 

Ig      kiyavwiye             axne        dibe heneme ig ka     axni     kibeye.   Ig dakeremni pahate. 
‘Aquele senhor estava comendo manteiga e ele não a comeu devagar. Comeu tudo de uma vez.’ 

‘o’: Ariku parantunka, let ‘o’ amaksemni iwit akki amanpuy ‘u’, ke ininbe: 

Em português ‘o’ tem o som de ‘u’ em final de palavra.  Em palikur ‘o’ tem sempre o som de ‘o’. 

O menino fez o fogo com graveto. Nor tino tamakno gutomo barewyo. 
‘Ig awayg keh tiket akak ah atawnibdi.’ ‘A mulher está pintando a cuia bem bonita.’ 

‘i’, ‘u’: Ariku parantunka, ku aysaw iwit matiswa akak let ‘i’ ba akak ‘u’ ini let awnaka akak ahawna. 
Heneme ku aysaw in ahumwa paha vogal, ke inin be: ‘eu’, ‘oi’, ‘iu’, nikwe in awnaka hennen. 

Em português o ‘i’ e ‘u’ em final de palavra são tônicas 
exceto em sílabas de duas vogais, como: eu, oi, iu. 

 Em palikur ‘i’ e ‘u’ em final de palavra 
não são tônicas. 

Eu comi abacaxi, jabuti, pirarucu e inambu. Igi bakimni ikevgi pahavwi makanku ariku tukugu. 
‘Nah ax kawar, wayam, kihiwri akak inam.’ ’A criança  deu-lhe um macaco-chico numa cabaça.’ 

‘a’: Ariku parantunka, ku aysaw let ‘a’ pitati ariw ‘m’ akak ‘n’, in uges amanpuy aynesa, ke ininbe: 

Em português o ‘a’ muda a pronúncia antes de ‘m’ 
ou ‘n’. 

 Em palikur o ‘a’ antes de ‘m’ ou ‘n’ não 
muda a pronúncia. 

Vou plantar mandioca e mudas de banana amanhã.  Eg akampa gukamkayh ku aysaw misanpi. 
‘Nah mutuhte kiniki akat akak pilatno akat takuwanek.’ ‘Ela banhou seu filho quando escureceu.’ 
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Ariku parikwaki, iwit akisut ik adahan uges amanpuy nawenyewa ariw pitatye. Ku amaksemni akisut 
matiswa akak ‘e’ in uges araytak let ‘a’ adahan let ’e’ ba ‘i’, ke ininbe: 

Na língua palikur, os afixos mudam a pronúncia das vogais na palavra. Um afixo que termina 

em ‘e’ faz com que algumas das letras ‘a’ na palavra mudem para ‘e’, ou ás vezes, para ‘i’. 

a  e 
umah ‘matar’ + -e ‘aspecto perfeito’  umehe ‘matou’ 
kabay ‘bem’ + -ne ‘aspecto contínuo’  kibeyne ‘bom’ 
tarara ‘nadar’ + -kere ‘desejo’  tarerekere ‘queria nadar’ 
samanaw ‘gracejar’ + - ne ‘aspecto contínuo’  samenewne ‘gracejando’ 

‘á, à, ã, â, é, ê, í, ó, ô, õ, ú’: Ariku parikwaki, yuma let kadahan atiykak avuheku. Inme 

parantunka kadahan ka aynsima atiykak avuheku vogal adahan ekkene ku pariye amanpuy pi kiyhawnate 
ayegbi pahat iwit, ke ininbe:  

Em português a vogal da sílaba tônica pode ter acento.  Em palikur as vogais não têm acento. 

Lília deu o remédio a sua avó com água e açúcar. 
‘Lília ike iveyti ta gut gatig akak un akak suku.’ 

Hawata ini atiykak akki wot ku let amanpuy nawenyewa ariw paha let, ke ininbe: 

Em português os acentos também indicam a 
pronúncia da vogal. 

 Em palikur as vogais têm sempre a 
mesma pronúncia. 

Vovô e vovó gostam de ver os aviões. 
‘Ahwiy gukak avyan egkis batek hiya aviyoh.’ 

‘g’: Ariku parantunka, ku aysaw let ‘g’ pitati ariw let ‘i’ ba ‘e’, in akki amanpuy ‘j’ ke ininbe: 

Em português ‘g’ antes de ‘i’ ou ‘e’ tem o som de ‘j’. Em palikur ‘g’ tem sempre o som de ‘g’. 

A gente ficou agitado durante a viagem.  Gegni warekne gikengi. 
‘Hiyeg kiyimwihwa abet giwewvankis.’ ‘O irmão dele arrancou a mandioca.’ 

‘l’: Ariku parantunka, let ‘l’ amaksemni iwit akki amanpuy ‘u’, ke ininbe: 

Em português ‘l’ tem som de ‘u’ em final de sílaba. Em palikur ‘l’ é pronunciado em final de sílaba. 

Qual é o meu mel?  Wis kadahan lekol akak lupital akak arehweket bul. 
‘Pariye ahayak anunu ndahan?’ ‘Nós temos escola,  hospital e campo de futebol.’ 

‘m’, ‘n’: Ariku parantunka, let ‘m’ ‘n’ amaksemni iwit akki amanpuy ‘h’. Yuma iwit kavusa akak ‘mm’. 

Em português ‘m’ e ‘n’ não são pronunciadas 
em final de sílaba. A vogal anterior é nasal. 

 Em palikur ‘m’ e ‘n’ são pronunciadas em final 
de sílaba. 

Um bom homem nunca engana ninguém. Eg kadahan im akak pam amadga gumewkan. 
‘Ku pahavwi awayg kibeyne ig ka kinis hiyeg .’ ‘Ela tem peixe e sal no seu prato.’ 

Em português nenhuma 
palavra começa com ‘mm’. 

 Em palikur, quando uma palavra começa com 
‘mm’, o primeiro ‘m’ é aspirado pelo nariz.  

“Nah isime mmukna kasivag mmanawa pahamkuwa ka ik.”  “Mmah henne?” 
”Comprei dois terçados pois um só não vai dar.”  “Verdade?” 

‘s’: Ariku parantunka, ku aysaw let ‘s’ ayegbi vogal, in akki amanpuy ‘z’ ke ininbe: 

Em português ‘s’ entre vogais tem o som de ‘z’.  Em palikur ‘s’ tem sempre o som de ‘s’. 

Meu esposo caça longe de casa.  Gisamu gusimsa masasanisa. 
‘Nugihgi wewva piyawakad ariw uvin.’ ‘O vestido da irmã dele é de tecido fino.’ 

‘x’: Ariku parantunka, araytak let ‘x’ akki amanpuy ‘s’, ‘z’ ba ‘ks’ ke ininbe: 

Em português, ‘x’ pode ter o som de ‘z’, ‘s’ ou ‘ks’.  Em palikur ‘x’ tem sempre o som de ‘ch’. 

Ele deu um exemplo para explicar a palavra “fixo”. Xef xuwehe xaxe giwakutak. 
‘Ig keh abektey adahan akkamnihne iwit “mutuw”.’ ‘O chefe tirou a sacola da mão dele.’ 
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SÍLABAS  AMANPUY 

Madikte iwit kehka akak amanpuy. Inme amanpuy kehka akak consoante payak akak vogal. Ini vogal in 
‘a’ ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘u’ (V). Madikte nawenyewa let in kewye consoante (C). Ariku parikwaki akak parantunka 
kadahan amanpuy pugunkuna akebi ahumwan. Kadahan amanpuy ku pariye kehka akak pahawowa 
vogal. Ariku parikwaki kadahan pohowku amanpuy akiw ku pariye kehka akak vogal payak akak 
consoante. Parantunka kadahan paxnika amanpuy hawata ke parikwakibe. Henneme kadahan pahat 
amanpuy ku pariye kehka akak vogal payak akak pahat vogal akiw (VV). Arikume parikwaki, yuma 
inesweke vogal. Nikwe yuma vogal daykak. 

 

Em português, a sílaba pode ser formada 
por uma vogal (V), um ditongo (VV),ou um 
tritongo (VVV). Ou por uma vogal (V), um 
ditongo (VV), ou um tritongo (VVV) 
acompanhados de consoantes. 

 Em palikur, há seis formas de sílabas. São 
V (uma só vogal) com mais cinco que são 
formadas por vogais acompanhadas de 
consoantes. Não há nenhum encontro 
vocálico. 

 

Algumas sílabas em português Todas as sílabas em palikur 

Iwit ‘é’ (akak) in pahawowa vogal (V). 

A palavra ‘é’ (com) é uma sílaba formada 
por uma só vogal (V). 

Iwit ‘utew’ inakni kavusa akak amanpuy ‘u’. Ahumwan in 

vogal (V). A palavra ‘utew’ (nossa cabeça) começa com 

a sílaba ‘u’ que é formada por uma só vogal (V). 

Iwit ‘me’ (nah) ahumwan in consoante akak 
vogal (CV). 

A palavra ‘me’ (eu) é uma sílaba formada 
por uma consoante e uma vogal (CV). 

Iwit ‘nutew’ inakni kavusa akak amanpuy ‘nu’. 
Ahumwan in consoante akak vogal (CV). A palavra 

‘nutew’ (nossa cabeça) começa com a sílaba ‘nu’ que é 
formada por uma consoante e uma vogal (CV). 

Iwit ‘ir’ (atak) inakni pahatwa amanpuy. 
Ahumwan in vogal akak consoante (VC). 

A palavra ‘ir’ é uma sílaba formada por uma 
consoante e uma vogal (VC). 

Iwit ‘ik’ inakni pahatwa amanpuy. Ahumwan in vogal 

akak consoante (VC). A palavra ‘ik’ (dar) é uma sílaba 
formada por uma consoante e uma vogal (VC). 

Iwit ‘sol’ (kamuw) inakni pahatwa amanpuy. 
Ahumwan in consoante akak vogal akak 

consoante akiw (CVC). A palavra ‘sol’ é 
uma sílaba formada por um consoante, 
uma vogal e mais uma consoante (CVC). 

Iwit ‘kat’ inakni pahatwa amanpuy. Ahumwan in 
consoante akak vogal akak consoante akiw (CVC). 

A palavra ‘kat’ (paneiro) é uma sílaba formada por uma 
consoante, uma vogal e mais uma consoante (CVC). 

Iwit ‘ao’ (arit) inakni pahatwa amanpuy. 
Ahumwan in pisaya vogal (VV). Tb. ‘eu’, ‘oi’. 

A palavra ‘ao’ é uma sílaba formada por 
duas vogais (VV). Tb. ‘eu’, ‘oi’. 

Iwit ‘ayg’ inakni pahatwa amanpuy. Ahumwan in vogal 
akak consoante akak consoante akiw (VCC). Tb. ‘ewk’. 

A palavra ‘ayg’ (tabaco) é uma sílaba formada por uma 
vogal seguida por duas consoantes (VCC). Tb. ‘ewk’ 

Iwit ‘uai’ (awé) inakni pahatwa amanpuy. 
Ahumwan in mpana vogal (VVV). 

A palavra ‘uai’ é uma sílaba formada por 
três vogais (VVV). 

Iwit ‘kayg’ inakni pahatwa amanpuy. Ahumwan in 
consoante akak vogal akak consoante akak consoante 

akiw (CVCC). A palavra ‘kayg’ (lua) é uma sílaba for-
mada de uma vogal seguida por duas consoantes 
(CVCC). 

 

Lembre-se    Kiyenaba 

Amanpuy ahumwan ariku parikwaki in aynesa nawenyewa ariw 
parantunka. Parikwaki yuma vogal pisayamnama. A formação das 
sílabas em palikur difere um pouco das sílabas em português. Na língua 
palikur nao há sílabas com duas vogais. 
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SÍLABAS TÔNICAS  AMANPUY KIYHAWNATE 

Ka ik adahan wis ivegboha pahat iwit ku aysaw wis ka hiyak ku kiney amanpuy kiyhawnate. Ariku 
parantunka, wis uti amanpuy kiyhawnate han: ku pariye iwit matiswa akak let ‘a’, ‘e’, ‘o’, ‘as’, ‘es’, ‘os’, 
‘am’, ‘em’, ‘om’, ‘ans’, ‘ens’, ‘ons’, wis utí amanpuy kiyhawnate ahumwa amaksemni amanpuy. Madikte 
nawenyewa iwit wis utí amanpuy kiyhawnate iwit amaksemni. Ku ka henema, nikwe ini amanpuy 
kiyhawnate in kadahan tiykaki ay avuheku let. Arikume parikwaki, ku pariye iwit kadahan pitana 
amanpuynen, ini pitatye amanpuy kiyhawnate. Ku pariye iwit kadahan kibite amanpuy, nikwe ini aveynivye 

amanpuy kiyhawnate. Amadga inin kagta avan, ini amanpuy kiyhawnate in puhihaka kahadbe in 
kahayak. 

Em português a sílaba tônica se pronuncia 
com maior intensidade. Geralmente a sílaba 
tônica vem logo antes da última sílaba de 

palavras que terminam em ‘a(s/m/ns)’, 

‘e(s/m/ns)’, ‘o(s/m/ns)’ e a última sílaba de 
outras. Quando a palavra não segue a regra 
geral, a vogal tônica tem acento gráfico. 

 Em palikur a sílaba tônica se pronuncia com 
maior intensidade e com tom alto. Geralmente é 
a primeira sílaba de palavras de duas sílabas, e 
a segunda sílaba de outras palavras. Não se usa 
acento gráfico em palikur, porque as palavras 
quase sempre seguem as regras gerais de sílaba 

tônica. (A sílaba em negrito é tônica.) 

 

As sílabas em português  As sílabas em palikur 

matiswa akak ‘a’ ‘e’ ‘o’ akak nawenyewa let  de 2 sílabas de 3 a 5 sílabas 

casa ‘payt’ rapaz ‘takweye’  yuma ‘nenhum’  ayava ‘ajudar’ 

abacate ‘avuk’ abacaxi ‘kawar’  hika ‘deslizar’ hiyakemniki ‘ideia’ 

reumatismo ‘wasew’ urucu ‘ihap’  ini ‘esse‘  gihiyekemni ‘sua ideia’ 

homem ‘awayg’ anel ‘akawakti’  siku ‘cana‘  sivava ‘esteira’ 

homens ‘awaykemni’ senhor ‘kiyavwi’  gise ‘sua filha‘  gisivamna ‘sua esteira’ 

sabia ‘hiyak’ jerimum ‘irum’  wawa ‘lagartinha’ wasaymka ‘mentira’ 

sabiá ‘kuwasri’ líder ‘awewkisten’  uwas ‘laranja’ giwasemni ‘sua mentira’ 

sábia ‘hiyakemnivyo’ impossível ‘ka ik’  kuskus ‘gato‘  kusimna ‘tacacá’ 

 

Ariku parikwaki, madikte amanpuy ku pariye matiswa akak consoante wis awnin pi kiyhawnate ariw 
amanpuy ku pariye matiswa akak vogal. Arikume parantunka, ka hennema. 

Em português uma sílaba terminada em con-
soante pode ser pronunciada com menos inten-
sidade do que uma sílaba terminada em vogal. 

 Em palikur qualquer sílaba terminada em 
consoante se pronuncia com mais intensidade 
do que uma sílaba terminada em vogal. 

 

As sílabas em português  As sílabas em palikur 

matiswa akak 

consoante 

 termina em 

vogal 

termina em 

consoante 

sistema ‘ahawkan’  kawa ‘não’ kaway ‘cavalo’ 

costumes ‘uhumpawan’   karu ‘arara’ karuw ‘vagalume’ 

entrada ‘pareket’  tino ‘mulher’ tiket ‘fogo’ 

escuro ‘misanap’  teke ‘gastou’ takes ‘camarão’ 

importante ‘awaygye’  nawe ‘ter febre’ nawiy ‘barco’ 
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A ORDEM DAS PALAVRAS  IWIT AHEGKAK 

Iwit ariku parantunka, in ahegkak kabahte ke parikwakibe. Pitatye wis akki akehten, ayteke wis akki 
gikehni, pisenwa nikwe wis akki arikna ku kavitit ig keh, ke ininbe: ‘Ig biwhe pewru.’ Akehten: ‘ig’, 
gikehnime: ‘biwhe’, inme ku kavitit ig keh: ‘pewru’. Kuri ariku parantunka, ku pahavwi keh arikna gidahan 
pahavwi, igi ku kadahan pahavwi kehni ig ekkepka butte, han: 

Em português, nas orações, o sujeito 
ocorre antes do verbo. Se tiver objeto, o 
objeto segue o verbo. O beneficiário da 
ação geralmente segue o objeto. 

 Em palikur, nas orações, o sujeito ocorre antes 
do verbo, e o objeto o segue. O beneficiário da 
ação (quando não faz parte de uma locução) 
geralmente ocorre antes do objeto.  

‘Ela fez  mingau para mim.’ ‘Eg keh  nudahan  matit.’ 
 eg  keh  matit    nudahan  ela fez  para mim  mingau 

Ariku parantunka, madikte arakamnihka makisupte (‘frase’) kadahan pahat ‘verbo’. Ini ‘verbo’ ku pariye pi 
awnate in ‘estar’ e ‘ser’. Iwit ‘estar’ wew akak arikna ku pariye kane ayivwi, in maviya. Inme iwit ‘ser’ akak 
‘é’ inakni wew akak arikna ku pariye ayivwihwa. Parikwakime ka muwaka akebi inakni iwit. 

 Em português todas as frases têm 
verbo. Os verbos mais comuns são 
‘estar’ (em estado passageiro) e ‘ser’ (em 
estado permanente). 

 Em palikur algumas frases não têm verbo, pois 
os verbos ‘estar’ e ‘ser’ não existem. O conceito 
de ‘ser’ (em estado permanente) muitas vezes se 
acha no adjetivo, nos sufixos ‘-ne /-no’ e ‘-ye /-yo’. 

 

 
Na língua palikur, em orações curtas é possível inverter a ordem das palavras, especialmente 

para dar o sentido de ‘apesar das aparências.’ Ás vezes, a ordem das palavras é normal, mas o 

sujeito é repetido no final da frase em forma pronomial para dar ênfase. 

“Nah ka  hiyap pigihgi     aytwe.”  “Ihi. Aytwe ig.”  Pikamayh      kakahriyo eg! 

‘Eu   não  vi   seu marido vir.’      ‘Sim. Veio  ele.’ ‘Sua filha está doente,    ela!’ 

Kawokwine kennesa givin  uhumwawiy! Aynewa          ig!  Nor   umuh amara eg! 
‘Onça          perto   seu lar      da vila!    Aqui mesmo é ela!’ ‘Aquela canoa voa, ela!’ (avião) 
(‘O lar da onça é bem perto da vila! Ela está aqui mesmo!’) 

Ariku parantunka, ku pis iki arikna git pahavwi, iwit ahegkak aynesa nawenyewa ariw parikwaki, han: 

Em português, nas orações com objeto 
indireto, tal objeto segue o objeto direto numa 
locução preposicional. Ele também ocorre 
antes ou depois do verbo de forma pronomial. 

 Em palikur, nas orações com objeto indireto, 
tal objeto ou segue ou ocorre antes do objeto 
direto numa locução ou palavra preposicional.  

 Eu  dei um      livro    para meu irmão.  Nah iki  git   negni        pahak kagta. 
‘Nah iki  pahak kagta  git    negni’ ‘Eu  dei para meu irmão um     livro’ 

 Eu   dei-lhe um    livro.   Nah iki  pahak kagta git. 
‘Nah git  iki pahak kagta’ ‘Eu  dei  um      livro   para ele’ 

Marta ay. Eg kabay. Eg kabayno tino. Eg barewyo. Eg nukannuhten. 

Marta está aqui. Ela está bem. Ela é uma boa mulher. Ela é bonita. Ela é minha professora. 

     

Marcos ay. Ig kabay. Ig kibeyne awayg. Ig barewye. Ig nukannuhten. 

Marcos está aqui. Ele está bem. Ele é um bom homem. Ele é bonito. Ele é meu professor. 
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Em português, nas locuções nominais, 
a ordem normal é: artigo ou demonstra-
tivo, número, substantivo, adjetivo.  

 Em palikur, nas locuções nominais, a ordem normal é: 
arti-go, demonstrativo, número, substantivo, adjetivo. 
Quando o adjetivo é enfatizado, ocorre antes do 
substantivo. 

Em palikur egkis noras  mpananano bakimnayh barewyovwi ku pariye naymwahni 

 ‘as  aquelas três               crianças    lindas          que [são] minhas filhas de criação’ 

Em português aquelas        três              crianças     lindas          que         eu  criei 

Em palikur Kidisnaba   mugumuguvye kasivag.  Ka ba kidis kasivag nukune. 

Em português ‘Pega [um]         terçado velho.          Não  pega  terçado  novo.’ 

 

Na língua palikur, quando o sujeito duma frase é uma locução, é sempre seguido por 

um pronome. 

Yiyuw              ayeweye in  barewyewa.  Gubatkan darivwit          in  darekbet. 
‘Seus cocares azuis     são muito bonitos.’ ‘A cerâmica que ela fez está torta.’ 

Pahat arakamnihka ariku parikwaki, in hawata ke parantunkabe. Ku in kadahan ka aynsima 
hiyakemniki nibet, nikwe in pes kiyabwad. Ke ininbe: 

Igual à língua portugesa, uma frase na língua palikur pode ser muito comprida, se 

nela tiver muitas loucuções. Por exemplo: 

Ku aysaw danuh ahawkanavrik wasawka,            sig       awna  ke    kiyawenebe 
Quando    chega a época de   limpar as roças, a cigarra  fala   como sendo afiado. 
 
kasivag adahan erhene hiyeg     ikene  ginetnikis   adahan  igkis tigehnekis giwasrakis 
terçado  para     alertar pessoas dando conselho  para que eles  cortem     suas roças 
 
‘Quando chega a época de limpar a roça, as cigarras emitem um som parecido com um 
terçado sendo afiado, para alertar as pessoas e aconselhá-las a limparem as roças.’ 
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CONSTRUÇÕES POSSESSIVAS  KADAHANSAKI 

Em português existem duas construções 
possessivas: (1) o pronome possessivo, como ‘seu’, 
se falado antes do nome do objeto pertencente a 
alguém. (2) o nome do possuidor segue o 
substantivo na forma de uma locução como ‘de 
José’. Em ambos, um artigo, ‘o’ ou ‘a’, muitas vezes 
se fala antes do nome. 

 Em palikur, nas construções possessivas, 
o possuidor é sempre indicado com um 
prefixo pronominal no nome do objeto que 
se possuiu. Essa palavra também tem uma 
terminação que significa ‘de’. Além disso, o 
possuidor pode aparecer antes do objeto.  

(1) português palikur  (2) português palikur 

a   sua         camisa 
‘in gidahan  simis’ 

gisimsa 
‘ele-camisa-de’ 

 a casa     do      meu-pai 
‘in payt gidahan niguh’ 

niguh       givin 
‘meu-pai  ele-casa-de 

o  seu        remédio 
‘in pidahan iveyti’ 

piveyi 
‘você-remédio-de’ 

 a   canoa     de     José 
‘eg umuh gidahan José’ 

José   gihmun 
‘José  ele-canoa-de’ 

Na língua palikur, se uma planta ou animal pertence a alguém, o prefixo pronomial aparece 
numa palavra especial antes do substantivo e que descreve a relação entre ele e o possuidor. 

(3) português palikur  (4) português palikur 

o    seu        milho 
‘eg gudahan mayk’ 

gamutra     mayk 
‘sua-planta milho’ 

 o seu    cachorro 
‘ig pidahan pewru’ 

pivig                pewru 
‘seu-estimado cachorro’ 

a    minha    banana 
‘eg nudahan pilatno’ 

numana           pilatno 
‘minha-comida banana’ 

 o  seu        porco 
‘ig gidahan pakir’ 

giwin         pakir 
‘sua-presa porco’ 

Ariku parikwaki, arikna ariw ku pariye kakawhak, in kavusa akak pahat akisut ku pariye ekkene akawhak. 
Hawata in matiswa akak pahat akisut ku pariye ekkene ku in gidahan pahavwi, ke ‘de’ be ariku 
parantunka. 

Na língua palikur, o nome do objeto que está na posse de alguém termina com um sufixo po-
dendo ser traduzido ‘de’ ou ‘daquele dono’. A terminação pode ser ‘-a’, ‘-ga ou -g’, ‘-i’, ‘-ri ou -r’, 
‘-ve’, ‘-ni ou-n’ dependendo da classe do nome. Geralmente os afixos mudam a pronúncia do 
radical do nome. Por exemplo:  

yuma akawhak  kakawhak 

 sem dono  com dono 

akisut 

afixos 

 yuma akawhak kakawhak 

 sem dono com dono 

akisut 

afixos 

 kasavat gikasotni 
 ‘sapato’ ‘sapatos dele’ 

gi-kasot-ni 
ele-sapato-de 

  kakus  gukoksa 
 ‘agulha’  ‘agulha dela’ 

gu-koks-a 
ela-agulha-de 

 batekka ubetki 
 ‘alegria’ ‘nossa alegria’ 

u-betk-i 
nós-alegria-de 

  darivwit gudava 
 ‘pote’ ‘pote dela’  

gu-dav-a 
ela-pote-de 

Ariku parikwaki, iwit adahan ukebyuvwi, ke ‘unag’be, akak iwit adahan uvit, ke ‘ukig’be, akebi inakni iwit 
avanenekwa kakawhak. Nikwe in yuma akisut ku pariye ekkene ku in gidahan pahavwi, ke ‘de’be ariku 
parantunka. Ku wis ka hiyak ku pariye akawhak, wis awna ‘i-’ akavuska iwit akak ‘-ti’ amaksemni iwit. 

Na língua palikur, algumas palavras sempre aparecem na forma possessiva, por exemplo, 

parentes e membros do corpo. O nome de tais coisas não termina com um sufixo indicando 

‘de’. Se essas coisas pertencem a um desconhecido, se faz necessário usar o prefixo ‘i-’ no 

lugar do prefixo pronomial juntamente com o sufixo ‘-t’ ou ‘-ti’ no final do substantivo. Não se 

usa o ‘i-’ se o nome começa com vogal. 

com dono sem dono  com dono sem dono  com dono sem dono 

ginag 
‘sua mãe’ 

inagti 
‘uma mãe’ 

 gimew 
‘sua cova’ 

imewti 
‘uma cova’ 

 guvuri 
‘sua flor’ 

ivuriti 
‘uma flor’ 

gikivara 
‘seu chefe’ 

ikivarat 
‘um chefe’ 

 guwetri 
‘seu lugar’ 

iwetrit 
‘um lugar’ 

 gaybu 
‘seu dente’ 

aybut 
‘um dente’ 
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CONSTRUÇÕES NEGATIVAS  KAWKA 

Em português nas constru-
ções negativas, a palavra 
‘não’ ocorre antes do verbo, 
e ás vezes é empregado 
também no final da frase. 

Em palikur nas construções negativas, o clítico ‘ka’, ocorre antes 
de qualquer locução. Ligado com o ‘ka’ há uma terminação ‘-ma’ 
(‘não’) que pode ocorrer no final de qualquer palavra da locução 
que o falante achar importante. A outra terminação ‘-ti’ (‘nunca’) 
ocorre somente nos verbos. O negativo ‘ka’ tem várias flexões. 

Nah ka              kannivanenema            mmanawa numaxina          ka  wew. 
‘Eu não [estou] trabalhando muito não  pois         minha máquina  não funciona.’ 

(Obs: A terminação ‘-ma’ ocorre no radical do verbo somente quando o falante está fazendo um contraste 
ou verificando uma ação. Veja ‘kamaxma’ neste dicionário.) 

Nah ka wasaymaw. Nah ka  kinispiti. 
‘Eu  não minto.        Eu  não decepcionarei-você-nunca.’ 

Usuh ka                   kibeynema   kema          Uhokrima. 
‘Nós não [somos tão] bons-não  quanto-não Deus-não 

Ka   gudahanma gihayoma       ig  isim       ini kamis. 
‘Não para-não   a esposa-não ele comprou o pano.’ 
(‘Não foi para a esposa que ele comprou o pano, não.’) 

Ig   kawki                  atak. 
‘Ele não de verdade foi.  (‘Ele não foi de verdade.’ Fingiu sair.) 
 

Para ver exemplos do negativo ‘ka’ com todas os sufixos mais comuns, procure kawk, kawki, 

kawnata, kawa, kame, kane, kameki -me, e kote neste dicionário. 

Na língua palikur, existem outras construções negativas que usam outros clíticos com uma 

terminação separada. O sentido de negação pode ser que a ação ‘não’ aconteceu, ou que ‘não’ foi 

completada.  

waké -be indica o modo subjuntivo. O ‘-be’ indica que ‘não’ aconteceu. Ocorre no final dos verbos. 

Waké nah hiyaknibe, nah atakam.’ Waké nah kakakuranabe,  nah ikam pit. 
‘Se      eu  soubesse, eu  teria ido.’ ‘Se     eu  tivesse dinheiro, eu   lhe daria.’ 

ke -be e ke wotbe indicam similaridade. O ‘-be’ indica que ‘não’ é o mesmo. Ocorre em qualquer 
palavra. 

Sitru      eg ke       uwasbe. Nah kayah   ke wotbe     awiykabe       ay nuduhyamadga. 
‘O limão é  como laranja-como.’ ‘Me dói    como se fosse [um] peso-como nas costas.’ 

Ig  ikaw ke wotbe            ig  ka   hiyavgube. In ke wotbe                 ig   aybe. 
‘Ele agiu como se fosse ele não a visse-como.’ ‘É como se estivesse ele aqui-como.’ 

kaba -kam indica uma ação que ‘não’ aconteceu por pouco. O ‘-kam’ ocorre no final de qualquer palavra 
da locução, indicando que não é verdade. Veja ‘-kam’ nos exemplos acima, de ‘waké -be’. 

Ig    kaba    tuguhkam. Nuvewkankam              ku   yis                     kibeynekam hiyegkam. 
‘Ele quase  caiu-mas não.’ Pensei-erroneamente que vocês [fossem] boas pessoas-mas não eram.’ 

kote -te indica falta de realização. O ‘-te’ indica que uma ação esperada ‘não’ aconteceu ainda. Ocorre 
no final de verbos. A terminação ‘-ma’ pode ocorrer nas outras palavras da frase. 

Nah kote         kadahante   madiktema. ‘Pis     kote          atakte?’          Kote!’ 
‘Eu ainda-não tenho-ainda tudo não.’ ‘Você ainda-não saiu-ainda?   Ainda-não!’ 

he -nen indica um comportamento reduzido. O ‘-nen’ indica que ‘não’ inclui todas as possibilidades. 
Ocorre em qualquer palavra da locução. 

Ig    he  axnen.’’ Ig     ax     he pilatonen. Pis        he         bakimninen. 
‘Ele só  come-só.’ ‘Ele come só bananas-só.’ ‘Você é apenas uma criança.’ 

me -met indica iminência. O ‘-met’ indica que a ação ‘não’ aconteceu ainda mas vai acontecer logo. 
Ocorre no final de verbos e adjetivos. 

Ig             me  miyamet. Nah me tivikmet. Misanpiwamet. 
‘Ele está para morrer-para.’ ‘Eu   já vou já.’ Está para-escurecer. 
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ESTRUTURA DAS PALAVRAS  IWIT IBEKHEBDIHKA 

Madikte hiyeg giwnkis kadahan aynesa iwit ku pariye kakisutaki. Parantunka kadahan aynesa iwit 
akisutbet. Parikwakime kadahan ka aynsima akisutbet. Ku wis muwaka pukuhpa ahumwan madikte iwit 
amadga inin kagta iwitkekene, amawka wis lekolya aynesa amin ku samah iwit ibekhebdihka. 

Em todas as línguas podemos encontrar sufixos flexionais (desinências) e outros sufixos. Na 

língua portuguesa vários são encontrados, porém na língua palikur a ocorrência dos mesmos 

é bem maior e, além disso, eles mudam a pronúncia das sílabas anteriores. Para entender as 

várias formas das palavras neste dicionário, é preciso estudar de maneira concisa a estrutura 

das palavras em ambas as línguas. 

 

SUBSTANTIVOS 
Iwti adahan ariknebdi in kewye ‘substantivo’. Ariku parantunka, ini arikna ariw in kadahan aynesa akisut. 
Arikume parikwaki in kadahan kibite akisut.  

Em português, os substantivos apresentam 24 
desinências (flexões de três tipos: gênero, grau, e 
número). Todo substantivo geralmente têm flexão 
de gênero e número. (Os sufixos estão em negrito.) 

 Em palikur, os substantivos apresentam 
40 desinências (flexões de quinze tipos). 
Nomes de pessoas têm flexão de gênero 
e número (plural). Outros nomes têm 
flexão de número somente em conjuntos. 

 

gênero grau número  gênero grau número 

menina meninazinha meninazinhas  tino tinosa tinogben 

faca facão facões  iwan iwanad iwanpiyene 

 

Ariku parantunka, ik adahan pahatwowa substantivo kadahan paxnika akisutbet. Arikume parikwaki ik 
adahan pahatwowa substantivo kadahan pohowku akisutbet, ke ininbe: 

Em português, um só substantivo 
pode ter um sufixo derivacional e 
três desinências de uma vez.  

 Em palikur, um só substantivo pode ter um sufixo deriva-
cional, duas desinências, e três clíticos de uma vez. Os 
clíticos indicam vários tipos de ênfase e veracidade. 

 

Sou vaqueiro.  Nah pakevutne. 

radical  -suf. deriv.  -desinência  radical -suf. deriv. -desinência (gênero masculino) 

vaca   -eir       -o   pak     -evutn   -e 
pak     -evutn  -e vaca   -eir        -o 

 

Meus filhos não são somente vaqueirozinhos. Nukamkayuvwi ka pakevutnevwinenwatma. 

radical  -suf. deriv  -desinências  radical -suf. deriv -desinências -clíticos 

vaca     -eiro           -zinh -o -s pak      -evutn       -e -vwi  -nen          -wat      -ma 
pak       -evutne      -yan  -e -vwi vaca     -eir           -o -s     -somente -enfático -não 

 

Eles são os líderes da comunidade. Igkis giwewkistenkis paytwempuyenevwi. 

radical    -suf. deriv radical -desinência  -suf. deriv  -desinência 

comum   -dade payt     -empu          -yene       -vwi 

payebdak  -ka casa    -s (grupo)     -gente      -s 
(‘os que moram juntos’) (‘a gente da aldeia’) 
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Substantivos Derivados  Ariwntekye Nawenyewa Iwit 
Araytak arikna ariw in pes ariwntak nawenyewa iwit. 

Em português, os substantivos apresentam 35 
sufixos derivacionais, de vários tipos (em negrito). 

 Em palikur os substantivos apresentam 
20 sufixos derivacionais, de vários tipos. 

Na língua palikur, os substantivos indicando adornos são formados do prefixo aka- (‘com’) 

seguido por um membro do corpo, e geralmente, o sufixo ‘-t’ ou ‘-ti’ no final do nome. 

aka-bda-t ‘colar’ aka-wak-ti ‘anel’ aka-wan-ti ‘pulseira’ aka-butik ‘cinto’ 

‘com-pescoço’ ‘com-dedo’ ‘com-braço’ ‘com-cintura’ 

Gênero  Ig, Eg, In 

Parantunka kadahan iwit ku pariye ikaka awayg, akak iwit ku pariye ikaka tino. Parikwakime kadahan iwit 
ku pariye ikaka awayg, akak iwit ku pariye ikaka tino, akak iwit ku pariye ikaka hennen. Han: 

Em português os substantivos têm dois gêneros, 
masculino e feminino. Nos substantivos que 
designam pessoas, há correspondência entre o 
gênero e o sexo da pessoa. Em outros casos não há 
correspondência alguma. 

 Em palikur os substantivos têm três 
gêneros: masculino, feminino e neutro. 
O gênero está ligado ao tipo de objeto 
a que se refere: Veja os tipos na 
próxima página. 

Iwit awayg wew akak ‘ig’, ‘ner’, ‘-ye’, ‘-ne’. Inme iwit tino wew akak ‘eg’, ‘nor’, ‘-yo’, ‘-no’. Inme iwit hennen 
wew akak ‘in’, ‘ini’, ‘-ye’, ‘-ne’. Ka aynsima iwit awayg matiswa akak let ‘e’ ba ‘i’. Inme iwit tino matiswa 
akak let ‘o’ ba ‘u’. Arikume parantunka, kaba madikte iwit tino matiswa akak let ‘a’, inme iwit awayg 
matiswa akak let ‘o’. Ik adahan in matekbet uhiyakemni ka aynsima. 

Em português há concordancia em gênero 
entre os substantivos, pronomes, adjetivos, e 
alguns números. Geralmente as palavras femi-
ninas terminam com a letra ‘a’ e as masculinas 
terminam com a letra ‘o’, ao contrário do 
palikur. Nao existem palavras neutras. 

 Em palikur há concordancia em gênero entre 
os substantivos, pronomes, adjetivos, muitos 
números, e também verbos. Em geral, palav-
ras masculinas que designam pessoas 
terminam com a letra ‘e’ ou ‘i’, e as femininas 
terminam com a letra ‘o’ ou ‘u’. 

tipo português palikur 

objeto tecer: tecelagem  medir: medida hum: humka aheh: ahehka 

qualidade belo: beleza  quente: quentura barew: barewka awah: awahka 

abstração amar: amor  bom: bondade 

saber: sabedoria  brincar: brincadeira 

amnih: amnihka kabay: kabayka 

hiyak: hiyakemniki arehwa: arehwaki 

lugar refeição: refeitório  serrar: serraria ax: axket guh: guhket 

trabalhador cozinhar: cozinheiro  pescar: pescador sakahwa: sakahwatya ivuhtya: 

                                     ivuhtakevutne 

língua Portugal: português  Francês: francês parahna: parantunka parasi: parastunka 

aparelho pilar: pilão  moer: moinho kukwa: kukwatet wages: wagestet 

iwit awayg: Igi pisamwi ig barewye. Ig kibeyne. Ig axne ner kavine puhivitye. 

masculino: Aquele seu irmão é bonito. Ele é ótimo. Ele está comendo o caititu preto. 

iwit tino: Egu pisamu eg barewyo. Eg kabayno. Eg axno nor pilatnu usuvyo. 

feminino: Aquela sua irmã é bonita. Ela é ótima. Ela está comendo a banana madura. 

arikna hennen: Ini payt in kuwikwiye. In nukune In mavithene ini muwok kisevye. 

neutro: Aquela casa é amarela. Ela é nova. Ela protege dessa chuva fria. 
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Gênero Na Língua Palikur 

iwit awayg (ig): iwit tino (eg): iwit hennen (in): 
puwikne akak hiyeg ku pariye awayg  puwikne akak hiyeg ku pariye tino Madikte nawenyewa 

puwikne akak im ku pariye nopsad puwikne akak im ku pariye nopsesa iwit in hennen. 

‘kane kabay’: kuruku, kaybune, yu, kasis ‘kibeyne’: kuhivra, wayam, kuru  

amadgaya en: kayg, kamuw, warukma, 
digidgiye, ugugune 

waykikutak: amutri akak guw  

 ariknebdi ku pariye ivat, ba datyo: tip, 
tiket, sivari, warik, paraw, avetetni, 
marino 

 

   

nomes masculinos: nomes femininos: nomes neutros: 
machos fêmeas  Todos os demais 

animais e peixes grandes animais e peixes pequenos substantivos são 

criaturas ‘nocivas’: ratos, cobras, 
insetos, e aves de rapina ou noturnas) 

criaturas ‘boas’: pássaros, tartarugas, 
borboletas, e caranguejos 

neutros. 

do céu: astros, trovão, relâmpago da terra: plantas e frutas   

 objetos sólidos ou fortes, incluindo: 
pedra, fogo, objetos de metal, rio, 
onda, furacão 

 

 

EXEMPLOS DOS TRÊS GÊNEROS NA LÍNGUA PALIKUR 

masculino (awayg) feminino (tino) neutro (arikna hennen) 

ig takweye 

‘o moço’ 

eg himano 

‘a moça’ 

in ahin 

‘o caminho’ 

ig warukma (inurik) 
‘a estrela’ (no céu) 

eg warukma (sivari) 
‘a estrela’ (de metal) 

in warukma (kagta) 
‘a estrela’ (de papel) 

ig arudiki (nopsad) 
‘a anta’ (grande) 

eg parawkam (ivat) 
‘a cerâmica’ (sólida) 

in parawkam (mtibet) 
‘o barro’ (maleável) 

ig kuruku 

‘o rato’ (nocivo) 

eg yakot (ivat) 
‘a flecha (rígida) 

in imedgit (kiyukne) 
‘o arco’ (flexível) 

ig wavitye 

‘o demônio’ (espírito) 

eg tiket (datyo) 
‘o fogo’ (forte) 

in sariyan (he maygnen) 
‘a fumaça’ (insubstancial) 

 

Flexão De Número 

Ariku parantunka, madikte arikna, ku in kibite, in kadahan ‘-s,’ ‘-es,’- ões,’ ba ‘-ães’ amaksemni giw. 

Em português, todo 
substantivo tem flexão de 
número: plural e conjunto. O 
plural é formado pelo 
acréscimo de -s, -es,- ões, ou -
ães. O conjunto é formado pelo 
acréscimo de -esta, -al, -eira, -
ura, -agem, etc. 

 Em palikur os substantivos têm dois tipos de flexão de 
número: plural e conjunto. Somente os nomes de pessoas 
têm flexão plural (-emni, -ayh, -gben, -vwi, -av, ou -kis) e 
também flexão conjunto. Objetos, plantas, e animais só têm 
flexão conjunto (-vig, -viyene, -empu, -bet, ou -vwi). Porém 
falantes de palikur que têm mais contato com falantes de 
português usam -viyene como um sufixo plural em todo 
substantivo. 
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PLURAIS E CONJUNTOS NA LÍNGUA PALIKUR 

PESSOAS INDIVIDUAIS 
-emni, -ayh, -gben, -vwi 

DERIVADO de 
ADJETIVO 

-av- 

DERIVADO de NOME 
-kis / -s 

ASSOCIADOS 
-pig / -vig 

homens awaykemni os mortos  miyaravye eles igkis irmãs da mãe ginagvig 

crianças bakimnayh os idosos  kiyaparavye aqueles neras seu rebanho givigvig  

mulheres tinogben os malvados  mbayavye família de Paulo Polkis artigos de costura akoksavig 

 

GRUPO PEQUENO 
-viyene 

GRUPO GRANDE 
-empu 

CONJUNTOS ou TIPOS 
bet / -bdi 

grupo de pessoas hiyegviyene multidão de pessoas hiyegempu pertences gewkanbet 

constelação de astros warukmaviyene manada de porcos pakirempu artérias gikawribet 

ninhada de pintinhos takarakyanviyene bocado de casas, vila paytwempu tipos de aves  kuhivrebdi 

coleção de contos estwaviyene nuvem de gafanhotos tananempu folhagem ahamnebdi 

pessoas do Urucauá arukwaviyene bando de morcegos misibyempu doces kiteyebdi 

 

PLURAL DE GRUPOS 
-vu -/ vwi 

FORMAS 
POSSESSIVAS 

vu / -vwi 

DERIVADO de 
VERBOS 
vu / -vwi 

PLANTAS 
-vu / -vwi 

nações hiyegviyenevwi seu povo gihiyegavu festejantes fetyavu floresta ahavwi  

constelações warukmaviyenevwi seus irmãos gikebyuvwi vendedores piyuknevwi bambual iwivravu 

coleções de livros kagtaviyenevwi sua plantação gamutravu crentes kamaxwenevwi plantas amutrivwi 

 

Em português, há concordancia em número 
entre todos os substantivos, pronomes, 
adjetivos, e verbos. 

 Em palikur, há concordancia em número entre 
os substantivos referentes a seres vivos, os 
pronomes, verbos, adjetivos, e advérbios. 

 

pahavwiwa   ‘singular’  kibite  ‘plural ou conjunto’  

Ig takweye ig kibeyne.  Igkis takwavye igkis  kibeynevwi. 

O jovem     é bom.  Os     jovens     são   bons. 
   

Eg       bakimni eg nukannuhni.  Egkis   bakimnayh egkis nukannuhnivwi. 

Aquela criança  é  minha aluna.  Aquelas crianças   são    minhas alunas. 
   

Ig tanan        axne  amutri.  Neras   tananempu axnes   arakembet   amutribdi. 

O gafanhoto come planta.  Aqueles gafanhotos comem todo tipo de plantas. 

 

Em português, quando há mais de um objeto 
pertencente a alguém, o pronome possessivo 
(sublinhado) é o mesmo quando tem um só 
possuidor ou vários possuidores. 

 Em palikur, quando há mais de uma 
coisa pertencente a vários possuidores o 
‘-kis’ ocorre no final da palavra. 

 

um só dono vários donos  um só dono vários donos 

gukebyi gukebyuvwi gukebyuvwikis  gewkan gewkanbet gewkanbetkis 

‘o irmão dela, 
seu irmão’ 

‘os irmãos dela, 
seus irmãos’ 

‘os irmãos delas, 
seus irmãos’ 

 ‘a coisa dele, 
sua coisa’ 

‘as coisas dele, 
suas coisas’ 

‘as coisas deles, 
suas coisas’ 
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Concordância De Formato Na Língua Palikur 

Além do gênero e número, há mais quatro tipos de concordancia na língua palikur. Os 

números, os verbos, os adjetivos, e também as preposições todas concordam com o 

substantivo, acresentando vários sufixos chamados de “classificadores”. Os substantivos 

concretos que não se referem a seres vivos ou plantas são categorizados principalmente pelo 

formato topológico. Para alguns formatos, os sufixos dos verbos e adjetivos são iguais, mas 

alguns sufixos são completamente diferentes. 

O palikur é a única língua até agora descoberta que tem cinco sistemas para classificar os 

substantivos. 

EXEMPLOS DOS CLASSIFICADORES EM VÁRIOS TIPOS DE PALAVRAS 

CLASSE NÚMERO: 
um 

VERBO: 
lavar 

ADJETIVO: 
limpo 

PREPOSIÇÃO 
em 

ser vivo pahavu bakimni 
‘uma criança’ 

Ig sukuhpte bakimni. 
‘Ele lavou a criança.’ 

Eg barewvit. 
‘Está limpa.’ 

Yu ay guvit bakimni. 
‘A mosca está na criança.’ 

planta pahakti ah 
‘uma árvore’ 

Eg sukuhpewa amutri. 
‘Ela lavou a árvore.’ 

In barewvew. 
‘Está limpa.’ 

Yu ay avew ah. 
‘O corvo está na árvore.’ 

formato 
irregular 

paha kasavat 
‘um sapato’ 

Eg sukuhpte kasavat. 
‘Ela lavou o sapato.’ 

In barewvit. 
‘Está limpo.’ 

Yu ay avit kasavat. (em 
cima) 
‘A mosca está no sapato.’ 

chato pahak pwayt 
‘um remo’ 

Eg sukuhbohe puwayt. 
‘Ela lavou o remo.’ 

In barewbo. 
‘Está limpo.’ 

Yu ay amadga puwayt. 
‘A mosca está no remo.’ 

redondo 
(superfíce) 

pahow bol 
‘uma bola’ 

Eg sukuhpte bol. 
‘Ela lavou a bola.’ 

In barewvit. 
‘Está limpa.’ 

Yu ay avit bol. 
‘A mosca está na bola.’ 

redondo 
(dentro) 

pahow suwyeg 
uma panela’ 

Eg sukuheku suwyeg. 
‘Ela lavou a panela.’ 

In barewarik. 
‘Está limpa.’ 

Yu ay ariku suwyeg. 
‘A mosca está na panela.’ 
(dentro) 

côncavo 
(superfíce) 

pahamku umuh 
‘uma canoa’ 

Eg sukohbohe umuh. 
‘Ela lavou a canoa.’ 

In barewap. 
‘Está limpa.’ 

Yu ay ahamadga umuh. 
‘O corvo está no casco da 
canoa.’ 

côncavo 
(dentro) 

pahamku tumowri 
‘uma cuia’ 

Eg sukohave tumowri. 
‘Ela lavou a cuia.’ 

In barewap. 
‘Está limpa.’ 

Yu ay amadga tumowri. 
‘A mosca está na cuia.’ 
(dentro) 

extensivo 
(superfíce) 

pahatra akati 
‘uma corda’ 

Eg sukuhbuke akati. 
‘Ela lavou a corda.’ 

In barewbuk. 
‘Está limpa.’ 

Yu ay abuhkumna akati. ‘As 
moscas estão na corda.’ 
(ao longo) 

extensivo 
(dentro) 

pahatra ahin 
‘um caminho’ 

Eg haravrikuhe ahin. 
‘Ela limpou o caminho.’ 

In barewavrik. 
‘Éstá limpo.’ 

Yu ay avigku ahin. 
‘O corvo está no caminho.’ 

cilíndrico pahat ennetet 
‘um lápis’ 

Eg sukuhmine ennetet. 
‘Ela lavou o lápis.’ 

In barewmin. 
‘Está limpo.’ 

Yu ay amin ennetet. 
‘A mosca está no lápis.’ 

metal 
(apontado) 

pahamku iwan 
‘uma faca’ 

Eg sukuhkiye iwan. 
‘Ela lavou a faca.’ 

In barewkig. 
‘Está limpa.’ 

Yu ay akisurik iwan. 
‘A mosca está na faca.’ 

grupo 'pahabu gukabda 
‘um lote de 
miçangas’ 

Eg sukuhbete gukabda. 
‘Ela lavou as miçangas.’ 

In barewbet. 
‘Estão limpas.’ 

Yu ay abet gukabda. 
‘A mosca está nas 
miçangas.’ 

 

Obs: Os verbos e adjetivos só apresentam classificador quando a ação afeta o objeto da frase no seu 
todo. Por exemplo, na frase “eg man gubuskana akak tivigu” (ela passou óleo sobre a sua ferida) o 
verbo não tem classificador. Mas na frase “eg manpta gukamkayh akak tivigu” (ela passou óleo sobre o 
filho) o verbo “passar” tem o classificador -pta, que quer dizer que ela passou o óleo sobre todo o corpo 
dele. (-pta, -pit, e –vit são várias formas do mesmo classificador.) 
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PRONOMES 
 
Iwit ekkene hiyeg ku pariye giw kuwis awnaka, inakni kewye ‘pronome pessoal’. Ariku parantunka, akebi 
inakni iwit kadahan paxnika akisut. Ik adahan pahatwowa iwit kadahan pitana akisutbet. Arikume 
parikwaki, in kadahan maviy pina madikwa akebi (20) akisut akiw. Ik adahan pahatwowa iwit kadahan 
paxnika akisutbet, ke ininbe: 

Em português os 9 pronomes 
pessoais retos apresentam quatro 
desinências que incluem flexão de 
gênero, número e caso. Um 
substantivo pode ter dois sufixos 
de uma vez. 

 Em palikur os 14 pronomes pessoais retos apresentam 
mais de 20 desinências que incluem flexão de gênero, 
número, direcão, exclusividade, dualidade, reciprocidade, 
modo, ordem e também clíticos indicando vários tipos de 
ênfase e veracidade. Um só pronome reto pode ter até 
quatro sufixos de uma vez. 

Nós mesmos vamos, provavelmente.  Wixwiynewatbaki atak. 

 nós  wis-wiy                   -ne          -wat      -baki 
‘wis’ ‘nós-incluíndo você -mesmos-ênfase-provavelmente’ 
 

Eles mataram uns aos outros. Igkisweke umehekbet. 

 ele -s  ig -kis-weke 
‘ig   -kis’ ‘ele -s  -uns aos outros’ 
 

Ela chegou inesperadamente. Egneva danuh. 

‘eg ‘ ‘ela-inesperadamente’ 

 

Pronomes retos na língua palikur 

singular plural observações 

nah eu 
wis ‘nós’ 
wixwiy ‘nós’ 
usuh ‘nós’ 

você e eu; ou também, pessoas em geral: “a gente” 
você e eu e outros 
eu e outros, sem você 

pis ‘você’, ‘tu’ 
yis ‘vocês’, 
‘vós’ 

Em frases declarativas, o uso de 'pis' e 'yis' indica que o 
falante não se inclue na acão. Ex: Pis kay ‘Você dança’ 
quer dizer que ‘eu não danço.’ Se o falante também dança, 
ele usa ‘wis’ (nós). Wis kay. ‘Nós dançamos.’ 

ig ‘ele’ igkis ‘eles’  

eg ‘ela’ egkis ‘elas’ 

Se usa ‘egkis’ para um casal ou outros grupos mistos, 
mesmo quando há uma só mulher entre muitos homens. 
Ex: ‘Eles casaram’ é ‘Egkis maripkaw.’ (‘Elas casaram.’) 

in pronome 
 neutro 

inkis ‘esses’ (Hoje em dia é raramente usado no plural) 

 

ignes ‘eles’ 
 (remotos) 
egnes ‘elas’ 
 (remotas) 

‘ignes’ e ‘egnes’ referem às pessoas antigas ou desconhe-
cidas, ou inimigos, ou pessoas menos importantes. 

Exemplos do uso de pronomes remotos 

Ignes kiyavwiyegben, ignes kinetihwa amin inakni  estuwa. 

‘Os    anciãos,             eles   contaram         aquela história.’ 

Igkis nukebyuvwi,    igkis bayahmina ignes    ku pariye tarakse     gikakkis. 

‘Os meus parentes, eles  perdoam    aqueles que         fazem mal à eles.’ 

 
Iwasa iwit ‘ig’ amadga inin kagta iwitkekene adahan pis hiyepne kaba madikte akisut ku pariye iwit 
‘pronome’ kadahan. 

Procure a palavra ‘ig’ (‘ele’) neste dicionário para ver exemplos de um pronome pessoal reto 
com quase todos os afixos. 
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Ariku parantunka, araytak ‘pronome pessoal’ in kewye ‘reto’. Akebi inakni iwit, in pahatwowa iwit ke ‘eube, 
ke ‘vocêbe. Araytakme ‘pronome pessoal’ ku pariye kewye ‘obliquo’ wis awnhin avit wis awna iwit ‘verbo’ 
han: ‘me ama’. Hawata ik adahan wis iki amaksemni iwit aka pahat tiykaki adahan pawtaksene iwit han: 
‘amá-la’. Arikume parikwaki, kadahan ‘pronome reto’“ ke ‘nahbe, ke ‘pisbe. Heneme madikte ‘pronome 
obliquo’ ku pariye ekkene ku kavitit pahavwi keh, in ‘verbo’ akisut, ke ininbe: ‘Eg biwhpig.’ Inakni ‘ig’ 
amaksemni iwit in ‘obliquo.’  

Em português, os pronomes pessoais oblíquos 
são palavras que ocorrem antes do verbo ou são 
ligadas ao final do verbo com um hífen. 

 Em palikur, tais pronomes, com a exceção 
de usuh ‘nós, sem você’ são prefixos ou 
sufixos dos verbos. Veja o quadro abaixo. 

pronome 
reto 

pronome 
oblíquo 

 
 

akak arenka 

imperfeito 

pahayewvi 

perfeito 

ukehni akavuska 

ação iniciada 

tiviknene 

ação contínua 

 
kamax 

‘pega’ 

kamaxe 

‘pegou’ 

kamaxwiye 

‘começar a pegar’ 

kamaxne 

‘pegando’ 

nah 

eu 

nu-,-un/-en 
‘me, mim’ 

kamaxun 

‘me pega’ 

kamaxwen 

‘me pegou’ 

nukamaxwetni 

‘está para pegá-me 

kamaxne nah 

‘me pegando 

pis 

você, tu 

pi-,-pi/-ep 
‘lhe, te’ 

kamaxpi 
‘lhe pega’ 

kamaxwep 
‘lhe pegou’ 

pikamaxwetni 
‘está para pegá-lhe 

kamaxne pis 
‘pegando-lhe’ 

ig 

ele 

gi-,-gi/-ig 
‘o, lhe’ 

kamaxgi 
‘o pega’ 

kamaxwig 
‘o pegou’ 

gikamaxwetni 
‘está para pegá-lo’ 

kamaxne ig 
‘pegando-o’ 

eg 

ela 

gu-,-gu/-ig 
‘a, lhe’ 

kamaxgu 
‘a pega’ 

kamaxwig 
‘a pegou’  

gukamaxwetni 
‘está para pegá-la’ 

kamaxne eg 
‘pegando-a’ 

in 

isso 

ni-,-ni/-in 
‘o, a, lhe’ 

kamaxni 
‘o/a pega’ 

kamaxwin 
‘o/a pegou’ 

nikamaxwetni 
‘está para pegá-lo’ 

kamaxne in 
‘pegando-o’ 

wis 

nós 

u-, -wi/-ew 
‘nos’ 

kamaxwi 
‘nos pega’ 

kamaxwew 
‘nos pegou’ 

ukamaxwetni 
‘está para pegá-nos’ 

kamaxne wis 
‘pegando-nos’ 

wixwiy 

nós 

u-, -wiy 
‘nos’ 

kamaxwiy 
‘nos pega’ 

kamaxwewiy 
‘nos pegou’ 

ukamaxwetniwiy 
‘está para pegá-nos’ 

kamaxne 

wixwiy 
‘pegando-nos’ 

usuh 

nós 

usuh 
‘nos’ 

kamax usuh 
‘nos pega’ 

kamaxe usuh 
‘nos pegou’ 

kamaxwiye usuh 
‘está para pegá-nos’ 

kamaxne usuh 
‘pegando-nos’ 

yis vos 

vocês 

yi-,-yi/-ey 
vos, lhes 

kamaxyi 
‘lhes pega’ 

kamaxwey 
‘lhes pegou’ 

yikamaxwetni 
‘está para pegá-lhes’ 

kamaxne yis 
‘pegando-lhes’ 

igkis 

eles 

gi,-gikis/-igkis 
‘os, lhes’ 

kamaxgikis 
‘os pega’ 

kamaxwigkis 
‘os pegou’ 

gikamaxwetnikis 
‘está para pegá-los’ 

kamaxne igkis 
‘pegando-os’ 

egkis 

elas 

gu, gukis/-gikis 
‘as, lhes’ 

kamaxgukis 
‘as pega’ 

kamaxwigkis 
‘as pegou’ 

gukamaxwetnikis 
‘está para pegá-las’ 

kamaxne egkis 
‘pegando-as’ 

inkis 

esses 

ni-,-nikis/-inkis 
‘o, a, lhe’ 

kamaxnikis 

‘os pega’ 

kamaxwinkis 

‘os pegou’ 

nikamaxwetnikis 

‘está para pegá-los’ 
kamaxne inkis 
‘pegando-os’ 

Obs. Os mesmos prefixos pronominais também se encontram quando se usa o verbo auxiliar “poder”. 
‘hiya -ka’. Por exemplo: 
 

Ig  hiya   nukamaxka.  Pis    ka  hiya giwmepka. 

ele pode me-pegar  você não pode ele-matar 

‘Ele pode me pegar.’  ‘Você não pode matá-lo.’ 
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Outros Pronomes Pessoais 

Ariku parantunka, ini iwit ‘pronome’ ku pariye ekkene arikna akawhak, araytak awnaka pitati ariw 
‘substantivo’, ke ‘sua mãe’ be. Araytakme awnaka ariwnteke ‘substantivo’ ke ‘a mãe dele’ be. Arikume 
parikwaki, akebi ini ‘pronome’ in ka pahatnama iwit, in pahat ‘substantivo’ akisut. 

No português, os pronomes possessivos são 
palavras que ocorrem antes do substantivo. Com 
exceção do pronome  ‘dele’, que ocorre depois. 

 No palikur, todos os pronomes são 
prefixos do substantivo e são iguais aos 
prefixos pronomiais oblíquos. 

Os prefixos pronomiais da língua palikur, acrescentados aos substantivos, são pronomes 
‘possessivos’ indicando vários relacionamentos pessoais. Estes prefixos também estão 
acrescentados às preposições, onde indicam local, benefício, e muitos outros relacionamentos.

PREFIXOS PRONOMIAIS 

POSSESSIVOS E OUTROS 

nu--uh ‘meu’, ‘minha’ 

pi- ‘teu’, ‘tua’, ‘seu’, ‘sua’ (de você) 

gi- / g- ‘seu’, ‘sua’, ‘dele’ 

gu- / g- ‘seu’, ‘sua’, ‘dela 

a- (pronome neutro geral) 

ni- /n- (pronome neutro demonstrativo) 

u- /w- ‘nosso’ (de nós dois) 

u- -uh ‘nosso’ (mas não de você) 

u- -wiy ‘nosso’ (e de você também) 

yi- ‘teu’, ‘tua’, ‘seu’, ‘sua’ 

gi- -kis ‘seu’, ‘sua’, ‘deles’ 

gu- -kis ‘seu’, ‘sua’, ‘delas’ 

ni- -kis (pronome neutro demonstrativo, raro) 

 

Pronome com sentido negativo 

-a- 
ou 

-ari- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ga- 

Quando o sujeito desrespeita alguém, 
ele muda o vogal do pronome ou 

prefixo para ‘a’ ou ‘ari’) Ex: 
pis ‘você’ 

paris ‘você, idiota’ 
git  ‘a ele’ 

garit ‘a ele, aquele malvado’ 
gudahan ‘para ela’ 

gadahan ‘para ela, aquela boba’ 
pikamkayh ‘seu filho’ 

pakamkayh ‘seu filho, o malcriado’ 
 
Quando o prefixo é ‘a-’ (pronome 

geral), ele muda para ‘ga-’ Ex: 
akivara ‘dono dela’ [da casa] 

gakivara ‘dono dela’ (chateado) 

Pronome com sentido positivo 

-te- Quando o sujeito sente compaixão por 
alguém, ele acrescenta -te ao 
pronome: 
ig ‘ele’ 

gite ‘ele, pobrezinho’ 
igkis ‘eles’ 

ites ‘eles, os coitados’ 

EXEMPLOS DE PREFIXOS PRONOMIAIS 

POSSESSIVO 

nukagtan ‘meu livro’ 

pitew ‘sua cabeça’ (de você) 

gannivwi ‘seu trabalho’ (dele) 

ginag ‘sua mãe’ (dele) 

gukannuhten ‘seu professor’ (dela) 

EM PREPOSIÇÕES DE LUGAR 

anavi ‘embaixo disso’ 

nimadga ‘naquilo’ 

uhumwa ‘ao nosso lado’ (você e eu) 

uhavuh ‘atrás de nós’ (não você) 

uyegbiwiy ‘entre nós’ (incluindo você) 

yimun 
‘na casa de vocês’ ou 

‘na presença de vocês’ 

EM OUTRAS PREPOSIÇÕES 

yikak 
‘com vocês’ 
(acompanhamento) 

yihapti 
(ir) ‘com 

vocês’(acompanhando) 

gudahankis ‘para elas’ (seu benefício) 

gitkis 
‘para eles’ ou ‘a eles’ 
(direção) 

pimin 
‘para você’ou ‘a você’ 
(destinação) 

gimin ‘a respeito dele’ (referência) 

gavatra ‘por causa dela’ (chateado) 

yavitkig  ‘antes de vocês’ (tempo) 

avim ‘nele’ (tempo prolongado) 

abet ‘nele’ (tempo curto) 

gidukwenavrik (fazer) ‘no lugar dele’ 

pak (ouvir) ‘sobre você’ 

gubohri 
(ter medo) ‘dela’ 
(pressentimento) 

awenyan ‘no lugar dele’ (restituição) 

piw ‘do que você’ (comparação) 

givitimpi ‘através dele’ (por meio dele) 

waytakwiy ‘alguns de nós’ (porção) 

gitivut ‘contra ele’ (oposição) 

gavit (feito) ‘por ela/ ele’ (passivo) 
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Na língua palikur, os pronomes demonstrativos têm flexão de gênero e flexão de proximidade. 
Também utiliza-se um pronome demonstrativo especial para indicar palavras e pensamentos. 

 

ARTIGOS 

Ariku parantunka kadahan iwit kewye ‘artigo’. Parikwakime kawih ‘pronome’ awenyan ‘artigo’. 

Em português, existem dois artigos definidos: ‘o’ 
(masculino) e ‘a’ (feminino). Os números ‘um’ e 
‘uma’ funcionam como artigos indefinidos. 

 Em palikur, os pronomes funcionam 
como artigos definidos. O número ‘um’ 
funciona como artigo indefinido.  

 

               definido                                           indefinido 

Ig    ute     ig   awayg    himak     amadga pahak  pudig.’ 

‘Ele achou o   homem  dormindo  em       uma     rede.’ 

 

indefinido                                             indefinido                     definido 

Pahavwi awayg  danuhpene gut    pahavu gakig. Avim ini eg gakig awna git… 

‘Um        homem estava visitando  uma tia dele.   Aí           a   tia     disse a ele…’ 

 

Em português é preciso usar o artigo 
definido com todos os substantivos. 

 Em palikur não é preciso usar o artigo definido 
com substantivos que não se referem a pessoas. 

O terçado está aqui em        a  canoa. Wakukwa  axave  madikte       pilatno. 

  ‘Kasivag         ay   amadga    umuh.’ ‘O macaco comeu  todas   as  bananas.’ 

PRONOMES DEMONSTRATIVOS 

 à mão perto longe remoto palavra 

masculino 
igi, ner, neras 

este, estes 

igi, ner, neras 

esse, esses 

netra, netras 

aquele, aqueles 
nere  

feminino 
egu, nor, noras 

esta, estas 

egu, nor, noras 

essa, essas 

notra, notras 

aquela, aquelas 
nore  

neutro 
inin 

isto, este, esta 

ini  

isso, esse, essa 

inetra 

aquele, aquela 
inere inakni 

invariável 
nop 

isso 

nop 

aquilo 

nop 

aquilo 
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VERBOS 

Iwit ku pariye ekkene ku pariye wis keh, ke ‘ax’ be, ke ‘himak’ be, in kewye ‘verbo’. Ariku parantunka, 
akebi ini iwit kadahan pahat akisut adahan ekkene ku pariye hiyeg ax (ba ig, ba usuh). Pahat akisut akiw 
akki ba ig pahavo ba igkis kibite. Pahatwa akki waké ig axnibe. In hawata akki ku aysaw in axka, ba kuwis 
axwika, ba kote axkante. Nikwe mpuse verbo ka aynsima ahumwan, maviy 50. Parikwakime, iwit ‘verbo’ 
in kakisutaki adahan ekkene ka aynsima nawenyewa hiyakemniki akiw. Nikwe ka aynsima arakamnihka 
amun pahatwowa iwit. Inneki keh mpuse pahat iwit ‘verbo’ kadahan maviy 10.000 ahumwan. 

As desinências ocorridas nos verbos da língua portuguesa sempre indicam: pessoa do 

sujeito, número do sujeito, modo (por exemplo, indicativo), voz (por exemplo, passiva), e o 

tempo em que a ação ocorre. Daí, a razão de existirem em um só verbo mais de 50 formas 

distintas. Na língua palikur, porém, as desinências dos verbos não indicam a pessoa do 

sujeito, nem o tempo em que a açãoocorre. Todavia transmitem diversas informações que não 

são encontradas nos verbos da língua portuguesa, como, por exemplo: o número e gênero do 

sujeito ou objeto, a pessoa e o formato (redondo, plano, etc.) do objeto e muitas outras 

informações. O resultado disso tudo é que um só verbo aparece com mais de 10.000 formas 

distintas. 

Iveg ku samah ‘ajudar’ ahumwan nawenyewa ariw ‘ayava’ ahumwan abet ini iwit: 
‘Waké wis ayavavevgikisbe, igkis batekkam.’ 

Compare a estrutura dos verbos ‘ajudar’ e ‘ayava’ na frase: 

‘Se nós ajudássemos todos eles, todos ficariam contentes.’ 

 

Iwasa inin ‘verbo’ ku pariye tiykanevye anaviw: 

Observe os verbos sublinhados abaixo: 

 Amnihaknekuyenabay. ‘Amem uns aos outros, cada um de vocês, por favor.’ 

amnih-ak-ne-ekuye-naba-y = amar-uns aos outros-continuamente-cada um-por favor-vocês 

 Eg dunihbetepni. ‘Ela o quebrou em pedaços.’ 

dunih-bet-ep-ni = quebra-em pedaços-aspecto_perfeito-o (um objeto não vivo) 

 Ig sisigikisavevgikis amadga amat. 'Ele mandou todos eles correrem de um lado do campo para o 

outro repetidamente.’ 

si-sigis-kis-ave-p-gi-kis = repetidamente-correr-mandar-todos-aspecto_perfeito-ele-s 

 Kawokwine kamayptihempig. ‘A onça mal podia agarrá-lo enquanto estava correndo.’ 

kamay-ptih-empi-ig = agarra-mal-correndo-lo (um ser vivo) 



 

Dicionário Palikur – Português, 2019, Associação Internacional de Linguística —SIL Brasil 

25 

Ariku parantunka, iwit ‘verbo’ kadahan maviy pina madikwa (20) akebi akisut. Ik adahan pahatwowa 
verbo kadahan pitana akisutbet. Arikume parikwaki, kadahan kaba madikawku madikwa akebi (100) 
akisut. Ik adahan pahatwowa ‘substantivo’ kadahan ntewnenker akisutbet, ke ininbe:  

Em português, os verbos apresentam 
mais de 20 desinências indicando o tempo 
em que a ação ocorre, o número e o 
gênero do sujeito, e ás vezes, modo e voz. 
Um verbo não pode ter mais de 2 
desinências de uma vez. 

 Em palikur os verbos apresentam quase 
100 desinências indicando aspectos da ação 
e várias informações sobre o sujeito e 
também o objeto, como gênero e número, 
etc. Um só verbo pode ter até 7 desinências 
de uma vez. 

‘Eles ficarão quebrados completamente’  ‘Igkis dunibdiviwaruhpikisnek’ 

 ficarão: fica         -rão  duni-bdi-vi-waru-h-pi-kis-nek 
            misakwa  -kis (nek)  quebra-pedaços-ficar-total-intensificação 
  -aspecto_perfeito-plural-provável 

 quebrados: quebra-do -s 
                   dunih    -ka -kis (awayg) 

 

Verbos Derivados  Verbos Ariwntekye Nawenyewa Iwit 
Araytak ‘verbo’ in pes ariwntak nawenyewa iwit. 

Em português, os verbos apresentam vários 
sufixos derivacionais, entre os quais são: -ar, 
-ecer, -escer, e -izar. Às vezes, os verbos 
apresentam um prefixo em conjunto com o 
sufixo. (Veja os sufixos e prefixos em negrito.) 

 Em palikur os verbos apresentam três 
sufixos derivacionais: “-ya”, num substantivo, 
“-kis”, num verbo intransitivo ou adjetivo, e 
“-ha” nos demais tipos de palavras, incluindo 
até nos números. 

 

 

Flexões dos Verbos 
Ariku parantunka, iwit ‘verbo’ akki hawkri ku aysaw wis keh arikna, ba wis kuwis keh, ba wis kehne kuri, 
ba wis kote kehte. Parikwakime, iwit ‘verbo’ akki nawenyewa hiyakemniki. In akki ba wis ihumpaw keh, ba 
wis kehpiye, ba wis kehe pahayewvi, ba wis kehne, ba wis tiviknene keh.  

Em português, os verbos indicam 
o tempo da ação: presente, futuro, 
ou passado (imperfeito, perfeito) e 
tempos compostos, como mais-
que-perfeito). 

 Em palikur, em vez de flexão de tempo, os verbos 
indicam outros aspectos da ação: imperfeito, iniciado, 
perfeito, continuado, prolongado. Porém falantes de 
palikur que têm mais contato com falantes de 
português usam o sufixo -nek (‘provavelmente’) para 
inidicar o tempo futuro em todo verbo.  

PORTUGUÊS 
(O verbo sempre indica 

pessoa e tempo). 

 PALIKUR 
(O verbo sempre indica o aspecto da ação. Alguns aspectos 

também indicam o gênero e número do sujeito 
(sublinhados). 

 português palikur observação 

português 

sonho: sonhar 
riso: risar 
jeito: ajeitar 
casal: acasalar 
junto: ajuntar 
preto: apretar 
fugir: afugentar 
flor: florescer 
velho: envelhecer 
real: realizar 
imóvel: imobilizar-se 

casa: fazer casa, 

farinha: fazer farinha 

payt: paytya, 

kuwak: kuwakya 

derivado de nome 

-ya 

dormir: fazer dormir, 

correr: fazer correr 

himak: himakis, 

sigis:  sigikis 

derivado de verbo 

intransitivo -kis /-asa 

bom: fazer bom (reparar) 

imóvel: imobilizar-se 

kabay:  kabayha 

harit:  haritasaw 

derivado de adjetivo 

 -ha / -h, -kis / -asa 

atrás: colocar-se atrás ahavu:  ahavuhwa derivado de advérbio 

 -ha / -h 

1: fazer-se um (isolar-se) 

2: fazer-se dois (acasalar) 

3: dividir-se em conjuntos de 3 

pahavwi: pahavwihwa 

piyanme: piyanmehwe 

mpana: mpanmahwa 

derivado de número 

 -ha / -h 
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Ku Akak Inin 

Presente 

 Kote pisenwate ba ka kehka 

Ação imperfeita ou não realizada ainda 

Eu mato cobras sempre. Nah umah kaybune avanenekwa. Eu mato cobras sempre. 

Ele mata cobras sempre. Ig umah kaybune minikwak. 
Ele matava cobras 
antigamente. 

Nós matamos cobras 
sempre. 

Usuh umah kaybune kuwewanek. 
Nós vamos matar cobras 
mais tarde. 

Elas matam cobras sempre. Egkis ka umah ner kaybune. Elas não mataram a cobra. 

Nehmnikumpiye 

Futuro 

 Akavuska 

Ação iniciada 

Eu matarei cobras amanhã. Nah umehpiye ner kaybune. 
Eu estou começando a matar 
a cobra. 

Ele matará cobras amanhã. Ig umehpiye ner kaybune. Ele começou a matar a cobra. 

Nós mataremos cobras 
amanhã. 

Usuh umehpiye ner kaybune. 
Nós estamos prestes a matar 
a cobra. 

Elas matarão cobras 
amanhã. 

Egkis umehpiyos ner kaybune. 
Elas começaram a matar a 
cobra. 

Mpiyatinene (pahayewvi) 

Passado (perfeito) 

 Pahayewvi (-e / -ep /-pi) 

Ação concluída (perfeita) 

Eu matei cobras ontem. Nah umehe ner kaybune amaka. Eu matei a cobra ontem. 

Ele matou cobras ontem. Ig umehe ner kaybune takuwanek. Ele matará a cobra amanhã. 

Nós matamos cobras ontem. 
Usuh umehe ner kaybune 
amakohka. 

Nós matamos a cobra 
anteontem. 

Elas mataram cobras ontem. 
Egkis umehe ner kaybune 
kurinewa. 

Elas mataram a cobra agora 
mesmo. 

Ihumpawka Mpiyatinene 

Passado (imperfeito) 

 Kehne (-ne) 

Ação contínua 

Eu matava cobras. Nah umehne ner kaybune kuri. 
Eu estou matando a cobra 
agora. 

Ele matava cobras. Ig umehne kaybune amaka. 
Ele estava matando cobras 
ontem. 

Nós matávamos cobras. Usuh umehne ner kaybune. Nós estamos matando a cobra. 

Elas matavam cobras.  Egkis umahno ner kaybune. Elas estão matando a cobra. 

Tiviknene keh 

Gerúndio 

 Tiviknene keh (-nene) 

Ação prolongada 

Eu estive matando as 
cobras. 

 
Nah umehnene kaybune. 

Estou continuando a matar as 
cobras. 

Ele estava matando as 
cobras. 

Ig umehnene kaybune amaka. 
Ele estava matando cobras 
ontem. 

Nós estamos matando as 
cobras. 

 
Usuh umehnene kaybune. 

Continuamos a matar as 
cobras. 

Elas ficaram matando as 
cobras. 

 
Egkis umahnano kaybune. 

Elas continuam a matar as 
cobras. 

Pitananene iwit Tempos compostos 

Eu tenho matado muitas cobras.  Nah kuwis umah ka aynsima kaybune. 

Se ele já tivesse matado a cobra, 
ele não teria sido mordido. 

 
Waké ig umehebe kaybune kuwis, 
ig ka kagahkankam. 

Nós teriamos matado a cobra amanhã.  Usuh kuwis umahkam kaybune takuwanek. 

Quando chegei, elas já haviam matado a cobra.  
Nah danuh atere, ayiva egkis umehe ner 
kaybune. 

O quadro abaixo apresenta as flexões verbais mais comuns e suas alterações (alomorfes), 
mostrando a maneira com que o radical e os afixos mudam sua pronúncia. (As letras em negrito 
são os aspectos. Objetos da ação —pronomes oblíquos —são sublinhados.) Nao há flexao para 
o aspecto imperfeito. 
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Iwasa iwit ‘kamax’ amadga inin kagta iwitkekene adahan pis hiyepne kaba madikte akisutbet ku pariye 
pahat iwit ‘verbo’ kadahan. Iwasa ‘kamay’ hawata. 

Para ver exemplos de um verbo com todas os sufixos mais comuns, procure a palavra ‘kamax’ 

(‘pegar’) neste dicionário. Procure ‘kamay’ também, que é uma outra forma do verbo ‘kamax’. 

 

 

Verbo  Em final de palavra No meio de palavra 

umah (matar) 

Radical termina 
com h, m, ou n 

imperfeito 
 

iniciado 
 

contínuo 
 

perfeito 

Ig umah kaybune. 
‘Ele mata (ou matava) cobras.’ 

Ig umehpiye ner kaybune. 
‘Ele está para (ou começou a) matar 
a cobra.’ 

Ig umehne kaybune. 
‘Ele está matando cobras.’ 

Ig umehe ner kaybune. 
‘Ele matou a cobra.’(ou vai matar de 
uma vez) 

Ig ka umahgi. 
‘Ele não o matou.’ 

Ig giwhmepten. 
‘Começou a matá-lo.’ 

Ig umehne igkis. 
‘Ele está matando eles.’ 

Ig umehpig. 
‘Ele o matou.’ 

kamax (pegar) 

Radical termina 
com x, k, ou s 

imperfeito 
 

iniciado 
 

contínuo 
 

perfeito 

Ig kamax im. 
‘Ele pega (ou pegava) peixe.’ 

Ig kamaxwiye ner im. 
‘Ele está prestes a pegar o peixe.’ 

Ig kamaxne im. 
‘Ele está pegando peixe.’ 

Ig kamaxe im. 
‘Ele pegou o peixe.’ 

Ig ka kamaxgi. 
‘Ele não o pegou.’ 

Ig gikamaxwetni. 
‘Está para pegá-lo.’ 

Ig kamaxne igkis. 
‘Ele está pegando eles.’ 

Ig kamaxwig. 
‘Ele o pegou.’ 

ayava (ajudar) 

Radical termina 
com vogal 

imperfeito 
 

iniciado 
 

contínuo 
 

perfeito 

Ig ayava hiyeg. 
‘Ele ajuda pessoas.’ 

Ig ayavevye hiyeg. 
‘Ele está prestes a ajudar pessoas.’ 

Ig ayavene hiyeg. 
‘Ele está ajudando pessoas.’ 
Ig ayave ner hiyeg. 
‘Ele ajudou a pessoa.’ 

Ig ka ayavig. 
‘Ele não o ajudou.’ 

Ig gayavetni. 
‘Ele está para ajudá-lo.’ 

Ig ayavene egkis. 
‘Ele está ajudando elas.’ 

Ig ayavevgi. 
‘Ele o ajudou.’ 
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Algumas outras formas do verbo  Arakembet akiw 

Passiva  Kehka (-ka) 

Aquela cobra foi morta pelo Zé.  Ig kaybune umehpika gavit Zé. (concluída) 

Mas a outra não foi morta.  Igme ner kaybune ka umahka. (imperfeito) 

Reflexiva    Kehwa (-wa / -w) 

Eles se mataram.  Igkis umehwe. 

Recíproca  Pawtak (-ekbet) 

Eles mataram uns aos outros.  Igkis umehekbet. 

Subjuntivo  Waké (-be) 

Acho que ele o mate amanhã.  Nutuh takuwanek ig umahginek. 

Se ele matasse a cobra eu estaría aliviada.  Waké ig umahbe ner kaybune nah karisawkam. 

Ordem ou Pedido  Kehkiska (-na) 

Favor matar a cobra para mim!  Uya umah kaybune nudahan! 

Mate a cobra, por favor!  Uya amnih umah ner kaybune! 

Mata aquela cobra, rápido!  Asa umah ner kaybune! 

Mata-o!  Umahnig! 

Mata a cobra! ou Matem a cobra!  Umahnaba kaybune! ou Umahnabay kaybune! 

Mata, se quiser. (dando permissão)  Umahnaka.  

Mata, meu bem. (pedido íntimo)  Umahnamu. 

Causa  Kehkis (-kis / -asa) 

Ele fez o irmão matar a cobra.  Ig umahkis kaybune git pegni. 

Desejo  Umawkan 

Ele queria matar a cobra.  Ig umehkere ner kaybune. 

Sequencial (ao longo de uma distância)  (-empi) 

Ele andou matando peixes da canoa.  Ig umehempi im amadgatak gihmun. 

Intenção  (-te) 

Pretendo matar aquela cobra.  Nah umahte ner kaybune. 

Repetição rápida  

Keh inwata akiw kibehtenwa 

(repetição da primeira sílaba) 

Ele matou as cobras repetidamente.  Ig uumehe kaybune. 

Repetição lenta  Keh inwata akiw kiberevut (-anga) 

Todo o dia ele matou cobras.  Mataytak ig umahanga kaybune. 

Habilidade  Annut (hiya -ka) 

Ele pode matá-lo.  Ig hiya giwmepka. 

Grande alcance  (-pa / -wa / -ap / -av / -aw) 

Ele mata cobras por toda parte.  Ig umahpa kaybune muwapuw. 

De antemão  (-nete) 

Ele vai matar a cobra antes de comer.  Ig umehnete kaybune avit ig ax. 

Individualmente ao mesmo tempo  (-ekuye) 

Eles mataram as cobras ao mesmo tempo.  Igkis umehnekuye kaybune. 

Em conjunto ao mesmo tempo  (-bet ou -bdi) 

Eles mataram as cobras juntos.  Igkis umehbete kaybune. 

Todos  (-ave) 

Todos eles mataram a cobra. (sujeito pl.)  Igkis umahave kaybune. 

Ele matou todas as cobras. (sujeito sing.)  Ig umahave kaybune. 
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NÚMEROS  AVUHKAK 

O sistema numérico da língua palikur é basicamente decimal: o termo para 5 é pohowku (paha-

uwaku), que significa ‘uma-mão’ e 10 é madikawku (madik-uwaku), que significa ‘fim [das]-mãos’. O 

numeral 20 é pina madikwa ‘duas dezenas’, o numeral 100 é madikawku madikwa, ‘dez dezenas’ e o 

numeral 1000 é madikawkuvut madikawku madikwa, ‘dez vezes dez dezenas’. 

Todo termo numérico na língua palikur tem um classificador fixado na raíz com a finalidade de 

classificar o substantivo a qual o numeral se refere. Os 23 classificadores podem ser divididos em 

cinco categorias maiores, que tratam de unidades, conjuntos, frações, abstrações e séries—todos 

conceitos matemáticos. As unidades inanimadas (sem vida) são classificadas de acordo com o 

formato topólogico. A seguinte tabela mostra alguns exemplos dos classificadores que aparecem 

no número ‘um’. São destacados em letras maiúsculas. Como na língua portuguesa, o número 

“um” funciona como um artigo indefinido. 

 SER VIVO SEM VIDA PLANTA ABSTRATO 

UNI-

DADE 

pahaVU 
takarak 

‘um frango’ pahaK 
kagta 

‘um papel’ pahaKTI 
pilatno 

‘uma 
bananeira’ 

pahaT 
iwit 

pahaT 
kayka 

pahaT 
mbayka 

‘uma palavra’ 

‘uma dança’ 

‘um problema’ 

CON-

JUNTO 

ou 

SÉRIE 

pahaBU 
takarak 

‘um bando 
de frangos’ 

pahaYMKU 
kagta 

‘um pacote 
de papel’ 

pahaTWI 
pilatno 

‘um cacho de 
bananas’ 

pahaY 
mine 
mbayka 

pahaY 
hawkri 

pahaY 
kahikan 

‘uma série de 
problemas’ 

‘um dia’ 

‘um respiro’ 

FRA-

ÇÃO 

pahaURI 
takarak 

‘um pedaço 
de frango’ 

pahaBAK 
kagta 

‘um lado do 
papel’ 

   

Ariku parantunka, iwit adahan avuhkak kadahan pahatwowa akisut adahan ekkene tino, ke ininbe: “um” 
akak “uma”. Hawata “dois” akak “duas”. Ininewa. Arikume parikwaki, kadahan arakembet akisut: 

 um homem, dois homens pahavwi awayg, piyana awaykemni  (pi-ya-na) 

 uma mulher, duas mulheres pahavu tino, piyana tinogben 

 uma anta, duas antas (ser vivo) pahavwi arudiki, piyana arudiki 

 uma tábua, duas tábuas (plano) pahak parak, pikana parak (pi-ka-na) 

 um lápis, dois lápis (cilíndrico) pahat ennetet, pitana ennetet (pi-ta-na) 

 uma palavra, duas palavras (abstrato) pahat iwit, pitana iwit (pi-ta-na) 

 um caminho, dois caminhos  pahatra ahin, pitahra ahin (pi-tahr-a) 
 (estendido) 

 um buraco, dois buracos pahayku miyokwiye, pirikna miyokwiye (pi-rik-na) 
 (com espaço interior) 

 uma canoa, duas canoas (lados altos) pahamku umuh, mmuk-na (pi-muk-na) 

 um dia, dois dias (série) pahay hawkri, pina hawkri (pi-y-na) 

Em português, os números “um” e “dois” 
apresentam duma só desinência: “-a” 
indicando o gênero feminino do sujeito. 

Em palikur, o número “um” (contando seres vivos) 
apresenta “-vwi” (macho) e “-vu” (fêmea). No núme- 
ro “dois” o classificador fica no meio do radical. 
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Todos os números Palikur apresentam nove flexões distintas relativas a 

conceitos aritméticos. 

ordem numérica 
(prefixo pronominal) 

gu-mapnam 
ela-três  

‘a terceira (moça)’ 

adição 
(AD) 

mpanma-wa tinogben 
três    -AD mulheres 

‘mais três mulheres’ 

subtração 
(RESTO) 

mpanma-re  tat 
três-RESTO tatu 

‘três tatus restantes’ 

totalidade 
(TOT) 

mpanma-te arawa 
três-TOT  arara 

‘todas as três araras’ 

limite numérico (LIM) 
mpanm-o-wa im 
três-LIM-ênf peixe 

‘somente três peixes’ 

multiplicação (MULT) 
Atiwnih mpama-vut akiw. 
preço   três-MULT mais 

‘O preço é três vezes mais alto.’ 

unidades em conjunto 
(CONJ) 

Igkis bat  mpanm-at  hiyeg. 
eles sentar três-CONJ pessoa 

‘Eles sentam em grupos de três.’ 
(ou seja, em conjuntos de três) 

ação em conjunto 
(sequencial-SEQ) 

Igkis mpiya mpanm-empi. 
elas  passar três    -SEQ 

‘Eles passaram de três em três.’ 
(ou seja, em conjuntos de três) 

ação em conjunto 
(simultânea-SIM) 

Igkis kah   mpa-nam. 
eles  puxar três -SIM 

‘Eles três puxaram simultaneamente.’ 
(ou seja, num conjunto de três) 

conjunto distinto (DIS) 
Igkis mpama-vut hiyegviyene. 
eles  três-DIS    povos 

‘Eles são membros de três outros clãs.’ 
(ou seja, três outros conjuntos) 

 

Outras flexões comuns são: 

-pa ou -ap (ALARgado), indicando uma grande extensão de espaço ou tempo 

-min (EXtendido), indicando ‘extensão em uma direção, 

-ne ou -n (‘CONTínuo’), significando um estado ou uma ação contínua; 

-ad (‘AUMentativo’), -ma (‘NEGação’), -vu (‘CONjunto’), e muitos outros. Por exemplo: 

 paha-k-ap       waxri ayte anavi wayk 

um-PLANO-ALAR terra  lá   sob   chão 
‘[Existe] um mundo subterrâneo.’ 

 paxka-bu-n-ad            yar-ad       pi-bohr-am-n-ad 

quatro-PLANO-CONT-AUM  tapume-AUM  dois-GRUPO-dois-CONT-AUM 
‘quatro tapumes grandes em dois conjuntos’ 

 yuma paha-mku-ne-ma          umuh 

nada  um-CÔNCAVO-CONT-NEG  canoa 
‘nenhuma canoa’ 

 nah hiyá paha-v-wi    hiyeg   pi-ya-na-min 

eu   ver  um-VIVO-m.  pessoa  dois-VIVO-dois-EX 
‘Vejo duas pessoas ao invés de uma.’ (visão dupla) 

Iwasa iwit ‘pahavwi’ amadga inin kagta iwitkekene adahan pis hiyepne kaba madikte akisutbet ku pariye 
pahat iwit adahan avuhkak kadahan. 

Procure a palavra ‘pahavwi’ (‘um’) neste dicionário para ver exemplos de um número com 

todos os sufixos comuns. 

Flexões aritméticas no número TRÊS (MPANA) 
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ADJETIVOS 

Iwit ekkene arikna ahivak, ba amin ahumwan, ba amin pahavwi gihiyekemni, in kewye ‘adjetivo’. Ariku 
parantunka, akebi ini iwit kadahan paxnika akisut. Ik adahan pahatwowa iwit kadahan pitana akisutbet. 
Arikume parikwaki in kadahan maviy pugunkuna madikwa akebi (60) akisut akiw. Ik adahan pahatwowa 
iwit kadahan pugunkuna akisutbet, ke ininbe: 

Em português, os adjetivos 
apresentam três desinências que 
concordam com o gênero e número 
do substantivo. Um adjetivo pode ter 
até três sufixos de uma vez. 

 Em palikur, as adjetivos apresentam mais de 60 
sufixos que concordam com o gênero, número, e 
classe do substantivo. Outras flexões indicam vários 
tipos de grau, duração e ênfase. Um só adjetivo pode 
ter até seis sufixos de uma vez, mas isso é raro. 

Quero que você compre uns tecidos muito bonitos. ‘Numawkan pis isim barewyevwiwa kamis’ 

 bonit    -o -s  barew-ye-vwi-wa 
 barewy-e -vwi bonit   -o   -s -muito 

 

Vista do ar, a cidade é maravilhosa.  ‘Ayteke inutak, nah hiya paytwempu babamnamnavadmin’ 

 maravilhos -a ba-ba-mn-amn-av-ad-min 
 wakaymniy -o com_protuberâncias-repetidas-muitas 
  -altas-espalhadas_por_toda_parte-vasto 
  -além_da_compreensão 

 

Em português, outras flexões comuns indicam grau: 
diminutivo “-inho”, e outros, aumentativo “-ão”, e ou-
tros, e superlativo “-íssimo”. O grau de superioridade é 
indicado pelo advérbio “mais”. As flexões estão em 
negrito. 

 Em palikur, as flexões indicando grau 
são: diminutivo “-isa”, aumentativo “-ad”, 
e superlativo “-eweke” ou “-wa”. O grau 
de superioridade é indicado pelo sufixo 
-te. 

A menina é bonitinha; o rapaz é bonitão. Nor tinosa eg barewyisa; ner takweye ig barewad. 

Uma onça ferida é perigosíssima. Kawokwine huwivwihka ig kibohgeweke. 

Paulo é mais alto do que o irmão. Pol imuwte giw gegni. 

 

Em português é comum utilizar também 
uma locução adverbial para indicar grau 
superlativo.  

 Em palikur é comum utilizar também uma 
locução nominal para indicar grau superlativo.  

A  moça  é  muito     bonit-a. Eg himano eg barew-yo-wa. Eg ka gubewisima. 

eg himano eg ka aynsima barew-yo   ka gu-bewi-si-ma (‘não é pouca a beleza dela’) 

 
Na língua palikur, as flexões mais comuns nos adjetivos são “-ye” ou “-yo” indicando uma 

qualidade durativa, e “-ne” ou “-no” indicando uma condição contínua, e “-pi” ou “-vi” 

indicando um estado. 
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Adjetivos Derivados  Adjetivos Ariwntekye Nawenyewa Iwit 
Araytak ‘adjetivo’ in pes ariwntak nawenyewa iwit. 

Em português, os adjetivos apresentam vários 
sufixos derivacionais, como -ado, -ável, -oso, e 
-ível. (Os sufixos no quadro estão em negrito.) 

 Em palikur, os adjetivos apresentam vários 
sufixos derivacionais, como -eweke que tem 
sentido enfático, e -yeme (cheiro). 

 

português palikur 

nuvem: nublado ukuhne: ukuhneweke 

medo: medonho aviska: aviseweke 

perigo: perigoso kibohriki: kibohreweke 

lamentar: lamentável kadni: kadniweke 

assustar: assustador avis: aviseweke 

desprezar: desprezível asene: aseneweke 

encharcar: encharcado anugha: anugvi 

inclinação: inclinado asbababan: asabanap 

velocidade: veloz arapti: araptiye 

queimar: com cheiro de fumaça woha: wohayeme 

campo: com cheiro de campo amat: amatyeme 

interior: interno, do interior arik: arikuno 

madeira: de madeira ah: ahine 

rio Urucauá: do rio Urucauá Arukwa: arukweyene 

selva: silvestre, da selva ahavwik: ahavwikyano 

Iwasa iwit ‘barew’ amadga inin kagta iwitkekene adahan pis hiyepne kaba madikte akisut ku pariye pahat 
iwit ‘adjetivo' kadahan. 

Procure a palavra ‘barew’ (‘limpo’ ou ‘bonito’) neste dicionário para ver exemplos de um 

adjetivo com todos os sufixos comuns. 

 

 

ADVÉRBIOS 

Iwit ekkene ku samahpa wis keh arikna (ke “kibeye”be), ku aysaw (ke “takuwanek”be), ku kiney (ke 
“ayge”be), in kewye ‘advérbio’, atk. Hawata in akki ba wis kehni “kabay”, ba “mbay”. 

Em português, os advérbios descrevem o modo 
em que fazemos uma coisa (“devagar”), quando o 
fazemos (“amanhã”), onde o fazemos (“lá”), se o 
fazemos “bem” ou “ruim”, etc. Também o advérbio 
mostra intensidade (“muito”). 

 Em palikur, os advérbios são quase iguais 
aos do português. Só difere a maneira de 
mostrar intensidade. Veja o exemplo de “A 
moça é muito bonita” na página anterior. 
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As Cores 

 

Na língua palikur, os cores são adjetivos. Não existe um substantivo que significa “cor”. Como 

todo adjetivo, os nomes das cores concordam com o gênero do substantivo. A cor branca 

apresenta o sufixo “-ne” ou “-no’” para indicar uma qualidade que não é tão profunda. A cor 

preta apresenta o sufixo “-ye” ou “-yo” para o mesmo fim. 

CORES BÁSICAS  Exemplos das cores branco e preto 

seye ‘branco’    

pohe ‘preto’  Gisemni seye. ‘O cabelo dele é branco.’ 

duwweh ‘vermelho’    

ayeweye ‘azul’  Ka ba pataha pisimsa seyne. ‘Não suje sua camisa branca.’ 

igiye ‘verde’    

kuwikwiye ‘amarelo’  Wayk pohe kibeyne adahan amutri. ‘Terra preta é boa para plantar.’ 

wagage ‘escuro’,‘roxo’    

wasewe ‘pálido’  Gitamrakis puhiye pahavwite. ‘A pintura deles era preta.’  

Obs. No passado, o termo ayeweye significava “azul” e também “verde”. Hoje em dia se usa o termo 
igiye para “verde”, que também significa “imaturo”, “cru” ou “fresco”. 

 

Em português, para indicar as várias 
tonalidades, os nomes das cores 
podem apresentar os sufixos 
“-esa” ou “-ento”, ou o prefixo “a-“ ou" 
“es-“ junto com o sufixo “-ado”. 

 Em palikur os nomes das cores apresentam um sufixo 
classificador de formato para indicar várias característi-
cas, como nos exemplos embaixo. Se o objeto tem for-
mato chato, usa-se o sufixo “-bo”. Se usa -buk” com 
objetos lineares; -vit com objetos redondos, etc. 

 

‘O céu é cor-de-rosa, avermelhado.’ En in duwboye.  

‘Sua camisa é esverdeada.’ Gisimsa in igiyeboye. 

‘Este papel é cinzento, acinzentado.’ Inin kagta seyboye. 

‘Sua linha é roxa avermelhada.’ Guvodra wagagebukye akak duwbukye. 

‘A pedra do anel é azul claro, turquesa. Gakawak in ayewevitye. 

 
As cores derivadas se iniciam com um substantivo que tipifica outras tonalidades. Os nomes 

dessas cores sempre apresentam um sufixo classificador de formato no meio da palavra. 

Cores derivadas 

uwas  ‘laranja’ Kagta in uwasboye. ‘O livro é cor-de-laranja.’ 

waruw ‘espelho’ Tip in waruboye. ‘A pedra é bronzeada, dourada, 
lustrosa’. 

waram ‘pomba’ Suwtat gikawihni 

waramboye. 

‘A farda do exército é verde-
oliva’. 

wakaryan ‘ôvo de garça’ Dug in wakaryanbetye. ‘O arroz é amarelo berrante’. 

inamyan ‘ôvo de inambu’ Asivri in inamyanbetye. ‘As penas são verde claro’. 

was ‘açaí’ Ini pilatno in wasminye. ‘Esta banana é roxa’. 

xokola ‘chocolate’ Akati in xokolaminye. ‘A corda é marrom’. 

kaharu ‘tucupi’ Ennetet in kaharuminye. ‘O lápis é cor-de-mostarda’. 

uvumwi ‘gurijuba’ Kuskus eg uvumwivityo. ‘O gato é cinzento-prateado’. 

pamatka ‘grama’ Bol in pamatkavitye. ‘A bola é verde-grama.’ 
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Preposições e Advérbios de Lugar 

Parantunka kadahan iwit kewye ‘preposição’ (ke ininbe: ‘em’, ‘de’, ‘a’, ‘para’, ‘por’). Arikume parikwaki 
inakni hiyakemniki kuwis ay abet ‘advérbio’ akisutbet. Ku pariye iwit kadahan akebi ini akisut, in kewye 
‘advérbio de lugar’. Iwasa inin akisut ‘-iku’. 

Em português, existem 
locuções adverbiais de lugar que 
são iniciadas por preposições 
como ‘em’, ‘sobre’ e ‘por’. 

 Em palikur as preposições sempre têm um prefixo prono-
minal. Muitas vezes conceitos de ‘em’, ‘sobre’, ‘para’ e ‘por’ 
são indicadas por sufixos no substantivo. Palavras que têm 
estes sufixos são consideradas ‘advérbios de lugar’. 

 
Veja o exemplo do sufixo -iku ‘em (dentro)’. Esse sufixo tem várias alterações (alomorfes), 

dependendo da maneira com que os afixos mudam sua pronúncia. Os alomorfes são -iku, -rik, -

riku e -eku. 

preposiçoes de lugar advérbios de lugar 

ig  a-riku  payt 

ele ela-em casa 

‘Ele está na casa.’ 

payt kadakni a-riku 

casa suja    ela-em 

‘A casa está suja dentro.’ 

ig  ay   payt-rik 

ele aqui  casa-em 

‘Ele está na casa.’ 

eg himak  guvineku. 

ela dormir ela-casa-em 

‘Ela dormiu na casa dela.’ 

 

Na língua palikur, as preposições e advérbios de lugar apresentam quatro sufixos que indicam 

direção: -t (‘para’), -tak (‘de’), -w (‘sobre’ ou ‘por’) e -mpi (‘através’ ou ‘ao longo’ ou ‘por’).  

ariku  arikut  arikutak  arikuw  arikumpi 

‘dentro’  ‘para dentro’  ‘de dentro’  ‘por dentro’  ‘pelo interior’ 
         

avit  avitit  avititak  avitiw  avitimpi 

‘em cima’  ‘para cima’  ‘de cima’  ‘por cima’  ‘através’ 

 

Observe estes sufixos nesta frase: 

Ig   pes givinekutak, ig atak ihapkat, ig iwe tivigu                arikutak  butey, 
‘Ele saiu da sua casa, foi para o porto tirou óleo de andiroba    da      garrafa, 

aviyasin givitiw,   ayteke ig tivik gumadgew gihmun               gihavumpi  gikagmada. 
  o passou por cima do corpo, e                saiu       pela      canoa, seguindo por trás do seu amigo.’ 

 

substantivo  advérbio de lugar sufixo 

givin ‘sua casa’  givinekutak ‘de dentro da sua casa’ -TAK 

ihapka ‘porto’  ihapkat ‘para o porto’ -T 

givit ‘seu corpo’  givitiw ‘por cima do corpo’ -W 

 

pronome  preposição  

a ‘a’ ou ‘o’  arikutak ‘de dentro da’ [garrafa] -TAK 

eg ou gu- ‘ela’  gumadgew ‘pela’ -W 

ig ou gi- ‘ele’  gihavumpi ‘por trás do’ [seu amigo] -MPI 

 

Iwasa iwit ‘em’ akak ‘no’, ‘na’ amun vocabulário amadga inin kagta iwitkekene adahan pis hiyepne ini 
paxniknene madikwa akak paxnika arawna akebi iwit ariku parikwaki ku pariye parantunka kane 
kadahan. 

Procure as palavras “em”, “no” e “na” no vocabulário desse dicionário para ver um exemplo 

de todas as quarenta e cinco preposições na língua palikur que significam “em”. 
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Na língua palikur existem vinte preposições de lugar que envolvem espaço interior e são 

traduzidas por "em" ou “dentro de”. Também existem mais vinte e cinco preposições que 

envolvem um limite ou superfície e são traduzidas por "em" ou “sobre”. (Veja alguns exemplos 

na página 19.) As preposições especificam diferentes tipos de interiores, limites, extensão e 

orientação. No idioma também existem dezoito preposições que envolvem relações no espaço 

exterior como "acima de" e "debaixo de". (Veja a terceira coluna do quadro abaixo.) Todos os 

sessenta e três termos têm várias flexões, incluíndo as que expressam outras ideias espaciais 

como direção, extensão de área, e distância. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na língua palikur não é possível simplesmente dizer que 
alguém está “na” árvore. É preciso escolher entre as seis 
possibilidades mostradas nesta árvore. 
De cima para baixo são: 

   “no topo da árvore” 
   “entre os galhos e folhas da árvore” 
   “na forquilha da árvore” 
   “no tronco da árvore” 
   “no oco da árvore” 
   “entre as raízes da árvore” 
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Ay nawenyewa iwit ‘advérbio de lugar’ ariku parikwaki ku pariye hawata hiyakemnite 
maviy parantunka. 

Na língua palikur existem 23 outros advérbios de lugar, que especificam posição, direção e 

proximidade. Veja o quadro abaixo. 

PRONOMES PARA ADVÉRBIOS DE LUGAR 

 

PERTINHO PERTO LONGE 
BEM 

LONGE 

ANAFÓRICO 
já mencionado 

ou onde o 
ouvinte está 

POSIÇÃO (“naquele local”) 

posição 

geral 

aynewa 
‘aqui mesmo’ 

ay 
‘aqui’ 

ayte, aynte 
‘ali’ 

ayntehan 
‘lá’ 

ayge 
‘aí’, ‘lá’ 

para uma 

posição 

aytnisa 
‘para cá’ 

aytniva 

‘para cá’ 

hanpa 

‘para lá’ 

  

de uma 

posição 

aytakinewa 
‘daqui mesmo’ 

aytakihan 
‘daqui’, ‘daí’ 

aytohti 
‘de lá’ 

aytohtihan 
‘de lá’ 

 

DIREÇÃO (“naquele rumo”) 

por awkin 
‘por aqui mesmo’ 

awkihan 
‘por aqui’ 

awpte, 
awhpte 
‘por lá’ 

awptihan 
‘por lá’ 

awvre 
‘por aí’ 

para atanewa 
‘para cá mesmo’ 

atan, ayta 
‘para cá’ 

ta, tahan 
‘para lá’ 

temkete 
‘para lá’ 

atere 
‘para lá’ 

de aytakinewa 
‘daqui mesmo’ 

aytaki 
‘daqui’ 

aytohtak 
‘de lá’ 

 ayteke 
‘daí’ 

 

INTERROGATIVOS  AYAPKA 
Iwit ku kakak wis keh ayapka, ke ‘mmahki’ be, in kewye ‘interrogativo’. Parantunka kadahan madikawku 
akebi ini iwit aka mpana arawna. Parikwakime kadahan 180. Ini iwit kadahan arakembet akisut akiw. 

 Em português, existem onze palavras 
interrogativas: Como? Porque? Qual? 
Quais? Quando? Quanto? Quantos? Quem? 
Onde? Aonde? Cadê? 

Em palikur, existem mais de 180 palavras interrogati-
vas, quase todas acrescidas de várias terminações. 
As muitas formas resultantes somam mais de 4.000 
palavras usadas somente para perguntar. 

Se queremos perguntar “por que” alguma coisa aconteceu, podemos usar um de cinco 
interrogativos. Cada uma das seguinte perguntas (P) exigiria uma resposta (R) diferente. 
Por exemplo: 

PERGUNTA RESPOSTA 

Mmeneki pis ayta? “Por que você veio?” (Qual é a razão?) Não tenho comida. 

Mmah pis ayta? “Por que você veio?” (Qual é seu desejo ou motivo?) Estou com fome 
Quero comer. 

Kadahan pis ayta? “Por que você veio? ”(Qual é sua intenção?) Veio pedir comida 
de você. 

Kawaku pis ayta? “Por que você veio?” (Qual coisa boa fez você vir?) Ouvi que você tinha 
matado um veado. 

Kavatra pis biwhpig? “Por que você bateu nele?” (Qual coisa má fez 
você bater nele?) 

Ele bateu em mim. 
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Se queremos perguntar “quando” ou “onde” alguma coisa aconteceu, podemos usar qualquer 

um dos interrogativos das listas seguintes, dependendo da informação exata desejada. 

 

(Obs: Desde que um sentido verbal é indícado pelas palavras kit ‘para onde (vai)’ e kitak ‘de onde (vem)’, 
estas apresentam aspectos verbais. Como os verbos, o aspecto de ação iniciada é -wiye, e o aspecto de 
ação concluída é -e.) 

 

Os interrogativos derivados se iniciam com o prefixo ka- seguido por qualquer 
preposição, como as na página 3 que indicam lugar, tempo, benefício, e muitos 
outros relacionamentos. 

ka-min    pis  awna  ka-iku      pis    bayah  antyan  ka-hapti              pis atak 

ka-sobre você falar  ka-dentro você guardar ovo  ka-acompanhando você ir 

‘Sobre o que você está falando?’  ‘Em que você guardou o ovo?’  ‘Com quem você vai?’ 

Aos interrogativos palikur, pode-se acrescentar uma terminação -vah, que indica preocupação. Em 
seguida, pode-se acrescentar a terminação -ki, que indica curiosidade, ou -kam indicativa de 
incredulidade, ou -bi, que denota suspeita. Em seguida, ainda se pode acrescentar mais uma das sete 
outras terminações que indicam a pessoa com ou de quem se fala: -ig (ele), -ap (você), etc. Por 
exemplo: 

 kit? =  Para onde (alguém vai)?  

 kit-vah-ki? =  Para onde - preocupação - curiosidade (alguém vai)?  

 kit-vah-k-ap? =  Para onde - preocupação - curiosidade - você (vai)? 

 

Em português, não existe um 
interrogativo para introduzir perguntas 
que têm como resposta “sim" ou "não". 

 Em palikur há dois interrogativos, ba e 
mmah, que introduzem perguntas que têm 
como resposta “sim" ou "não". 

 

Você fez isso? (pedindo nova informação) Ba pis keh inin? 

Você fez isso? (verificando informação já mencionada) Mmah pis keh inin? 
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CONJUNÇÕES  PAWTAKSENE IWIT 

Em português, ou dois substantivos ou duas 
orações podem ser conectados com as 
conjunções ‘com,’ ‘e’, ‘ou’ ou ‘senão’. 

  Em palikur, ou dois substantivos ou duas 
orações podem ser conectados com as 
conjunções ‘akak’, ‘ya’, ‘ba’ ba ‘ku kawk’. 

 

 

 

 

Na língua palikur existem quatro conjunções que têm o sentido de “mas”: 

henneme: 
‘mas, mesmo assim’ 

Pune       maguye henneme ig ka maguw              kema   kariwru. 

‘O jiju [é] gostoso, mas          não [é tão] delicioso como o tamuatá.’ 

bawa: 
‘mas, na realidade’ 

Ig     himaksaw     bawa ig    ka  himaknema. 

‘Ele fingiu dormir, mas   ele  não estava dormindo.’ 

bawkata: 
‘mas, ao contrário’ 

Gut     ig         nawenyewa awayg, bawkata   gukebyinewa. 

‘Para ela, [era] um outro   homem, mas [era] seu próprio irmão.’ 

kameki -me: 
‘mas não’ 

Ig         kibeyne awayg.    Kameki  eg  batek  gikakme. 

‘Ele [é] um bom homem.  Mas ela não gosta  dele. 

Ariku parantunka, iwit ‘que’ ayegbi iwit, inakni ‘ku’ ariku parikwaki. Inme iwit ‘se’ inakni ‘ba’ ariku 
parikwaki. Hiyawa ini ‘se’ in ayegbi iwit ba kawk in akavuska iwit, henneme in adukwenewa ‘ba’, 
han: 

Em português, as orações 
subordinadas são conectadas 
com a conjunção ‘que’ no 
meio da oração, ou ‘se’ no 
iníco ou no meio da oração. 

  Em palikur as orações subordinadas são conectadas com a con-
junção ‘ku’ que significa ‘que’ no meio da oração. Mas ‘ku’ significa 
‘se’ no iníco da oração. Além disso, a conjunção ‘ba’ significa ‘se’ 
no meio da oração. Uma outra conjunção ‘waké’ (sempre no iníco 
da oração) significa ‘se fosse’ (ou seja, indica um subjuntivo). 

Ela não sabe que ele morreu. Ku   pis  umah pahavwi, pis   hiyapkiska pitnek.‘Eg  

ka  hiyak ku   ig  miyap’ ‘Se você matar alguém, você [será] punido’  

Ela não sabe  se ele morreu ou não.  ‘Waké nah hiyaknibe, nah ka   umahgikam, 

‘Eg  ka hiyak  ba ig  miyap    ba kawk.’ ‘Se       eu  soubesse, eu  não teria matado ele.’ 

com: ‘akak’ 
Ig    ax      gimana       akak  atit. 

‘Ele come sua comida com  pimenta.’ 

e: ‘akak’ 
Ig    ax     inenewa im     akak kuwak. 

‘Ele come só         peixe  e      farinha.’ 

e: ‘hawata’ (‘também) 

(ligando orações) 

Bakimni      ivuhtyene         im   akak ivuhti hawata havistene im. 

O menino está pescando peixe com anzol   e    flechando peixe. 

e: ‘ya’ 
Nah           kabay. Ya pis? 

‘Eu  estou  bem.    E você?’ 

ou: ‘ba’ 
(ligando substantivos) 

Ba pis     axkere       mahk   ba kawk ba pilatnu? 

   ‘Você quer comer  manga ou               banana?’ 

 
(ligando orações) 

Ba pis   atak ba kawk? 

   ‘Você vai   ou não vai?’ 

 
(ligando orações) 

       Ig  atak uhapti   ba kawk ig msakwa paytrik. 

‘Ou ele vai  conosco ou             fica         em casa.’ 

senão: ‘ku kawk’ 
Higapnaba  piveyi         ku kawk pis    miyapnek. 

‘Tome         o remédio  senão     você morre.’ 
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Na língua palikur, se a conjunção ‘ku’ estiver seguida por um pronome relativo (como 
‘quando’) ela não é traduzida por ‘que’, mas ainda serve para introduzir uma oração 
subordinada.  

quando: ‘aysaw’ Ku aysaw  nah danuh,    ig  pese. 

   ‘Quando  eu  cheguei, ele saiu.’ 

como: ‘samah’ Ig    keh ku samah ig   awna. 

‘Ele age     como    ele fala.’ 

quem: ‘pariye’ Nahnewa awayg  ku pariye gikamkayh  biyuke. 

‘Sou o    homem    cujo        filho [está]  perdido.’ 

com quem: 
‘kakak’ 

Nernewa  nukagmada ku kakak     nah ivuhtya. 

‘Ele [é]     meu-amigo  com quem   eu  pesco.’ 

 

Na língua palikur, existem muitas conjunções que têm o sentido de “porque” ou 
“para”, da mesma forma que há vários interrogativos que perguntam “por que”. Tais 
conjunções frequentemente dependem da degrau de certeza: 

awaku: ‘porque’ (causa boa) 

avatra ku samah: ‘porque’ (causa mau) 

mmanawa: 'pois' (razão, com certeza) 

yakutke, nawenetke, nebaki: 'pois talvéz’' (razão, sem certeza) 

adahan: ‘para’ (intenção, com certeza) 

marihwa: ‘para talvéz’, a fim de que’ (intenção, sem certeza) 

kahadbe, makhadbe, mahate: ‘para’ (resultado) 

 

 

Também existem na língua palikur muitas outras conjunções comuns como, por exemplo: 

nikwe: ‘por isso’, ‘por conseguinte’, ‘então’, ‘assim’ 

mpinekata: ‘em vez de’ 

hiyawa: ‘apesar de’, ‘mesmo que’, ‘ainda que’ 
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A a
aa! interj. ► ah! interj. 

Aa! Kibeyne! Iwit arakamnihka kavusa ay. 
—Ah! Que bom! As definições das palavras 
começam aqui. 

a- pref.pron.n. ► seu /sua pron.poss. V.‘gi-’‘gu-‘‘pi-’ 
(usado quando o possuidor for do gênero neutro em palikur 
ex: kat (cesto) (Ku pariye arewkan ikaka awayg wis awna 
“seu”. Ku pariye ikaka tino, wis awna “sua”.) V.‘ni-‘ 
Umuh kuwis isehe! Akar wateke awaku akivara 
ka wanakni kabaytiwatma. 
—Lá vai a canoa! Sua corda desatou porque seu 
dono não a amarrou bem. 

a- pref.pron.n. ► o /a art. 
Ig iwe watuw garan arikutak gub, ig bisike 
amadga umuh. —Ele retirou os ovos do ninho do 
jacaré e fugiu na canoa. 

-a suf. ►sufixo que exprime emoção forte Tb. ‘-ar-’' V.‘ga-’ 
Ikep padahan! Kuri nah ik parit. Ku avim inin 
paris pisenwa pahawkan. 
—Bem feito para você! Agora vou espancar  
você. Hoje você vai morrer! 
Kuri pis ihamwi. Ik adaha pis pekkis nor karayt 
anag arayteke givitak. —Agora você é pajé. Você 
pode mandar a doença dele embora . 

a- -n pref.pron.obliq.n. ► (afixo descontínuo nos verbos 
quando a ação está sendo iniciada) ele/ela pron. o/a 
pron.obliq. -lo/la pron.obliq. lhe pron.obliq. Tb.‘a- -ni’ 
Ig adukepten, ginagme xuwehpin gibiyaptak. 
—Ele começou a engoli-lo, mas a mãe o puxou 
da boca dele. 
Ig tivik wasamdakat adahan abukepten. 
—Ele foi para a roça para queimá-la. 

abababet s.n. ► dedos s.m. 
V.‘akiswibdi’’babavit’‘abekbeti’ 
Kadahan pohowku uwak abababet. 
—Temos cinco dedos em cada uma das mãos. 

abagbohak s.n. ►1 posta s.f. filé s.m. V.‘bak’ 
Kihiwri abagbohak mahiko henneme João kannu 
bakboha kabayntiwa. —Fazer postas de pirarucu 
é difícil, mas João sabe retalhar muito bem. 

►2 linha s.f. (na palma) 
Guwak abagbohak paxnika akebi. 
—Ela tem quatro linhas na palma da mão. 

abahwa s.m. ► jacarenguena s.f. (Crenicichla vittata) 
Abahwa gihivak ke kunanbe henneme pohe 
gimin duwweh giwtyak. —A jacarenguena se 
parece com um tucunaré, mas seu corpo é preto 
e seus olhos são vermelhos. 

abaka s.n. ►pedaço s.m. fatia s.f. porção s.f. V.‘bak’ 
Iki nutuh ariwntak abaka uwas. 
—Me dá um pedaço da laranja. 
Nah kadahan pahak nuwasra. Nah iki abaka pit. 
—Tenho uma roça. Vou dar uma porção dela 
para você. 

abakahwene adj. ► meia-água 
Ig keh givin abakahwene. 
—Ele fez o teto meia-água. 

abakbet s.n. ► caco s.m. V.‘bak’‘-bet’‘abekebdi’ 
Eg ute pahak abakbet. —Ela achou um caco. 

abakdep s.n. ► divisão s.f. V.‘bak’ 
Gisemni yuma abakdep. In pahatte. 
—Seu cabelo não tem divisão. Não está partido. 

abakmuhsak s.n. ► lado s.m. (de um quadrado) 
V.‘bak’‘amuhri’‘abakmuhsap’ 
Pohow bakmuhsaki in kadahan paxnika 
abakmuhsak. —Um quadrado tem quatro lados. 

abakni s.n. ► rachadura s.f. fenda s.f. V.‘bak’ 
Darivwit abakni nopsesa. 
—A rachadura do pote é pequena. 
Ayaranwa kadahan abakni. 
—A parede tem uma fenda. 

abar s.n. ► palma s.f. (da mão ou do pé) 
Ig tuguhe henneme ig kahawkan suguhwa akak 
giwak abar. —Ele caiu, mas conseguiu se 
segurar com as palmas das mãos. 

abatni s.n. ► goma s.f. amido s.m. fécula s.f. 
Unibdi abatni in kayut. 
—A goma de mandioca é tapioca. 

abatra s.n. ► emplastro s.m. 
Gubuskana abatra in avukun amar. 
—Seu emplastro é feito de casca de xiricaá. 

abekbeti s.n. ►1 rachadura s.f. fenda s.f. V.‘bak’ 
Nor tip kadahan ka aynsima abekbeti. 
—Aquela rocha tem muitas rachaduras. 

►2 dedos s.m. (do pé) V.‘bak’‘akiswibdi’‘abababet’ 
Gikugku adawni in pi kiyeste ariw abekbeti. 
—O dedão é maior do que os outros dedos. 

abekebdi s.n. ► cacos s.m. destroços s.m. 
V.‘abakbet’ 
Ig uti ka aynsima darivwit abekebdi. 
—Ele achou vários cacos de cerâmica. 
Ig hiyap aviyoh abekebdi. 
—Ele viu os destroços do avião. 

abektey s.n. ►1 exemplo s.m. 
Ikawnaba kibeyne abektey gidahan pisamwi. 
—Seja um bom exemplo para o irmãozinho. 

►2 ilustração s.f. 
Ig keh abektey adahan eg pukuhpin. —Ele fez 
uma ilustração para ela compreender o assunto. 

►3 marca s.f. 
Eg keh suwyeg abektey. 
—Ela fez uma marca na panela. 
Ig turuh givig pak gitaybi adahan kehne abektey. 
—Ele fez uma marca no boi, furando a orelha. 

►4 mossa s.f. 
Ba pivig pak kadahan abektey kehka akak sivari 
awahne? 
—A rês já tem mossa feita por ferro em brasa? 

►5 tropo s.m. 
“Ig ute gibikemni” inakni abektey adahan“ig 
miyap”. —“Ele se perdeu” é um tropo que 
significa “ele morreu”. 

abereswan s.n. ► estiagem s.f. estação da seca, 
época do céu limpo V.‘barew’‘-kis’‘-wa’‘kahem’ 
Muwokwekri mpiye. Abereswan kuwis. 
—As chuvas passaram. A época do céu limpo 
já começou. 
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Abuksu kamukri muwokwekri, abuskume 
abereswan. 
—Durante a metade do ano tem a estação da 
chuva e na outra metade a estação da seca. 

abes s.m./s.f. ► gêmeo /a s.m./s.f. 
Bakimnayh abes hehpekuye guhivakis. 
—Os gêmeos são indênticos. 

►2 espírito anão V.‘waydwa’ 
Amekenegben awna ku abes ku pariye misakwa 
anavi tip, ignekis keh bakimnay abes humaw. 
—Nossos antepassados diziam que espíritos 
anões, que vivem embaixo das rochas, causam 
gêmeos. 
Abes barewye. Wenmar bakimni. Saysabeta 
gitew. 
—O espírito anão é bonito, [se parece com] uma 
criança pálida com cabelo emaranhado. 

abet prep. ►1 em prep. no meio de (partes múltiplas) 
Ig wew abet muwok. —Ele andou na chuva. 
Nah abet mbeyne. —Estou em apuros. 
Ig ikise gihayo abet gannivwi. 
—Ele deixou a mulher no meio do serviço. 
Ig awna abetvi hiyeg. 
—Ele falou no meio da multidão. 

►2 em prep. (durante um curto período) V.‘avim’ 
Abet samdi akak paka yuma annivwit nudahan. 
—Nos sábados e domingos não tenho trabalho. 

abetimpi prep. ► misturado /a adj. 
Ika bakimni akak guveyi abetimpi gumana. 
—Dê o remédio para a criança misturado com a 
comida. 

abetimpi adv. ► mediante adv. V.‘avitimpi’‘givitimpi’ 
Nah isamtaw abetimpi wigwiy gabay. 
—Fiquei livre mediante a bondade de nosso pai. 

abetit prep. ► em prep. para prep. para o meio 
Igkis iwi un awehweye, igkis huk abetit kasis. 
—Eles pegaram água quente e jogaram nas 
formigas. 

abetiw prep. ► por prep. pelo meio 
Ig saruw haraksig avigkuw warik, abetiw kariy. 
—A ariranha o perseguiu pelo rio e pela várzea. 

abetki v.aux. ► costumar v.aux. V.‘batek’‘gibetki’ 
Mun abetki keh gavin ariku payt. —Os cupins 
costumam instalar seus ninhos nas casas. 

abetnewa prep. ► durante prep. 
Abetnewa ini hawkri nah kakahriye. 
—Durante aqueles dias eu estava doente. 

abetnewa conj. ► enquanto conj. 
Ig tivik abetnewa nah danuh atere. 
—Ele saiu enquanto eu estava chegando. 

abetunkig s.n. ► mira s.f. alça da mira V.‘-kig’ 
Ig pakaka aragbus abetunkig ta avitit kuhivra. 
—Ele apontou o pássaro bem na mira. 
Naragbusah abetunkig padekwe. —A alça da 
mira da minha espingarda escapuliu. 

abewi s.n. ►1 beleza s.f. V.‘barewye’ 
Nah ka aynsima batek akak inere iwetrit abewi. 
—Fiquei encantada com a beleza do lugar. 
Kuwik abewi ka ayivwi. —A beleza da flor do 
pau-d’arco não permanece por muito tempo. 

►2 paixão s.f. sedução s.f. atração s.f. 
Awaku abewi higapka git, ig miyap. 
—A paixão pela bebida causou a morte dele. 
Awaku abewi arehwaki git inneki keh giwan 
dunihbehte. 
—A paixão pelo jogo fez com que ele quebrasse 
o braço. 

abeyheket s.n. ► armazem s.m. V.‘bayah’‘-ket’ 
Inin payt adahan abeyheket axkabdi. 
—Esta casa serve como armazém para comida. 

abeyhekri s.n. ►1 cofre s.m. V.‘bayah’‘-kri’ 
Ig miyehe bayah gikakura arikut abeyhekri. 
—Ele esqueceu de guardar o dinheiro no cofre. 

►2 guarda-roupa s.m. 
Bayahnaba pikawihni arikut abeyhekri. 
—Coloque sua roupa no guarda-roupa. 

►3 prateleira s.f. 
Eg bayah madikte gumewkan arikut abeyhekri. 
—Ela guarda todos os pratos na prateleira. 

abidbini s.n. ► grossura s.f. 
Keh was barewye abidbini, ka huwewehnema, 
kawnata mitubetnema. 
—Faça o suco de açaí de grossura média, nem 
muito fino, nem muito grosso. 

abidbini s.n.►areia movediça V.‘parawkigbi’‘kahibu’ 
Abidbini ewehwa ke unbe. 
—A areia movediça corre como água. 
Igkis avise sigihwe amadga abidbidni kennesa 
ihapkewmin. —Estavam com medo de que o 
navio fosse arrastado para a areia movediça 
que fica perto do litoral. 

abiyaybu s.n. ► encaixe s.m. V.‘gibiy’‘gaybu’ 
Ig paraksa payt adarap arikut wakap abiyaybu. 
—Ele colocou o travessão no encaixe. 

abiyrik prep. ► na boca de, por prep. V.‘gibiy’‘-iku’‘ 
Nah ute miget abiyrik bakimni. 
—Achei carvão na boca da criança. 
Mmahki pis ka humakun abiyrik telefon? 
—Por que você não me chamou pelo telefone? 

abogi s.f. ► extremidade plana 
Egu arab kehka pebkak abogi. 
—Esse bastão é feito com 
duas extremidades planas. 

abohri prep. ► de prep. com prep. 
V.‘gibohri’‘kabohriki’ (indica desconfiança ou medo) 
Usuh ka avis abohri miyaka akiw. 
—Não temos mais medo da morte. 
Amawka wis pukuhpaw abohri karayt anag. 
—Devemos ter cuidado com os germes. 
Hewke tiyegem igkis pukuhpaw pabohrak. 
—Toda a noite eles desconfiaram um do outro. 

abuhkumna prep. ► em prep. (em algo de forma linear) 
V.‘a-’‘-buk’‘-min’‘-ha’ 
Kuhivra bat abuhkumnat kuwawta. 
—Os pássaros pousaram no fio. 
Ka ba danukwa abuhkumnat kuwawta; nebaki in 
tigiswep. —Não encoste no fio; pode dar choque. 

abuka s.n. ► chão s.m. soalho s.m. 
Ig keh payt abuka akak parak. 
—Ele fez o soalho da casa com tábuas. 

abukarap s.n. ► travessa s.f. 
Givin nopsesa. Ininewa madikawkubu abukarap. 
—A casa dele é pequena. Tem somente dez 
travessas. 

abukaveyni s.n. ► pernamanca s.f. V.‘-veyni’ 
Ig kehne givin abukaveyni. 
—Ele fez as pernamancas da casa. 

abukepten v.t.►para queimá-lo V.‘bukah’‘-piye’‘-te’ 
Ig tivik wasamdakat adahan abukepten. 
—Ele foi para a roça para queimá-la. 

abukri, gabukra s.n. ►1 luz s.f. lamparina s.f. 
Nah kawih abukri ku aysaw misanpi. 
—Uso uma lamparina quando fico na escuridão. 
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Nah hiyap abukri, ka nopsimahad abukrad avew 
ah. In kadawe. —Vi uma luz, uma grande luz na 
árvore. Era brilhante. 

►2 vida s.f. (gíria) 
Nah awekete gabukra. 
—Vou acabar com a vida dele. 

abukri adah’ manuket ►sinalização s.f. sinal  
Igkis keh abukri adahan manuket. 
—Eles colocaram sinalização. 
Ku aysaw wis hiyap abukri adahan manuket 
duwweh nikwe ka ik adahan manuk ahin. 
—Quando o sinal estiver vermelho, não 
podemos atravessar a rua. 

abukri ahawna ► eletricidade s.f. V.‘teheste’‘limye’ 
Ku abukri ahawna matiswe in ka uguh akiw. 
—Se faltar eletricidade, não haverá luz. 

abukri akak gas ► lampião s.m. 
Abukri akak gas in kabutnite ariw lalamp. —O 
lampião tem a luz mais forte que a lamparina. 

abukri akat, gabukra ah ► tocha s.f. 
Ig ihuke abukri akat ig iki lahs akisurik. 
—Ele cortou um pau e fez uma tocha com breu. 
Ayteke ig hakis ini gabukra ah akak tiket adahan 
ig uguhe arikut miyokwiye. —Então ele atiçou a 
tocha para iluminar a caverna. 

abukri akekri ► candelabro s.m. castiçal s.m. 
Eg abukri akekri kadahan ntewnenker akebi 
abukri atiwbuku gutawnibdi. —O candelabro 
tinha sete lamparinas nas suas hastes. 

abukri atigsan ► choque elétrico V.‘urak atigsan’ 
Abukri atigsan in ik adahan umahwi, awaku in 
tigis ka ahawnasima. 
—Um choque elétrico pode matar, pois é forte. 

abulohvig s.n. ► porca s.f. (do crioulo) 
Ig ike vis abulohvig adahan awegsetni. —Ele 
colocou a porca no parafuso, para apertá-lo. 

abur s.n. ► popa s.n. parte de trás V.‘-bu’ 
Nawiy gukig sigihwe ayge. Inme abur kavusa 
bekbetepka avit paraw. 
—A proa do barco ficou encalhada e a popa 
começou a ser arrebentada pelas ondas. 

aburik prep. ► na popa V.‘abur’‘-iku’ 
Mote ay aburik umuh. 
—O motor está na popa da canoa. 

aburiktak prep. ► atrás prep. debaixo da popa 
na popa 
Nah ikise puwayt aburiktak umuh. 
—Deixei o remo debaixo da popa da canoa. 

aburikumnew prep. ► ao redor de, em volta de 
(canoa) 
Avetetni sigiswe aburikumnew umuh. 
—A cachoeira fez ondas em volta da canoa. 

abusan s.n. ► levedura s.f. fermento s.m. 
Bugut abusan keh in tukugwa. 
—A levedura faz o pão tufar. 

abusanvig s.n. ► levedura s.f. mandioca 
fermentada 
Unibdi yuma abusanvig in ka mitibetnema. 
Amawka wis iki abusanvig. —Se a massa de 
mandioca não tiver levedura, ela não fica macia; 
temos que adicionar mandioca fermentada. 

abusku quant. ► meio /a adj. metade s.f. 
Ig ax abusku mulundu. 
—Ele comeu meia melancia. 
Eg ax abusku bugut. 
—Ela comeu a metade do pão. 

abuskubdi s.n. ► fragmentos s.m. pedaços s.m. 
Igkis danuh waxrit amadga abuskubdi nawiy. 
—Chegaram à terra segurando-se em pedaços 
do navio. 

abutik s.n. ► cinto s.m. V.‘gikabutik’ 
Amawka nah kiyesih nukiwta abutik. 
—Preciso aumentar o cinto da minha calça. 

abutitvare /o adj. ► caçula adj. V.‘butye’ 
Ig nukamkayh abutitvare. 
—Ele é meu filho caçula. 

abutni s.n. ► luz s.f. 
Kamuw abutni uguh pahakte hawkri. 
—A luz do sol ilumina o mundo. 

-ad clit. ► -ão suf. -zão suf. -zarrão suf. -ona suf. 
grande adj. gigante adj. enorme adj. 
Ig iwi kiyapiyad kasivarad ig ihuk ah akak. 
—Ele pegou um grande facão e cortou o pau. 
Nah hiyap pahavu mewkarad ahakwa un. 
—Vejo um tracajá gigante na água. 
Iveg ku samah nerad awaygad axad! —Veja 
como aquele homenzarrão está comendo! 
Kiyapyad datkarad nehmnikad, pohnevad, 
giwtyakad ke kaygadbe marehevad. 
—Uma cobra grande estava vindo, preta, com 
olhos enormes que pareciam lua cheia. 

adah v.t. ► regar v.t. aguar v.t. molhar v.t. 
Ig adehe gamutra. —Ele regou a planta. 
Eg adahno kayut. 
—Ela está molhando a goma de tapioca. 

adaha conj. ► para prep. a fim de que (temporaria) 
Uyay adah wamutrawiy adaha egkis ka miyo. 
—Vamos regar nossas plantas a fim de que elas 
não morram. 
Iki pitew nutuh, adaha pis keh ku samah nah 
awna pit. —Preste atenção no que estou dizendo 
para depois fazer o mesmo. 

adaha prep. ► de prep. 
Nah kayah adaha nuvituh ka aynsima. 
—Senti muita pena de mim. 

adahan conj. ► para conj. (permanentemente) 
Nor amutri adahan kehne iveyti. 
—Aquela planta serve para fazer remédio. 
Ig ayta adahan wamnihpetniwiy. 
—Ele veio para nos ajudar. 
Ig ay uhumwa adahan avanenekwa. 
—Ele está ao nosso lado para sempre. 
Usuh keh kuwak adahan waviykan ta Uyapkunit. 
—Fazemos farinha para vender no Oiapoque. 

adahan prep. ►1 por, pelo /a prep. 
Igkis puwehne adahan pisaya ler. 
—Eles remaram por duas horas. 
Kibeyne adahan pabay nukakuh. 
—Obrigado pela sua gentileza. 
Nah bawkiswa adahan inin mbeyne ku pariye 
danuhe nutuh. 
—Me entristeci pelo que aconteceu comigo. 

►2 provocar v.t. resultar v.t. -ável suf. 
Inin agigman adahan kadniki. 
—Esta música provoca saudades. 
Inere adahan miyaka. 
—Aquilo ainda vai resultar na morte dele. 
Ini kinisaka in adahan bawkiswaki. 
—Essa decepção é lamentável. 

adahbiyaw v.i. ►molhar a boca V.‘adah’‘gibiy’‘-wa’ 
Nah adahbiyewne nikak inin dahka ay. —Estou 
molhando a boca com essa bebida aqui. 

adahpusa v.t. ► irrigar v.t. V.‘adah’ 
Ig adahpusa gamutravu akak un. 
—Ele irrigou as plantas. 
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adahwan s.n. ► centro s.m. V.‘avakna’‘pawka’‘adug’ 
Ig misakwa amun paytwempu adahwan. 
—Ele mora no centro da cidade. 

adakati s.n. ► gêmeos s.m. batata da perna, 
barriga da perna V.‘gihkat ‘adakra’ 
Gibagwan adakati ke tipbe. 
—Os gêmeos são duros como pedras. 

adakra s.n. ► uropígio s.m. (o apêndice triangular das 
aves onde se inserem as penas da cauda) 
Uvayan adakra ka ariyisima. 
—O uropígio do pato é muito gorduroso. 

adakra s.n. ► puxada s.f. 
Ig keh nawenyewa payt adakra akiw. 
—Ele vai fazer uma outra puxada na casa. 

adakramna prep. ► na parte trazeira 
Ig kadahan ahinepket adakramna givin. 
Ele tem na parte trazeira da casa. 

adamna s.f. ► jenipapo s.m. (Genipa americana) 
V.‘arasru’‘amuwan’‘pusum’  
Gitkan kayg kadahan adamna gihepkamadga. 
—Diz a lenda que a cara da lua tem manchas de 
jenipapo. 

adani adj. ► duro /a adj. 
Paygi adani ke sivaribe. —A madeira do pau-
ferro é tão dura quanto o ferro. 

adani adv. ► dificilmente adv. com dificuldade 
Ukivara adani wages gihiyekemni. 
—Dificilmente o chefe muda de ideia. 
Mmahki pis adani pisenwa akak inin annivwit? 
—Porque será que você está com dificuldade 
para terminar este trabalho? 

adavun s.n. ► sapopema s.f. raíz tabular 
Ig iwe ah gadavunad ayge, ig ihuk atere tawhhh! 
—Ele cortou uma sapopema, fazendo muito 
barulho. 
Ig ayemwe ayegbi pahakti ah adavun. —Ele se 
escondeu entre as raízes de uma árvore. 

adaw s.f. ► cunha s.f. travessa s.f. 
Iki pihmun adaw, marihwa eg ka pidikwa. 
—Coloque cunhas na sua canoa, para que ela 
não se encolha. 

adawni s.n. ► dedão s.m. 
Ukugku adawni in pi kiyeste ariw abekbeti. 
—O dedão é maior do que os outros dedos. 

adedep s.n. ► calço s.m. cunha s.f. 
Eg idis suwyeg adedep adahan eg ka mabuk. 
—Ela colocou um calço debaixo da panela para 
ela não emborcar. 

adidkan s.f. ► seiva s.f. leite s.m .resina s.f. 
Ah adidkan keh eg aymahwa. 
—A seiva alimenta as plantas. 
Pavay ariw adidkan kibeyne kawrivye.  —O leite 
de mamão é um bom remédio para vermes. 

adigsan s.n. ► inundação s.f. V.‘digis’ 
Inin kamukri adigsan in kibeyne digiswaki. 
—A inundação do campo foi rápida este ano. 

adigsan s.n. ► lotado /a adj. 
“Mmah adigsan pihmun?” “Kote digiste.” 
—“Sua canoa já está lotada?” “Ainda não.” 

adohepka v.t. ► adorar v.t. prestar culto (do crioul) 
Ka aynsima hiyeg adohepka ahehpakti 
batakanenwa. s.f. 
—Muitas pessoas prestaram culto a imagens. 
Uyay adohepka igyewa Uhokri. 
—Vamos adorar ao Deus verdadeiro. 

adudu s.n. ►1 laringe s.f. 
Bakimnayh batek arehwa akak maruksi adudu. 
—As crianças gostam de brincar com a laringe 
do guariba. 

►2 moela s.f. 
Nah batek ax takarak adudu. 
—Gosto de comer a moela do frango. 

►3 grude s.m. 
Minikwak hiyeg ax parayme adudu kahadbe 
givewkankis gikamayhkis igikmarave. —Antiga-
mente as pessoas comiam o grude do bagre 
achando que seus filhos nasceriam pardos. 

►4 coronha s.f. 
Aragbus adudu beke; nah kehkiste awenyen. 
—A coronha da espingarda rachou-se; vou 
mandar fazer outra. 

adug s.n. ►1 raíz s.f. toco s.m. caule s.m. 
V.‘waxri adug’‘en adug’ 
Ah adug hiyanmin akiw. 
—O toco da árvore brotou de novo. 
Nah tahan ihukne namutra pilatno adug. 
—Vou cortar o caule da bananeira. 

►2 perna s.f. (de calça) 
Gikiwta adug muke. 
—A costura da perna da calça se abriu. 

►3 sede s.f. origem s.f. início s.m. 
Kehket adug in aynte Brasília. 
—A sede da fábrica fica em Brasília. 

►4 gerador s.m. 
Teheste adug mugumguvye kuwis. 
—O gerador já é velho. 

►5 culatra s.f. 
Naragbusa adug mugumgup. 
—A culatra da minha espingarda está velha. 

►6 estação s.f. 
Ig wages hadyu arit nawenyewa adug. 
—Ele sintonizou o rádio em outra estação. 

►7 orelhão s.m. 
Eg pareke arikut telefon gadug. 
—Ela entrou no orelhão. 

adugas s.n. ►1 umbigo s.m. cordão umbilical 
Nukamkayh adugas kote kigiste. 
—O umbigo do meu filho ainda não caiu. 

►2 cabo s.m. fio s.m. 
Uya idis nuhadya adugas arikut awetri. 
—Enfie o cabo do rádio na tomada da parede. 

adugasveyni s.n. ►1 cordão umbilical 
V.‘arayhewni’‘-veyni’ 
Eg bukihe bakimni adugasveyni akak ideptet. 
—Ela cortou o cordão umbilical com a tesoura. 

►2 flor da bananeira V.‘adugas’ 
Amun pilatno adugasveyni kadahan suku. 
—A flor da bananeira tem açúcar dentro. 

aduhya s.n. ► dorso s.m. encosto s.f. parte 
posterior 
Epti aduhya kadakni in. 
—O encosto da cadeira está sujo. 
Pareyne aduhya ka avatisima; wis ihuk akak 
kasivag eg ka paduk. —O dorso do jacaré é 
muito duro; um terçado não penetra. 

aduhyamadga prep. ►1 a prep. V.‘aduhya’ 
Ig batek wew aduhyamadga kaway. 
—Ele gosta de andar a cavalo. 

►2 em prep. 
Ig bakimni padeke tip aduhyamadgat payt. 
—A criança jogou pedras na casa. 



 

Dicionário Palikur – Português, 2019, Associação Internacional de Linguística —SIL Brasil 

45 

►3 nas costas 
Parawyan batek bat aduhyamadga pak. —As 
garcinhas gostam de sentar nas costas do gado. 

►4 no dorso 
Pis sibuhe nukugku aduhyamadga. 
—Você pisou no dorso do meu pé. 

aduhyamadgatak prep. das costas 
Parawyan ax tagep aduhyamadgatak pak. 
—As garcinhas se alimentam de mosca-varejeira 
das costas do gado. 

aduhyamin s.n. ► cano s.m. suporte da mira  
Amawka aduhyamin hehpekuye amuni akak 
gubetunkig. —O suporte da mira deve ficar na 
mesma altura da alça. 

aduk s.n. ►1 peito s.m. V.‘giduk’ 
Igkis tevwe mewka aduk. 
—Eles assaram o peito do tracajá. 

►2 planta s.f. (do pé) pata s.f. 
Puduku uduke gikugku aduk. 
—O espinho furou a planta do pé dele. 

adukap s.n. ► sola s.f. frente s.f. 
Ig uniyeh gikaswatni adukap. 
—Ele mudou a sola do seu sapato. 
Nnaguh ehe nusimsa adukap. —Minha mãe me 
puxou pela frente da minha camisa. 

adukat s.n. ► salto s.m. 
Gikaswatni adukat hakuhe. 
—O salto do sapato se soltou. 

adukat s.n. ► soleira s.f. 
Naragbusa adukat wareke. 
—A soleira da minha espingarda soltou. 

adukwan s.n. ►1 cicatriz s.f. 
Busukne adukwan ay guwanmin. 
—A cicatriz da ferida está no braço dela. 

►2 pegada s.f. rastro s.m. 
Ig kannu harah puwikne adukwan. 
—Ele sabe seguir os rastros dos animais. 

adukwanewa adv. ► ainda adv. 
Pimana adukwanewa ay. Kote axkante. —Sua 
comida ainda está aqui. Não foi consumida. 

adunhan s.n. ► dano s.m. V.‘dunih’ 
Ig ahegbeta mote adunhan. 
—Ele consertou os danos do motor. 

adurik prep. ► nas raízes 
Ig mayak ay adurik ah. 
—Ele descansou aqui nas raízes da árvore. 
Ig ute wayam adurik ah. 
—Ele achou um jabuti nas raízes da árvore. 

adusetni s.n. ► percussor s.m. 
Garagbusa adusetni ka duwis katux akiw. —O 
percussor da espingarda não expele o cartucho. 

adye adv. ► de repente adv. imediatamente adv. 
Adye ig tivik. —De repente ele saiu. 

agaksim s.f. ► breu branco (Protium aracouchini) 
Pisuk agaksim ahakwa un akak marinaywa 
adidkan adahan piyihne waguguki. 
—Dissolva o breu branco em água com o leite 
de “marinaywa” para tratar a prisão de ventre. 

agaswa s.f. ► peixe-jóia s.m. 
Agaswa kabayno ewnti adahan ivuhtya ivap. 
—O peixe-jóia é uma boa isca para pegar 
piranha grande. 

agaykwa s.f. ► biguá s.m. mergulhão s.m. 
(Phalacrocorax brasilianus) 
Eg agaykwa huwis ahakwa un adahan kamaxno 
im. —O biguá mergulhou para pegar peixe. 

agen v.t. ► cuidar v.t. guardar v.t.‘agenka’‘agegene’ 
Eg agen guvit. Eg ka kannivwi awiyka abetnewa 
inekute eg pamakutak. —Ela se cuidou. Não 
carregou peso durante os dias antes do parto. 
Eg himano agen guvit. Eg ka daxtasaw arit 
awayg. —A moça guardou a sua pureza. Não 
teve relacionamentos com homens. 

agenka s.n. ► delicadeza s.f. cortesia s.f. V.‘agen’ 
Eg avuriw ner kakahgiye akak agenka. 
—Ela cuidou do doente com delicadeza. 
Ig yuma agenka gimun. —Falta delicadeza nele. 

agegene adj.►cortês /a adj. suave adj. delicado 
Uvig uruvwi iha wown awaku wis aymwahpig 
akak agegene iwit. —Nosso jacaré nos obedece 
porque criamos ele com palavras suaves. 

agene adj. ► leve adj. V.‘hagehege’‘agenka’ 
Amawka kiyavwiye hiyuh innewa arikna ku pariye 
agene. 
—O senhor só deve carregar coisas leves. 

agig, agigni s.f.►instrumento s.m. (musical) Tb.‘arig’ 
Usuh kannu keh arakembet agig: sabbug, waw, 
makuk, aramtem, pahathano, kuti, mewka amar. 
—Sabemos fazer muitos tipos de instrumentos 
musicais: tambor, chocalho, apitos de cerâmica, 
flautas e casco de tracajá. 
Ig amekene kadahan arakembet gagigni: 
kadahan it arap, puwikne arap, kadahan agigni 
avitkakno ayge. —O ancião tinha vários 
instrumentos feitos de ossos. 
Kegka agigni kehka ah 
tuwekuhka. —A flauta de 
guerra era feita de madeira esculpida. 

agigha v.t. ► tocar v.t. (música) V.‘agig’‘-ha’ 
Ig agighene barewye agigman. 
—Ele tocou uma música bonita. 

agigman, gagignimna s.n. ► música s.f. melodia 
Igkis hamah giwakis payak akak gagignimna. 
—Eles bateram palmas no rítmo da música dele. 
Avat akisyavriknawa agigman. 
—A canção encaixa-se bem na melodia. 

agigman akisyi ► harmonia s.f. 
Ini agigman barewye akisyi. 
—A música tem uma boa harmonia. 

agigtet, gagigten s.n. ► aparelho de som 
V.‘agigha’ 
Gagigten kuwis wohe. 
—O aparelho de som dele já queimou. 

agigwokne /o s.m./s.f. ► músico s.m. musicista s.f. 
Ig agigwokne kannu bukih avat. 
—O músico sabe como acompanhar os hinos. 

ah v.t. ►1 esticar v.t. 
Amawka pis ah pimedga han kabayntiwa. —Você 
deve esticar o arco assim, da maneira certa. 

►2 esticado /a adj. 
Ig utevgikis akak gimedgakis ah gimkat pahavwi. 
—Ele pegou as crianças com seus arcos 
esticados na direção de alguém. 

ah s.f. ►1 madeira s.f. 
Ig keh barewye epti akak ah. 
—Ele fez um banco bonito de madeira. 

►2 árvore s.f. 
Egu ah kew ka aynsima guw. 
—Aquela árvore dá muitos frutos. 

►3 espeto s.m. 
Ig masaya ihti amin ah. 
—Ele assou a carne no espeto. 
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►4 pau s.m. 
Ig umehe kaybune akak pahat ah. 
—Ele matou a cobra com um pau. 

ah adahan mpithene wavita mukusa ► tala s.f. 
Ig dunihe gibagwan. Uyabakay iwi ah adahan 
mpithene gavita mukusa. 
—Ele quebrou a perna. Vamos fazer uma tala 
para imobilizar o osso. 

ah adavun ► raíz s.f. 
Ig ayemwe ayegbi pahakti ah adavun. —Ele se 
escondeu entre as raízes de uma árvore. 

ah ahadgu ► toco s.m. V.‘had’ 
Amawka wis warakave ah ahadgu aranwatak 
uvin. —Temos que arrancar todos os tocos em 
frente da casa. 

ah akat ► tronco s.m. árvore s.f. V.‘akat’ 
Ah akat nopsad. Gariwme nopsanyumni. 
—O tronco da árvore é grande, mas o seu fruto é 
pequeno. 
Igkis ihuke nor ah akat waditnevyenen. 
—Eles cortaram aquela árvore, inutilmente. 

ah arebdi ► serragem s.f. 
Ig bukehe ah arebdi. 
—Ele queimou a serragem. 

ah areg ► lasca s.f. 
Eg sagehe ah areg arikutak payt. —Ela varreu as 
lascas de madeira de dentro de casa. 

ah ariw ► fruta s.f. 
Ah ariw kiteye. —As frutas são doces. 

ah atawni ► galho s.m. ramo s.m. 
Ah atawni kavanhaw ka aynsima. 
—O galho da árvore tem muitas folhas. 

ah atawnibdi ► graveto s.m. 
Ig hamehe tiket akak ah atawnibdi. 
—Ele fez o fogo com graveto. 

ah bekbetaki ► estaca s.f. 
Ig keh iyarad akak ah bekbetaki. 
—Ele fez a cerca com estacas. 

ah dahekne gibitamnakis ► canga s.f. jugo s.m. 
Pak pahadguhka akak ah dahekne 
gibitamnakis adahan igkis kehnes awiyka payak. 
—Os bois estão ligados através de uma canga 
para levarem a carga juntos. 

ah tubahkiyene aybut ► palito s.m. 
Eg iwe ah eg tubahkiye gaybu nikak. —Ela levou 
um palito e esgaravatou os seus dentes. 

ah-imihpiyo ► pau-rosa s.m. (Aniba rosaeodora) 
Nah batek ayh ah-imihpiyo. 
—Gosto de cheirar o pau-rosa. 

ah-seyminyo ► quaruba-branca s.f. (Cucullaria 
excelsa) 
Ig guh ah seyminyo adahan parak. —Ele serrou 
a quaruba-branca para fazer tábuas. 

ahadye interj.m. ► pois não obrigado interj.m. 
tá bom 
“Nah me tivik.” “Ahadye.” —“Já vou.” “Tá bom.” 

ahah interj. ► tome interj. aqui está V.‘nobaki’ 
“Uyá akaka numkat ihti.” “Ihkata nikwe. Ahah.” 
—“Pode me passar a carne?” “Pois não. Aqui 
está.” 
“Uya iki nutuh pisayawa bohboh akiw.” “Ahah!” 
—“Por favor dê-me mais dois bombons.” “Tome!” 

ahahdgu s.n. ► mata virgem 
Ahahdgu in ahavwi ku pariye kote ihukahte. 
—A mata virgem ainda não foi cortada. 
Kuri nah tigah nuwasra amun ahavwi ahahdgu. 
—Agora vou fazer a minha roça em mata 
virgem. 

ahaku, gahaka s.f. ► fruto s.m. planta s.f. 
Pilatno, mahk, kuyaw, egkis ah ariw. Egkisme 
kahuw, kumat, irum, kayg, egkis gukatkis 
kawwave. Inme dug, mayk, in ayak. Egkis 
madikte ahakubdi. —Banana, manga e goiaba 
são frutas; amendoim, feijão, jerimum e batatas 
são legumes; milho e arroz são grãos. Todos são 
frutos. 

ahakwa prep. ► em, no, na prep. dentro adv. (de 
líquido) 
Eg sakah im ahakwa kaharu. 
—Ela cozinha peixe no tucupi. 

ahakwew prep. ► sobre prep. por cima (de líquido) 
Nah ka kannu wew ahakwew un. 
—Não posso andar sobre a água. 

ahakwaya adj. ► submarino /a adj. aquática adj. 
V.‘ahakwa’‘-ye’ 
Im ahakwaya un. 
—O peixe é uma criatura submarina. 
Padidvan eg ahakwaya un. 
—O aguapé é uma planta aquática. 

ahamadga prep. ► sobre as costas de, 
em cima de, montado adj. 
Bakimnayh awkeviye ahamadga umuh mabuk. 
—As crianças tomaram banho em cima da 
canoa virada. 

ahamna, avan s.n. ► folha s.f. palha s.f. 
Ahamna kuwis huruhrup. —A folha está seca. 
Kariktimna kibeyne ahamna adah awastene payt. 
—A palha do inajazeiro é ótima para cobrir 
casas. 

ahamna-miyavuvye ► malícia s.f. (Mimosa 
plydactyla) 
Ku aysaw wis dax ahamna-miyavuvye inte 
miyavu. —Quando tocamos na planta malícia, 
ela se fecha. 

ahamnabdi s.n. ► verdura s.f. 
Araytak ahamnabdi ik adahan wis ax: 
sivinagvan, irum avan, kayg avan, kumat avan. In 
kibeyne axka. —Verduras, como as folhas de 
emília, jerimum, batata doce e feijão,são bons 
alimentos. 

ahamba s.n. ► raíz s.f. Tb.‘ahampa’ 
Ah guhamba in busipiye. 
—A raíz da árvore está podre. 

ahanpi s.n. ►1 asa s.f. 
Nuviguh kuwekwe ahanpi dunihe. 
—A asa do meu papagaio está quebrada. 

►2 pena s.f. plumagem s.f. (de flecha) 
Ig wanekne giyaka ahanpi. 
—Ele está amarrando as penas na 
flecha. 

ahap s.n. ► remendo s.m. 
Gubukun sigke eg keh pahak ahap. 
—A saia rasgou-se e ela fez um remendo. 

aharaptak prep.►atrás prep. seguido prep. após 
Ig tabir aharaptak payt. 
—Está em pé atrás da casa. 
Giw amadga kagta in misakwa aharaptak nuwhu. 
—Na lista, o seu nome é seguido do meu. 

aharavarik prep. ► atrás prep. após prep. 
Ig ayamwa aharavarik ah. 
—Ele escondeu-se atrás duma árvore. 

aharit adv. ► em meados de 
Nuvewkan nah atak Arukwatnek março aharit. 
—Acho que vou para o rio Urucuá em meados 
de março. 
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aharit v.t. ► almejar v.t. desejar v.t. 
estar à procura de 
Ig aharitne lekolya aynte paytwempu. 
—Ele almeja estudar na cidade. 
Nah ayta aharit kabayka. Ya pis? Pariye pis 
aharitne? 
—Eu desejo paz. E você? O que deseja? 

ahavu prep. ►1 atrás prep. 
Nor tino waywe ahavu gukamkayh. 
—A mulher está andando atrás do filho. 

►2 a favor de 
Ig puwehne ahavu amiyan. 
—Ele remou a favor da correnteza. 

►3 anexo /a adj. 
Nah awahkis kagta pimin payak akak ahehpakti 
ahavu. 
—Vou te enviar uma carta com fotos anexas. 

ahavuhwa v.t. ► aproveitar v.t. aproveitar-se de 
Ig ahavuhwene amiyan. 
—Ele aproveitou a correnteza. 
Pis awna: “Ka sam nah ka miniw ariw nutaraksan. 
Niguh ka gabayisima nukakuh. Ig bayahminan 
niw.” Ka ba awna inakni henne. Mmahki pis 
ahavuhwene gabay henne? 
—Você diz: “Não vou deixar os meus erros. Meu 
pai é muito bom. Ele vai me perdoar.” “Não fale 
assim. Por que você está se aproveitando da 
sua bondade dessa maneira?” 

ahavumpi prep. ► a favor V.‘ahavu’‘-mpi’ 
Nah tivikte ahavumpi mayg. 
—Vou a favor do vento. 

ahavuvi adv. ► aproveitando adv. (uma 
oportunidade) 
Ku aysaw igkis avuheknes, ahavuvi ini igkis keh 
busimtaki akak puwahapka. 
—Na volta do enterro, aproveitando o número 
grande de canoas, eles fazem uma competição 
de remo. 

ahavwi s.f. ► floresta s.f. mata s.f. selva s.f. 
mato s.m. 
Ahavwi kadahan ah imuwadmin. 
—A floresta tem árvores grandes. 

ahavwi anag ► espírito do mato (tipo de monstro) 
V.‘waydwa’‘inaman’‘ahavwi-ganag’‘yadris’ 
Aritka ku tino biwhkis gukamkayh abes ba wayak, 
in awaku igi ahavwi anag kanagsew gut. 
—Diz a lenda que se que se uma mulher der à 
luz a gêmeos ou uma criança deformada, é 
porque ela foi engravidada pelo espírito do 
mato. 

ahavwi-ganag s.f. ► mãe-da-mata s.f. (monstra) 
Ahavwi-ganag eg seyvitnen gatiw. Kiyapyad 
wavityad. Mpanabo gaybu. Ke miguw in. Barewye 
araybad! 
—A mãe-da-mata está de cabeça toda branca. 
Ela é um demônio bem grande. Ela tem três 
dentes, que parecem com machados. Dentes 
lindos! 

ahavwik adv. ► no mato, na mata, na selva 
Ig bakimni biyuke ahavwik. 
—A criança está perdida no mato. 

ahavwikyene /ano adj. ► selvagem adj. 
silvestre adj. do mato Tb.‘ahavwikune’ 
Kawokwine ig puwikne ahavwikyene. 
—A onça é um animal selvagem. 
Pakir ahavwikune kadahan ka aynsima kuvar. 
—O porco-do-mato tem muitos carrapatos. 

ahawkan s.n. ► maneira s.f. como funciona 
V.‘hawkri’‘gihawkan’ 
Nah ka hiyak mote ahawkan. 
—Não sei como o motor funciona. 
Nah ka hiyak ahawkan ku samah nah higap inin 
iveyti. —Não sei a maneira certa de tomar este 
remédio. 

ahawkanavrik s.n. ► tempo s.m. época s.f. hora s.f. 
V.‘gihawkanavrik’ 
Kuwis danuh ahawkanavrik adahan wasawka. 
—O tempo de limpar a roça já chegou. 
Kuwis ahawkanavrik adahan himaka. 
—Está na hora de dormir. 

ahawkanavrik adv. ► por causa de 
Ig miyap ahawkanavrik karayt sagam. 
—Ele morreu por causa do sarampo. 

ahawkri s.n. ► fonte s.f. origem s.f. V.‘gahawkri’ 
Estwa awna ku pariye muwok ahawkri. Pitatye 
wayk Kayeb. —As histórias nos falam da fonte 
das várias chuvas. A primeira chuva vem da 
serpente “Kayeb”. 

ahawna s.n. ►1 força s.f. intensidade s.f. rigor s.m. 
Ku avim inin muwok wayk akak ahawna. 
—Hoje choveu com intensidade. 

►2 volume s.m. 
Mmah hadyu ahawna pit? Ba pis muwaka nah 
kiyhawna akiw? 
—Você acha que o volume do rádio está  alto o 
bastante? Quer que eu aumente? 

ahawnepten s.n. ► fortíssimo /a adj. 
Ini iveyti bani ahawnepten. Kaba umehpen. 
—Este remédio é fortíssimo. Quase me matou. 

ahawyu s.n. ►1 bolha s.f. 
Bakimnayh arehwenes akak asukri ahawyu. 
—As crianças estão brincando com as bolhas de 
sabão. 

►2 espuma s.f. 
Wo! Ig bakimni kaba higa asukri gahawyuwad! 
—Puxa! A criança quase engoliu a espuma do 
sabão. 
Asukri ahawyu seye. 
—A espuma do sabão é branca. 

ahayak s.m. ► abelha s.f. 
Ig yaktepka gavit ahayak. 
—Ele foi picado pelas abelhas. 
Ahayak batek misakwa ariku ah. Ahayak anunu 
kitere. —As abelhas vivem nas árvores e o seu 
mel é doce. 
Arakembet ahayak amadga inin. Kadahan 
panaw, kadahan pisigwan, kadahan yurumamna, 
kadahan ahayak-puhiye, kadahan ahayak-
duwweh, kadahan ahayak-tagevina, kadahan 
ahayak-mpirine. 
—Existem muitos tipos de abelhas, por exemplo: 
“panaw”, “pisigwan”, “yurumamna”, jutaí, abelha-
vermelha, abelha-de ninho-enrolado e abelha-
maruim. 

ahayak avin ► colmeia s.f. ninho s.m. 
Igkis iki tiket anavi motye-ahayak avin adahan 
huwivrasigkis. 
—Eles colocaram fogo embaixo da colmeia das 
abelhas-assassinas para amansá-las. 

ahayak givinum ► entrada do ninho da abelha 
Wis keh iveyti akak ahayak givinum. —Fazemos 
remédio com a entrada do ninho da abelha. 
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ahayak awawan ► 
(tipo de “binóculo”palikur) 
Amekenegben iwe ke ahayak 
awawanbe. Nikwe igkis iwasa 
warukmaviyenevwi. In ke binóculobe. 
—Os anciãos pegavam uma lente 
feita de um pedaço de colmeia seca, 
e observavam as constelaçoes; 
para eles é como se fosse binóculo. 

ahayak-puhiye s.m. ► jutaí s.f. 
Ahayak-puhiye iki ka aynsima anunu. 
—A abelha jutaí dá muito mel. 

ahbiyaw v.i. ► bocejar v.i. V.‘ah’‘gibiy’‘-wa’ 
Ig ahbiyaw awaku ig isevwe. 
—Ele bocejou porque estava com sono. 
Mmahki pis ahbiyawvari ay? Su tivik himeke. 
—Por que você está bocejando aqui? Vá dormir. 

ahboha v.t. ► estender v.t. V.‘ah’ 
Eg ahboha gusukan abet pamatka. 
—Ela estendeu a roupa na grama. 

ahbonene /ano adj. ► plana e grande V.‘ah’ 
Ku yis hiya pahak hiher ahbonano egu udahan. 
—Se vocês virem uma chapa plana e grande, é 
a nossa. 

ahbuk adj. ► esticado /a adj. estendido /a adj. 
Ku aysaw wis ivuhtya, wis padak uvuh, wis ikisni 
ahbuk. —Quando pescamos, jogamos o anzol 
na água e deixamos a linha esticada. 
Limye akar ahbuk ta givinwat. 
—O fio elétrico está estendido para a casa dele. 

ahbuka v.t. ► esticar v.t. V.‘ah’ 
Ig ahbukene kuwawta. —Ele esticou a corda. 

ahedbet s.n. ► rapidez s.m. velocidade s.f. 
V.‘gihedbet’‘arapti’‘kahembet’ 

ahega v.t. ► organizar v.t. alinhar v.t. ajeitar v.t. 
arrumar v.t. dispor v.t. V.‘ahegbeta’ 
Ig ahege givaraka. —Ele alinhou as tábuas. 
Igkis ahege inere im arikut giwasuna. 
—Eles arrumaram o peixe dentro do jamaxim. 
Ahega darivwit ta inut amadga parak. 
—Ajeite o vaso lá em cima de uma tábua. 

►2 arranjar v.t. providenciar v.t. 
Kuwewa usuh ahega im pidah. 
—Mais tarde arranjamos peixe para você. 

ahegakuh v.t. ► desamassar v.t. (por dentro) 
Ig ahegakuh suwyeg akak ah. 
—Ele desamassou os amassados da panela 
com um pau. 

ahegap adj. ► nivelado /a adj. 
“Ahin batagbohepka.” “Kuri nikwe in ahegap.” 
—“A rua foi asfaltada.” “Então agora está 
nivelada” 

ahegava v.t. ► nivelar v.t. 
Ig ahegava wayk adahan givin. 
—Ele nivelou o terreno da casa. 
Maxin ahegava amat ariw miyokwiye. 
—A máquina vai nivelar os buracos da pista. 

ahegbet adj. ►1 pronto /a adj. prontinho /a adj. 
Im kuwis ahegbet adaha axka. 
—A comida já está pronta para comer. 
Nah ahegbet tivikwiye, aynewa nah diyuhe akiw. 
—Eu estava prontinho para sair, de repente 
voltei. 

►2 preparado /a adj. prevenido /a adj. armado /a  
Nah kuwis ahegbet gavit kuwis. Ig ka kinisun. 
—Já estou prevenido. Ele não vai me enganar. 

►3 definitivo /a adj. 
Nuhiyakemni ahegbet kuwis. 
—Meus planos são definitivos. 

►4 disposto /a adj. 
Amawka wis ahegbet adahan bayahmina 
pahavwi ariw gitaraksan ukak. 
—Devemos estar dispostos a perdoar. 

ahegbeta v.t. ►1 ajeitar v.t. 
Nah ahegbetene numaxina adahan nah tah 
kannivwiye. —Vou ajeitar a minha máquina para 
ir ao trabalho. 

►2 aprontar v.t. 
Eg ahegbeta axka. —Ela aprontou a comida. 
Nah ta ahegvitawte adahan wis atak danuhpa. 
—Vou me aprontar para passearmos. 

►3 arrumar v.t. amanhar v.t 
Eg ahegbete guvin, madikte adukwanit. —Ela 
arrumou a casa, deixando tudo em seu lugar. 

►4 consertar v.t. remendar v.t. 
Uya amnih ahegbeta numotega awaku eg ka 
wew. —Favor consertar o meu motor. Ele não 
funciona. 
Nuwasuna akanopti matise, uya wahapnan nah 
ahegbetinte akiw. —A alça do jamaxim 
arrebentou, espere para eu remendá-la. 

►5 organizar v.t. 
Ig ahegbete gikagtan. —Ele organizou os livros. 

►6 preparar v.t. 
Nah ahegbetate nunetni adahan mmahpa nah 
awna. —Vou preparar o meu discurso. 

►7 restaurar v.t. 
Usuh ahegbeta egu nawiy mugumguvyo. 
—Nós restauramos aquele barco velho. 
Igkis ahegbetenekis givinkis akiw, awaku in 
mugumugup. —Eles restauraram a sua casa 
pois estava em péssimas condições. 

ahegbeta ginetni ►1 combinar v.t. fazer aliança 
Ig ahegbetene ginetni gikakkis gihiyegavu. 
—Ele está fazendo uma aliança com o povo. 

►2 combinar v.t. noivar v.i. 
Nah hiyap pahamku akawakti piwaku. Ba pis 
ahegbeta pinetni kuwis? —Estou vendo uma 
aliança no seu dedo. Você já noivou? 
Egkis ahegbete gunetnis adahan maripkewviyo. 
—Eles combinaram se casar. 

ahegbeta gihiyekemni ► decidir v.i. resolver v.i. 
tomar uma decisão, tomar uma resolução, 
fazer planos 
Ig ahegbeta gihiyekemni adahan ig atak ta 
Kayanit. —Ele resolveu ir para Caiena. 
Amawka pis ahegbeta pihiyakemni mmahpa pis 
keh. —Você tem que tomar uma decisão sobre 
o que vai fazer. 

ahegbeta gihiyekemni mmahpa ► planejar v.t. 
Ig ahegbete gihiyekemni mmahpa ig atak ta 
Kayanit. —Ele planejou a sua ida para Caiena. 

ahegbeta ginetnikis pawtak ► planejar v.i. 
Igkis ahegbeta ginetnikis pawtak adahan 
giwmasepten. —Eles planejaram matá-lo. 

ahegbetawka, gahegbetawni s.n. ►1 preparação 
Kuwis kavusaw ahegbetawka adahan fet. 
—Já começou a preparação para a festa. 

►2 convênio s.m. aliança s.f. trato s.m. acordo s.m. 
Lekol kadahan ahegbetawka akak guvelma. 
—As escolas têm convênio com o governo. 
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ahegbetawki adj. ► preparado /a adj. previsto /a  

ahegbetekevutne /o s.m./s.f. ► mecânico s.m. 
técnico s.m. V.‘ahegbet’‘-evutne’ 
Ig ahegbetekevutne ahegbeta mote kibehtenwa. 
—O mecânico consertou o motor rápido. 

ahegbo adj. ► plano /a adj. (e sem buracos) 
Amatap ahegbo. Ik adahan aviyoh batahkiswa. 
—A pista é plana. Dá para avião aterrissar. 

ahegboha v.t. ► aplainar v.t. nivelar v.t. 
Ig ahegbohe givaraka. —Ele aplainou a tábua. 

ahegbohak adj. ► amplo /a adj. (e plano) 
Amatap ahegbohak. In kibeyne adahan 
aymwehne pak. 
—O campo é amplo. É bom para criar gado. 

ahegbuhka adj. ► uniforme adj. ajustado adj. 
em fio reto V.‘ahega’‘-buk’‘-ka’ 
Gusemnu ahegbuhka. 
—As pontas de seus cabelos estão uniformes. 

ahegbuhka v.t.► ajustar v.t. V.‘ahega’‘-buk’‘-ha’ 
Nah muwaka pis ahegbuhka akati, awaku in 
tuwibuk. —Quero que você ajuste os fios porque 
estão com pontas desiguais. 

ahegmunsa v.t. ► aplainar v.t. nivelar v.t. 
Ig ahegmunsa gihmun akigbi ku kiney 
duwibetnene. —Ele nivelou as bordaduras 
desniveladas da canoa. 
Paytevutne ahegmunsa parak akigbi kabayntiwa. 
—O carpinteiro nivelou bem os lados das 
tábuas. 

ahegmunsaki /u adj. ► aplainado /a adj. 
Puwayt ahegmunsaki, umuhme ahegmunsaku. 
—O remo está aplainado e a canoa está 
aplainada. 
Nor parak akigbi ahegmunsaki akak arab. 
—A tábua foi nivelada com uma plaina. 

ahegwa v.i. ► organizar-se v.i. 
Wani igkis ahegwa adahan pohowku madikwa 
gikebikis. —Diga para eles se organizarem em 
grupos de cinquenta. 

aheh v.t. ►1 medir v.t. (ayabwi) 
Ig ahehbetene givin. —Ele mediu a casa. 
Ig ahehminene wakap mmah ayabwi. 
—Ele está medindo o comprimento dos esteios. 

►2 pesar v.t. (awiyka) 
Ig ka aheh kuwak awiyni waditnema. 
—Eles não pesaram a farinha direito. 

►3 sondar v.t. (amihni) 
Nah kuwis ahehe muwapuw un amihni. 
—Eu sondei todo o lugar. 

ahehbetaki adj. ► medida adj. 
Paytapta madikte ahehbetakekiye kuwis. 
—Toda a área da casa foi medida. 
Iwi pahak parak ahehbetaki. 
—Tire uma tábua que já foi medida. 

ahehka s.n. ► medida s.f. 
Inin ahehka ka huwit avigkut. 
—Esta medida não está certa. 

ahehmina v.t. ► demarcar v.t. 
Igkis kuwis ahehmina waxri. Ka ik adahan danuh 
atere. —Eles já demarcaram a terra. Ninguém 
pode entrar lá sem permissão. 

ahehtet s.n. gahehten ►1 medida s.f. 
Wahehten iwokti akak iwanti. 
—Nossas medidas são as mãos e os braços. 

►2 balança s.f. 
Gahehten aheh wadit. 
—A sua balança pesa bem certinho. 

►3 quilo s.m. (awiyni) 
Ig isime pohow ahehtet pilut. 
—Ele comprou um quilo de chumbo. 
“Aysaw awiyni inin im?” “Kadahan pisoya 
ahehtet.” 
—“Qual é o peso deste peixe?” “São dois 
quilos.” 

►4 metro s.m. (ayabwi) 
Eg keh gusimsa akak mpana ahehtet kamis. 
—Ela fez seu vestido com três metros de pano. 
“Aysaw ayabwi pivin?” “Kadahan pohowku 
ahehtet.” 
—“Qual é o comprimento da casa?” “São cinco 
metros.” 

►5 régua s.f. 
Ig kawihe ahehtet adahan ahehminene kagta. 
—Ele usou uma régua para medir o papel. 

ahehwa v.t. ► fazer encenação, interpretação 
Ahehwanay estwa gidahan kawokwine. 
—Façam a encenação da história da onça. 

ahehwavwi adj. ► gesticulando adj. 
Ig misekwe ahehwavwi akak giwaknenwa. 
—Ele ficou gesticulando com as mãos. 

ahehwaki s.n. ►1 ensaio s.m. 
Uyay keh ahehwaki amin wagigman. 
—Vamos fazer um ensaio da música. 

►2 peça s.f. apresentação s.f. dramatização s.f. 
encenação s.f. interpretação s.f. 
Bakimnayh keh ahehwaki gidahankis gigkis. 
—As crianças fizeram uma peça para seus pais. 

ahehwaki paksabdihka ► cantata s.f. 
apresentação musical 
Igkis keh ahehwaki paksabdihka. 
—Os jovens fizeram uma cantata bonita. 

ahehwene v.i. ► ensaiar v.i. 
Takweyegben ariwntak leglis ahehwenekis. 
—A mocidade da igreja está ensaiando. 

ahehpa v.t. ► imitar v.t. copiar v.t. V.‘ahehwa’ 
Ig ahehpa gig. —Ele imitou o pai. 
Eg ahehpa gukagmada ganhan. 
—Ela copiou o que o amigo escreveu. 
Ig ahehpa pukupku giwn. 
—Ele imitou o pio da coruja. 

ahehpakevutne /o s.m./s.f. ► artista s.m. 
desenhista s.m. fotógrafo s.m. V.‘-evutne’ 
Ig ahehpakevutne keh ka aynsima ahehpakti. 
—O artista fez muitos desenhos. 

ahehpakti, gahehpak s.n. ►1 desenho s.m. 
gravura s.f. 
Inin kagta kadahan ka aynsima ahehpakti. 
—O livro tem muitas gravuras. 

►2 fotografia s.f. retrato s.m. 
Nah kadahan pahak ahehpakti gidahan. 
—Eu tenho uma fotografia dele. 
Nah wiwhkiste gahehpak. 
—Vou pedir para tirarem minha foto. 

►3 miniatura s.m. (nopsesa) 
Ig keh umuh ahehpak. 
—Ele fez uma canoa em miniatura. 

►4 manequim s.m. 
Nor tino ariku piyuket, eg he ahehpaktinen eg ka 
inyewatma. —A mulher na loja é só um 
manequim; não é mulher de verdade. 

►5 imagem s.f. estátua s.f. 
Inin ahehpakti kehka akak sivari. 
—Esta estátua é de ferro. 
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►6 cópia s.f. 
Kibeyne pis awahkis pahak ahehpak numinuh 
amin inakni iwit kibenaki, "Ku wown biyuke". 
—Obrigado por me enviar uma cópia do poema 
“Se perdermos nossa língua”. 

►7 ídolo s.m. 
Ka aynsima hiyeg adohepka ahehpakti 
batakanenwa. 
—Muitas pessoas prestam culto aos ídolos. 
Madikte ahehpaktiviyenevwi kehka gavitkis 
hiyeg. —Todos os ídolos são feitos por homens. 

ahehpakti padaka ► cinema s.f. filme s.m. 

ahepka s.n. ► tela s.f. monitor s.m. 
V.‘gihepka’‘awawanpig’ 
Televisyoh ahepka kadakni. 
—A tela da televisão está suja. 

ahepkaptak prep. ► na frente 
Igkis deddehe pahak parak tamaka akak iwti 
ahepkaptak leglis. —Eles pregaram uma placa 
com o nome na frente da igreja. 

ahepkavrik prep. ► em frente 
Ig misakwa ahepkavrik nuvinuh. 
—Ele mora em frente a minha casa. 
Pis keh madikte annut ahepkavrik bakimnayh. 
—Você faz tudo em frente das crianças. 

ahevutne s.m. ► madeireiro s.m. carpinteiro s.m. 
V.‘ah’‘-evutne’ 
Ig isim ah ta git ahevutne. 
—Ele comprou madeira do carpinteiro . 

ahewkemni adv. ► no próximo dia 
Ayteke ahewkemni hawkanawa usuh aytwe avit 
kamuw awah. 
—Então, no próximo dia ao amanhecer nós 
viemos antes que o sol esquentasse. 

ahewot s.n. ► carnicão s.m. 
Eg sukuhe busukne ariw ahewot. 
—Ela lavou o carnicão da ferida. 

aheyutni s.n. ► raro /a adj. arisco /a adj. 
Yuma kuhivra aheyutni ke mewbe; mew pi 
kaheyutnite. —Não há nenhuma ave tão arisca 
como o galo-da-serra. 
Kabahte yuma yay akiw. Ka aheyutnisima. 
—Quase não existem colhereiros aqui. São 
raríssimos. 

ahgley s.m. ► inglês s.m. 
Ig kannu awna ahgley. —Ele sabe falar inglês. 

ahihwarap s.n. ► ruga s.f. pé de galinha 
Gihepka ka aynsima ahihwarap. 
—Seu rosto tem muitas rugas. 
Uhepka ahihwarap ariku parantunka, inakni 
“takarak gikugku”. —Pé de galinha é “rugas de 
rir”, na língua palikur. 

ahiku s.n. ► tala s.f. V.‘hika’ 
Ig kavusa gihumka akak mpana akebi huwevgi 
ahiku. —Ele começou o trançado com três talas 
de arumã. 

ahin s.n. ► teta s.f. bico s.m. chupeta s.f. 
V.‘guhin’‘ihinti’ 
Amawka bakimni ahin barewvit. 
—Conserve a chupeta limpa. 
Pak ahin ka nopsimahad. \ 
—As tetas da vaca são grandes. 

ahin atew ► bico s.m. 
Amawka bakimni ahin atew bareweruk. 
—Conserve o bico da mamadeira limpo. 

ahin, ahina, gahina s.n. ► caminho s.m. 
estrada s.f. rua s.f. acesso s.m. trilha s.f. 
Inin ahin bani asimnihten. 
—Este caminho é muito estreito. 
Ahin kiyapyad. —A estrada é bem larga. 
Ahin paytwempuyene kipun akak hiyeg. 
—As ruas da cidade estão cheias de pessoas. 

ahin awadan ► atalho s.m. linha s.f. 
Nah maviya avigku ahin awadan. 
—Peguei um atalho. 
Ka ba ibakhaw ariw ahin awadan, wewnaba 
wadit. —Não saia da linha; ande direitinho. 

ahin inuwewne s.n. ► viaduto s.m. 
Mahi guvin kennesa arimkat ahin inuwewne. 
—A casa da Maria fica perto do viaduto. 

ahin karikew ► furo s.m. atalho s.m. 
V.‘kariy’‘iku’‘-w’ 
Kadahan pahatra ahin karikew pes tah Kuwivit. 
—Há um atalho na várzea que vai direto para o 
Kuripi. 
Uya maviya avigku ini ahin karikewnen adah’ wis 
pes tah. 
—Vamos pegar este furo para sair para lá. 

ahin awhptihan ► desvio s.m. Tb.‘omtehan’ 
Nah keh nahina awhptihan kariykew. 
—Eu fiz o desvio pelo meio da várzea . 

ahina ►1 filão s.m. veio matriz s.m. V.‘ahin’ 
Ig atikne adaha uti karukri wahano ahina. 
—Ele está cavando para achar o filão de ouro. 

►2 fonte s.f. nascente s.f. olho d’água s.m. 
Un pes huwewe ariwntak ahina. 
—A fonte de água é cristalina. 

ahinani s.n. ► broto s.m. V.‘hiyan’ 
Ik namutra platnu ahinani. —Dá-me os brotos 
da bananeira para eu plantar. 

ahinap v.i. ► urinar v.i. 
Ig bakimni ahinap kiberevut. 
—A criança urina frequentemente. 

ahine adj. ► de madeira V.‘ah’ 
Eg anniru akak ennetet ahine. 
—Ela escreve com um lápis de madeira. 

ahinepket s.n. ► banheiro s.m. sanitário s.m. 
privada s.f. V.‘imowkatiy’ V.‘ahinap’‘-ket’ 
Kineyva ahinepket? —Onde fica o banheiro? 
Inin ahinepket adahan tinogben. 
—Este sanitário é para mulheres. 
Inme inin ahinepket adahan awaykemni. 
—Mas este outro sanitário é para homens. 

ahisyeh s.m./s.f. ► haitiano/a s.m./s.f. (do crioulo) 
Ahisyeh kannivwi ka aynsima. 
—O haitiano trabalha muito. 

ahivak s.n. ►1 forma s.f. formato s.m. 
Motye-masik givin ke suvregbe ahivak. —O 
ninho da caba-chapéu tem forma de chapéu. 

►2 parecer-se v.i. como é 
Inin payt ahivak hawata ke pidahanbe. 
—Esta casa parece com a sua. 
Nah ka hiyak ku samah pewkan ahivak. 
—Não sei como é a sua bagagem. 

ahiw v.t. ► recolher v.t. juntar v.t. ajuntar v.t. 
Eg ka ahiw kamis ariw muwok. 
—Ela não recolheu a roupa da chuva. 
Ahiw pewkanbet kabaywakatak, paraksin 
paytrikut. —Ajunte suas tralhas que estão lá fora 
e coloque na casa. 
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ahiwe v.t. ► resumir v.t. 
Amawka yis kabay gikak pahavwi hawata ku 
samah yis muwaka pahavwi kabay yikak. Inakni 
iwitnen in ahiwe madikte nawnhan. 
—“Façam aos outros o que vocês querem que 
eles façam a vocês.” Aquelas palavras resumem 
toda a minha palestra. 

ahiwka s.n. ►1 safra s.f. colheita s.f. V.‘ahiw’‘-ka’ 
Igkis ahiw gamutrakis ayak ka aynsima. 
—Eles tiveram uma boa safra. 

►2 coleta s.f. 
Uyay keh ahiwka karukri adahan isimne iveyti. 
—Vamos fazer uma coleta para comprar 
remédio. 

ahiyaka v.i. ► saber v.i. V.‘hiyak’ 
Mmah ahiyaka pit? 
—Como é que você sabe disso? 

ahiyakemni s.n. ► significado s.m. sentido s.m. 
comportamento s.m. V.‘hiyakemniki’ 
Mmah ahiyakemni inakni iwit? 
—Qual é o sentido dessa palavra? 

ahka, gahka s.n. ► cãibra s.f. 
Ahka in ka akatwasima. 
—A cãibra é muito dolorosa. 
Ig sigisempiye, pahaye adahan ig ehpika ig 
tuguhe. —Ele estava correndo quando de 
repente sentiu cãibra e caiu. 

ahogbi s.n. ► grossura s.f. espessura s.f. 
densidade s.f. V.‘kohogbad’ Tb.‘ahugban’ 
Mmah ahogbi nore parak? 
—Qual é a grossura da tábua? 

ahri s.n. ► facão s.m. terçado s.m. 
Eg kadahan gukaswaga kehka ah. Igkis kanum 
ahri. —Ela tinha um facão feito de madeira 
chamado “ahri”. 

ahpusa v.t. ► erguer v.t. 
Ig ahpuse giwan. —Ele ergueu os braços. 

ahpusaw v.i. ► espreguiçar-se v.i. 
Ig ampusaw kiyhaw. 
—Ele se espreguiçou com força. 

ahubakawni s.n. ► espessura s.f. 
V.‘ahubwan’‘avugban’ 
Inakni “darap” in akka ahubakawni waxri ku 
samah in pugubwad. —A palavra “firme” indica a 
espessura do terreno, que ele é grosso. 

ahubwan s.n. ► largura s.f. V.‘ahubakawni’‘avugban’ 
Ka nopsimahad ahin ahubwan! 
—A largura do caminho era bem grande! 

ahumwa prep. ► ao lado 
Tiketka ayge ahumwa tiketatiy. 
—A lenha está ao lado do fogão. 
Nah ikis pahak kagta pidahan ahumwa 
pihadiyora. —Deixei uma carta para você ao lado 
do seu rádio. 

ahumwan s.n. ► forma s.f. modelo s.m. estrutura 
s.f. tipo s.m. feitio s.m. formato s.m. geometria s.f.  
Nah ka batek akak inin payt gahumwan. 
—Não gostei da forma da casa. 
Ig keh umuh nawenyewa ahumwan. 
—Ele fez uma canoa de outro modelo. 
Gusimsa ahumwan barewye. 
—O modelo do vestido dela é muito bonito. 
Nah muwaka pis keh paha panye ahumwan ke 
pahabe. —Quero que você faça uma cesta do 
mesmo tipo daquela. 

ahumwekeg s.n. ►fábrica s.f. ventre s.m. V.‘humaw’ 
Bakimni humaw gunaktin gunag, amun 
ahumwekeg bakimni. 
—A criança é gerada no ventre materno. 
Nah isim pohow hadyo aynte amun ahumwekeg 
aynte ku kiney eg humaw. 
—Comprei um rádio na fábrica onde foi feito. 

ahumwew prep. ► pelo lado, por fora 
Ig havis ahumwew bakimni, ig ka huwit. 
—Ele atirou pelo lado da criança, não a atingiu. 
Ig annire ahumwew tiykaki. 
—Ele escreveu fora da linha. 

ahuwiptiswan s.n. ► curvatura s.f. redondez s.f. 
In mahiko wis hiyap waxri adug ahuwiptiswan. 
—É difícil detectar a curvatura da Terra. 

ahwi s.m. ► vovô s.m V.‘avô’‘gahawkri’ 
Ahwi, pis kibeyne nuhawkrih. 
—Vovô, você é um bom avô. 
“Asa kanumun pakig tikukigbetnad.” “Kawka, 
ahwi, pis nuhawkri pis; nah kiyathanap.” 
[Diz a lenda que o monstro jacaré, Wavaman, 
disse ao menino.] “Diga para mim que meu nariz 
é grande e achatado.” “Não, vovô, você é o meu 
avô; eu respeito-lhe.” 

-ak suf. ► mutualmente adv. entre si, uns aos 
outros, uns com os outros (suf. verbal que indica 
ação recíproca) Tb.‘-ek’‘-eg’ V.‘pa- -ak’ 
Numawkan igkis pasuhpak pawtak. 
—Quero que eles compartilhem entre si. 
Amnihaknay pawtak. —Amem uns aos outros. 

-ak suf. ► (sufixo verbal que muda a predição de transitivo 
para intransitivo) 
Lekol akivara gannivwi kannuhak. Igme jandam 
gannivwi kamaxak. —O trabalho do professor é 
ensinar. O trabalho do policial é prender. 

-ak suf. ► (sufixo verbal que ocorre somente com o verbo 
auxiliar hiya ‘poder’ quando há um pronome obliquo no 
verbo) Tb.‘-ka’ V.‘hiya -ka’‘-ak’‘-ka’ 
Usuh ka hiya nidiyesak awenyenpiye. 
—Nós não podemos devolvê-lo. 
Nah ka hiya gusamanak. 
—Não posso fazer nada com ela. 

-aka suf. ► -ção suf. -ato suf. -mento suf. (sufixo 
nominal referente a um evento) 
Minikwak ka aynsima umahaka, piyihaka, 
kinisaka, xuwaminaka. 
—Antigamente, houve muito assassinato, 
enfeitiçamento, enganação e exploração. 

akaa interj. ► ai interj. V.‘aa’‘kayah’ 
Akaa! Nah bukehe nuwakuh. 
—Ai! Queimei a minha mão. 

akabdat, gikabda s.f. ►1 colar s.m. cordão s.m. 
V.‘akak’‘gibita’ 
Ig keh pahatwi akabdat akak waratwi ayak. 
—Ele fez um colar com caroço de tucumã. 
Nah batek akak nukabda kehka 
akak wakukwa araybu. 
—Gosto do meu cordão 
de dente de macaco. 

►2 miçanga s.f. conta s.f. 
Hiyeg keh akabdat akak barakut, akak wanaku, 
akak kuskus arib, akak seyot, akak uriktiyak, 
akak arag ariwt, akak waratwi, aytk. 
—As pessoas fazem miçangas de japecanga, 
tento-grande, lágrima de nossa senhora, tento-
da-carolina, olho-de-boi, semente da árvore-do-
viajante, tucumã, etc. 
Eg biyukse pohow akabdat kehka akak avit. 
—Ela perdeu uma miçanga feita de osso. 
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akabutikti, gikabutik s.n.►cinto s.m.V.’akak’‘gibutik’ 
Gikabutik matise. —O cinto dele partiu. 
Awaykemni batek kawih akabutikti adahan 
ugishene gikiwtakis abutik. —Os homens gostam 
de usar cinto para segurar a calça. 

akabutikvik s.n. ► fivela s.f. V.’akak’‘gibutik’‘-pig’ 
Ig kawih gikiwta akabutikvik adahan awigsetni 
gibutik. —Ele apertou a fivela do cinto para 
prender a calça dele. 

akadisa interj. ► coitadinho /a interj. V.‘higesa’‘-sa’ 
Akadisa! Eg nopsesa bakimnisa. 
—Coitadinha! A criança é tão pequenina. 

akadwey s.n. ► chama s.f. labareda s.f. V.‘kadawa’ 
Eg dimuk un ariwtrik tiket akadwey. 
—Ela jogou água nas chamas. 
Tiket akadwey tarakwa ta inut. 
—As chamas estão altas. 
Tiket gakadweyad ka nopsimahad. 
—As labaredas do fogo estão grandes. 

akaghan s.n. ► cárie s.f. V.‘kagah’ 
Nah muwaka pitihkis naybuh akaghan. 
—Eu quero tirar a cárie do meu dente. 

akaghan s.n. ► picada s.f. V.‘kagah’ 
Mbiri akaghan ka asaskansima. 
—A picada do pium coça muito. 

akagtanpig s.n. ►1 manual s.m. V.‘kagta’‘-pig’ 
Ku pis isim pohow mote, amawka pis kadahan 
pahak akagtanpig. —Se você comprar um 
motor, vai precisar de um manual. 

►2 nota s.f. 
Ig uti atiwni ayta amadgatak akagtanpig. 
—Ele vai encontrar o preço na nota fiscal. 

►3 bula s.f. V.‘iveyti akagtanpig’ 
Iveyti akagtanpig akki ku amawka wis ax avit wis 
higapni. —A bula diz que deve-se comer antes 
de tomar o remédio. 

►4 ficha s.f. 
Mekseh aya karayt akagtanpig gidahan ner 
kakahriye. —O médico pediu a ficha do paciente. 

akagwat, gikagwata s.n. ► gravata s.f. 
Pikagwata barewye. —Sua gravata é bonita. 

akah v.t. ► banhar v.t. dar banho 
Igkis akehevgi akak ahamna kabayntiwa, 
kahadbekama inin kayhka pes givititak. 
—Eles o banharam bem com folhas, para tirar o 
mau cheiro dele. 
Eg akahpa gukamkayh akak un awehweye. 
—Ela banhou a filha com água morna. 
Nah akahpapte adahan pawigave kahadbe pis 
kawiga. —Vou dar-lhe um banho para que você 
sempre acerte. (lenda) 

akahptaw v.i. ► banhar-se v.i. V.‘akah‘-pit’‘-wa’ 
Ig iw iveyti ig akahptew akak. 
—Ele pegou o remédio e banhou-se com ele. 

akak adv. ►1 com adv. V.‘gikak’ 
Wis kamax mewka akak uwak. 
—Nós pegamos tracajá com a mão. 
Ig ax akak kuyeg ah. 
—Ele comeu com uma colher de pau. 
Ig kabiman akak gihawna.—Ele gritou com força. 
Usuh tivik akak pukuhpawka. 
—Procedemos com cautela. 
Amawka wis pisenwa akak inin. 
—Temos que acabar com isso. 
Eg patiptak akak aynesa nawwotunye. 
—Ela encontrou com alguns estrangeiros. 
Giwin in awastaka akak ahamna. 
—Sua presa foi coberta com folhas. 

►2 mais adv. 
Paxnika akak mpana in keh ntewnehker akebi. 
—Quatro mais três são sete. (4+ 3 = 7). 

►3 por meio de 
Ig kannuhak akak ka aynsima arakaki. 
—Ele ensinava por meio de comparações. 

►4 de prep. 
Suwyeg kivun akak un. 
—A panela está cheia de água. 
Wohska in kehka akak kaneg. 
—O caxiri foi feito de mandioca. 
Niguh hiyak akak madikte. 
—Meu pai vai cuidar de tudo. 
Nah batek akak ahayak anunu. 
—Eu gosto de mel. 

►5 conj. com conj. e conj. junto com 
V.‘gikak’‘-kekne’ 
Ig wewva akak givig pewru. 
—Ele caçou junto com seu cachorro. 
Ig ax kumat akak dug. 
—Ele comeu feijão com arroz. 
Igkis ame kayg akak siku, kaneg. 
—Eles roubaram batata doce, cana e mandioca. 
Eg misekwe ayge adahan pahay paka akak 
abusku. —Ela ficou lá uma semana e meia. 

akak inin ►atual adj. ultimamente adv. 
Giwskawni akak inin kabay. 
—A situação atual dele é boa. 
Mmahni pannivwi akak inin, ba in tiviknenema? 
—Como vai seu trabalho ultimamente? Vai 
bem? 

akaka s.n. ► sangue ressecado s.m. 
Bayag akaka in misakwa amin gapduyha; in ka 
ativinisima. —O sangue ressecado debaixo da 
espinha do aruanã é muito amargo. 

akaki v.t.►dar v.t. oferecer v.t. passar v.t. 
Tb.‘akaka’ 
Akaki numkat kagta. —Dê-me o livro. 
Amnih akakin numkanit. 
—Por favor, passe-o para mim. 
Uya akaka numkat dug. 
—Pode me passar o arroz? 

akakura s.n. ► dinheiro s.m. 
V.‘karukri’‘parahna akakura’ 

akakuravig s.n. ► lucro s.m. V.‘karukri’‘-vig’ 
Ig piyuk madikte im; henneme ig gahyepka 
aynesa akakuravig. —Ele vendeu todos os 
peixes e teve um lucro pequeno. 

akakut, gikakut s.n. ► peconha s.f. V.‘akak’‘akat’ 
Ig kawih pahat akakut adah wagehne was. —Ele 
usou uma peconha para subir no açaizeiro. 

akama s.m./s.f. ► macaco-de-cheiro s.m. 
(Saimiri sciureus) 
Ig akama wasewvite. Ig batek ax miyumyu ariw. 
—O macaco-de-cheiro é ruivo e gosta de comer 
ingá. 

akamaxni s.n. ►1 validade s.f. 
Iveyti akamaxni adahan mpanabu kamukri. 
—A validade do remédio é de três anos. 

►2 capacidade s.f. lotação s.f. V.‘kamax’‘akemni’ 
Nawiy akamaxni ik adahan pina madikwa hiyeg. 
—O barco tem capacidade para vinte pessoas. 
Nah ka hiyak ku aysaw akamaxni nor umuh. 
—Não sei a lotação daquela canoa. 

akamaxka v.t. ► aguentar v.t. 
Ku aysaw pis ka hiya akamaxka akiw, hiyawa pis 
tivik. 
—Quando você não aguentar mais, pode sair. 
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akamaxten s.n. ► suporte s.m. alicerce s.m. 
Payt kadahan puguhkuna awakur adahan 
akamaxten. 
—A casa tem seis esteios como suportes. 
Ah ahampa in akamaxten adahan eg ka tuguh. 
—As raízes da árvore são seus alicerces. Faz 
com que ela não caia. 

akamkayh s.m./s.f. ► filhote s.m. Tb.‘akamayh’ 
Pak akamkayh barewyesa. 
—O filhote da vaca é bonitinho. 

akamri adj. ► bravo /a adj. 
Ah akamri eg humaw guwnteknewa, eg kane 
mutuhka. —Uma árvore brava nasce 
espontaneamente; não é plantada. 

akanopti s.n. ►1 alça s.f. 
Sakol akanopti muke. 
—A alça da sacola desmanchou. 

►2 folho s.m. 
Eg padukno gusimsa akanopti. 
—Ela está costurando o folho no vestido. 

akar s.n. ► corda s.f. fio s.m. V.‘akati’‘kuwawta’ 
Karuvun akar dene. —O fio do arpão é forte. 

akat s.n. ►1 caule s.m. talo s.m. estipe s.m. rama s.f. 
videira s.f. 
Mayk akat pi pugumate ariw dugi akat. 
—O caule do milho é mais grosso do que o talo 
do pé de arroz. 
Kayg akat aymahwa ka aynsima. 
—A rama da batata está crescendo muito. 

►2 tronco s.m. ramo s.m. 
Digidgiye tuguhe amin ah akat. 
—O relâmpago atingiu o tronco da árvore. 

►3 maniva s.f. 
Eg wanakihe kiniki akat. 
—Ela amarrou as manivas de mandioca. 

►4 haste s.f. 
Baribwi akat dunihe. 
—A haste da bandeira quebrou. 

►5 perna s.f. (de algo) 
Epti tuguhe dunivi akat. 
—A cadeira caiu e a perna quebrou. 

►6 cabo s.m. 
Eg kamax suwyeg akat akak kamisbet. 
—Ela pegou o cabo da panela com um pano. 

►7 eixo s.m. (mote) 
Mote akat takige. 
—O eixo da hélice do motor quebrou. 

►7 armação s.f. (óculos) 
Givegten akat waruwboye. 
—A armação dos óculos élustrosa. 

akatbeku prep. ► na forquilha, na bifurcação 
V.‘akat’‘bak’‘-iku’ 
Wayam dahekwika akatbeku ah. 
—O jabuti ficou preso na forquilha da árvore. 

akat awegesten ► embreagem s.f. (mote) 
Mote akat awegesten ayge ayegbi mote ku kiney 
akat parak. In kiyhawna mote, in hawata keh 
umuh wew han pitatit akak han butit. 
—A embreagem fica entre o motor e a caixa de 
transmissão, e serve para mudar as marchas. 

akati, akar s.n. ►1 corda s.f. fio s.m. V.‘kuwawta’ 
Karuvun akar dene. —O fio do arpão é forte. 
Eg waneke guvig pewru akak akati. 
—Ela amarrou o cachorro com uma corda. 

►2 cipó s.m. trepadeira s.f. 
Ig urukwiye misakwa abet tritribetnene akatibdi. 
—O coruja vive entre cipós emaranhados. 

►3 sirga s.f. (nawiy) 
Nawiy gakar matise. 
—A sirga do barco arrebentou. 

akati bohax, akar ► borracha s.f. liga s.f. 
Ig iwe akati bohax ig waneke nuwanmin adahan 
iwasene nukawra. —Ele pegou uma liga, 
amarrou o meu braço e procurou uma veia. 

akati mawrune ► barbante s.m. V.‘mawru’ 
Eg wanakihno gisimni akak akati mawrune. 
—Ela atou o embrulho com barbante. 

akati sivari ►1 arame s.m. 
Ig kiyarihe giwaxig akak akati sivari. 
—Ele cercou o terreno com arame. 

►2 algema s.f. 
Giwan pidika akak akati sivari. 
—As mãos foram presas pelas algemas. 

akati tiyo, akar ► mangueira s.f. 
Ig isime nukune gas akar. 
—Ele comprou uma nova mangueira para o 
botijão de gás. 
Akati tiyo adahan susne lessahs. 
—A mangueira serve para passar gasolina de 
um recipiente para outro. 

akatiwnihka s.n. ► pagamento s.m. pagar v.t. 
V.‘katiwnih’ 
Metakwa nah hiya akatiwnihka nuhmun. 
—Finalmente consegui pagar por minha canoa. 

akatwa s.n. ► dor s.f. V.‘katiw’ 
Kaba ka ik adahan nah awna awaku nutew 
akatwa. —Eu nem posso falar por causa da dor 
de cabeça. 

akavuska s.n. ► começo s.m. início s.m. V.‘kavusa’ 
Uyay pak akavuska avat akiw. 
—Vamos cantar o início do cântico. 
Akavuska hawkri yumate hiyeg ay. 
—No começo do mundo não existiam pessoas. 

akavusten s.m. ► fundador s.m. V.‘kavusa’‘-tet’ 
Ner ku pariye akavusten lupital ig kuwis miyap. 
—O fundador do hospital já morreu. 

akawakti, gakawak s.f. ►1 anel s.m. V.‘akak’‘giwak’ 
Nor akawakti eg barewyosa. 
—Aquele anel é bonitinho. 
Eg keh akawakti akak karikti 
ayak,hawata akak waratwi ayak. 
—Ela faz anéis com o côco 
das palmeiras inajá e tucumã. 
►2 aliança s.f. (adahan maripkawka) 
Nah hiyap pahamku akawakti piwaku. Mmah pis 
ahegbet pinetni kuwis? 
—Estou vendo uma aliança no seu dedo. Você 
já noivou? 
Egkis uniyehekbet pakawakak adahan 
maripkewviyos. 
—Os noivos trocaram alianças. 

akawakti gukigsaya ► argola s.f. (para nariz) 
Ig kakanhaw gut akak pahamku akawakti 
gukigsaya. 
—Ele deu-lhe uma argola de presente. 

akawanpig s.f. ► arruela s.f. V.‘akak’‘giwan’‘-vig’ 
Ig iki vis akawanvig adahan in ka dakara. 
—Ele colocou a arruela no parafuso para ele não 
afrouxar. 

akawanti, gikawan s.f. ►1 bracelete s.m. pulseira  
Nukawan matise. Uya amnih ahegbetin nudahan. 
—Meu bracelete arrebentou. Conserte-o para 
mim. 
Impawa eg kawih akawanti guwanmin. 
—Ela sempre usa pulseira. 
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►2 tornozeleira s.f. V.‘akak’‘giwan’ 
Ig kawihkis gikawan gibagwanminat. 
—Ele colocou a tornozeleira no seu tornozelo. 

akawhak s.m./s.f. ► usuário, dono /a V.‘kawih’ 
Pariye akawhak inin simis? 
—Quem é o dono desta camisa? 

akawnum s.m. ► formiga-malagueta s.f. formiga-
lava-pés s.f (Solenopsis spp.) V.‘kasis’ 
Akawnum misakwa waykeku givin kiyaraniw 
akak wayk ku pariye gitikni. 
—A formiga-malagueta vive debaixo da terra. O 
seu ninho fica rodeado com a terra que foi 
cavada por ela. 

akay s.n. ► batata s.f. V.‘kayg’ 
Inin kiniki yuma gakay. 
—Esta maniva não tem batata. 
Ig hep isuw akay adahan kehne iveyti. —Ele 
ralou a batata do gengibre para fazer remédio. 

akay s.n. ► pus s.m. V.‘kakayviye’ 
Gibuskana ka aynsima akay. 
—A ferida tem muito pus. 

akayan s.n. ► fumaça s.f. V.‘asayan’ 
Kamaygviye padak tiket akayan paytrikut. 
—O vento levou a fumaça para dentro da casa. 

akayih interj. ► coitado /a interj. que pena interj. 
Akayih, yuma ginagusima. 
—Coitado dele, não tem mãe. 
Akayih, ariyva nuviguh pewru miyavi. 
—Que pena, meu cachorro já está morto. 

akaytig s.n. ► amido s.m. 
Nnaguh keh bugut akak mayk akaytig. 
—Minha mãe fez pão com amido de milho. 
Eg haviy unibdi akaytig adahan wiwhne kayut. 
—Ela espremeu o amido da mandioca para fazer 
tapioca. 

akaytwak ► poder responder V.‘kaytwa’‘-ak’ 
Nah ka ik adahan kaytwa piwn. Kabaki nah hiya 
akaytwak. Ku nah kaytwa, nah wasaymewne. 
—Não é possível responder a sua pergunta. Não 
posso respondê-la. Se o fizesse, estaria 
mentindo. 

akebi s.n. ►1 quantidade s.f. unidade s.f. 
V.’gikebikis’ 
Ig kadahan barewye akebi gihumni. 
—Ele tem uma boa quantidade de artesanatos. 
Aysaw akebi im pis kamax? Pohowku akebi. 
—Quantos peixes você pegou? Cinco unidades. 
Ig isim paxnika akebi ennetet. 
—Ele comprou quatro unidades de lápis. 

►2 tipo s.m. 
Mmah pis isim kasavat? Pariva akebi? 
—Você comprou sapatos? De qual tipo? 

akegetni s.n. ► pegador s.m. V.‘a-’‘kagah’‘ 
Eg kagahkise gusukan akak kamis akegetni. 
—Ela colocou os pegadores na roupa. 
Kagta akegetni keh in ka mehwa. 
—O pegador faz com que os papéis não voem. 

akehka s.n. ► prática s.f. V.‘keh’ 
Abet uhiyakemni in ka mahiko, akehkame in 
mahiko humaw. 
—Na teoria isso é fácil, mas na prática é difícil. 

akehkeg s.n. ► fábrica s.f. V.‘keh’‘-ket’ 
Nor aviyoh kehka ariku akehkeg. 
—Este avião foi montado numa fábrica. 

akehne v.t. ►1 coar v.t. V.‘akah’‘-ne’ 
Ig akehne kafe. —Ele coou o café. 
Egkis akahnokis wohska. 
—Elas estão coando o caxiri. 

►2 tirar a polpa 
Ig akehne kahambar ariw ayak. 
—Ele está tirando a polpa do taperebá. 

akehwene v.t. ► filtrar v.t. V.‘akah’‘-wa’‘-ne’ 
Huwithawtya akehwene lesahs. 
—O motorista filtrou a gasolina. 
Eg akehwano un ariw iget adaha gukamayh. 
—Ela está filtrando a água para o seu filhinho. 

akekri s.n. ► estante s.f. V.‘-kri’ 
Ig keh pahak parak adahan akekri gewkanbet. 
—Ele fez uma estante para guardar as suas 
coisas. 

akemni s.n. ►1 lotação s.f. volume s.m. V.‘kivun’ 
“Mmah akemni yihmun?” “Kaba kivun.” 
—“A sua canoa já está lotada?” “Está quase 
cheia.” 
Unibdi tukuwe pimavut akiw maviy akemni. 
—A massa dobrou de volume. 

►2 maré s.f. enchente s.f. 
Akemni in kivun in xuwah akiw. 
—A maré sobe e desce.  
Akemni digikis ihuvwi. —A enchente inunda as 
árvores da margem do rio. 

akeswih v.t. ► fazer frio, sentir frio, estar com 
frio V.‘kisevih’‘kisevye’ 
Ig kawih gisimsa kohogbiye ku aysaw akeswih 
git. —Ele se veste com roupa grossa quando faz 
frio. 
Ku aysaw eg wagah ahakwatak un, akeswih gut. 
—Quando ela saida*água, sentiu frio. 
Akeswih nutuh. —Eu estou com frio. 

aketri s.n. ►1 sabor s.m. doçura s.f. V.‘kitere’ 
Siku aketri ke ahayak anunube. 
—A doçura da cana é como o mel. 

►2 néctar s.m. 
Ahayak anag ax ivuriti aketri. 
—Abelhas alimentam-se do néctar das flores. 

akevga s.n. ► tratamento s.m. (passando veneno na 
flecha, ou remédio no corpo ou no cachorro para dar certos 
poderes) V.‘kivega’‘gikevga’ 
Amekenegben hiyak venen adaha giyakakkis 
akevga. —Os antepassados conheciam o 
tratamento de flechas com veneno. 

akewkanavrik was ► novembro s.m. época de 
limpar as roças 
Ig amadga wayk abet akewkanavrik was. 
—Ele nasceu em novembro. 
Amawka wixwiy kew was avigkut akewkanavrik. 
—Temos que limpar as roças na época certa. 

akhaw v.i. ► despedir-se v.i. V.‘ekhewviye’ 
Nah ka akhawwa git avit nutepkemni. 
—Eu não me despedi dele antes de sair. 

-aki suf. ► língua s.f. linguagem s.f. V.‘-tunka’ 
Ik adahan wis kinetihwa akak parikwaki, hawata 
akak buwestaki. —Podemos nos comunicar com 
a língua palikur e também com a linguagem dos 
sinais feitos com os olhos. 

akig s.n. ► ponta s.f. bico s.m. V.‘gikig’‘umuh akig’ 
Iwan gakig kiyawkig. 
—A ponta da faca está afiada. 
Waratna akig kiyabwad hawata piyuvyurik. 
—O bico do socoí é comprido e fino. 

akigbi s.n. ►1 borda s.f. beira s.f. beirada s.f. 
V.‘gikig’ 
Axtet akigbi ka maguyema. 
—A borda da mesa está suja. 
Darivwit akigbi beke. 
—A beira do pote quebrou. 
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►2 aba s.f. 
Payt akigbi wohe. —A aba da casa queimou-se. 
Suvreg akigbi pugubwad. 
—A aba do chapéu é larga. 

akigbimna prep.►1na beira, na margem V.‘amuhri’ 
Umuh aynte akigbimna warik. 
—A canoa está na margem do rio. 
Ig tese gitew akigbimna umuh. 
—Ele bateu a cabeça na beira da canoa. 

►2 na orla 
Kadahan ka aynsima aniy akigbimna mutkeg. 
—Tem muita muriçoca na orla do mosquiteiro. 

akigbimnew prep. ► pela beira, pela margem 
Ig puwah akigbimnew warik. 
—Ele seguiu de canoa pela beira do rio. 

akigbimnew parahwokwa ► no litoral 
Akigbimnew parahwokwa in kayhyave. 
—No litoral há muitas praias. 

akigsa prep. ► na ponta, na proa V.‘gikig’‘akig’‘isa’ 
Ig misakwa avanenekwa akigsa nawiy. 
—Ele só fica na proa do barco. 

akihpak s.n. ► forquilha s.f. bifurcação s.f. 
Inin takar akihpak ka waditnema. 
—A forquilha desta vara não está certa. 

akikin s.n. ►1 liso /a adj. escorregadiço /a adj. 
Im arey ka aynsima akikin. 
—A gosma do peixe é lisa. 
Ini wayk ka akikinsima. 
—O chão está escorregadiço. 

►2 lisura s.f. 
Un amarwey akikin in ik adahan padekwew. —A 
lisura do limo pode nos fazer levar um tombo. 

akimpu prep. ► ao pé de 
Kaybune akimpu iyar. 
—A cobra está ao pé da cerca. 
Nah danuh akimpurit pahakti ah. 
—Cheguei ao pé de uma árvore. 

akimpuku prep. ► no pé 
Kaybune kebkuhwa aynte akimpuku was. 
—A cobra se enrolou para dormir lá no pé do 
açaizeiro. 

akininavig s.n. ► em comprimidos V.‘kinin’‘-vig’ 
Ig kawih iveyti unihne akak akininavig. 
—Usou remédio líquido e em comprimidos. 

akis v.t. ► organizar v.t. arranjar v.t. 
Ig ihamwi akise gihim. 
—O pajé organizou os seus charutos. 

akisurik prep. ► sobre a ponta, na ponta 
V.‘akig’‘isa’‘gikig’ 
Nah mawihe panye akisurik ah. 
—Eu pendurei a cesta na ponta do pau. 
Wahmun biwhe akisurik pahat ah. 
—Nossa canoa bateu na ponta de um pau. 

akisut s.n. ►1 emenda s.f. V.‘ikisut’ 
Ig wanak kuwawta akisut. 
—Ele uniu as cordas com uma emenda. 

►2 afixo s.m. desinência s.f. 
Ariku parikwaki ik adahan pahat iwit kadahan 
ntewnehker akisutbet nikwenewa. 
—Na língua palikur uma palavra pode ter até sete 
afixos ao mesmo tempo. 
Ku aysaw wis awna “Waké nahbe, nah bisikam” 
inakni iwit “nah” kadahan akisut “be”. Inaknime 
iwit “bisik” kadahan akisut “kam”. 
—Na frase “Se fosse eu, eu fugiria”, o “sse” e o 
“ia” são desinências verbais. 

►3 junta s.f. 
Nuwan akisut katiw awaku wasew. —As juntas 
do meu braço doem por causa do reumatismo. 
Mpuse uwak kadahan pitana akisut. 
—Cada dedo tem duas juntas. 
Kadahan akisut ayge ivaynti ku pariye aytwe 
Karumnatak aka ivaynti ayteke Wakayritak. 
—Tinha uma junta onde a ponte vindo do monte 
Carupina se encontrava com a ponte vinda do 
monte Cajari. 

akiswi s.n. ► dedo do pé V.‘akisut’ 
Misibyu duh gikugku akiswi. 
—O morcego mordeu o dedo do pé dele. 

akiswibdi s.n. ► dedos do pé V.‘abekbeti’‘abababet’ 
Ig wanak kuwawta amun gikugku akiswibdi. 
—Ele amarrou os dedos do pé. 

akisyavrik adv. ► em conformidade com 
V.‘kis’‘akisyi’ 
Avat aman akisyavrik agigman. —As palavras 
estão em conformidade com a melodia. 

iki ku pariye akisavriknawa ► ajustar v.t. 
V.‘ahegbuhka’ 
Nah iki araytak iwit ku pariye akisavriknawa 
inetit. —Inseri algumas palavras para ajustar a 
mensagem. 

akisyi s.n. ►1 moda s.f. arranjo s.m. V.‘kis’ 
Nah muwaka nusemnu akisyi kabayntiwa. —Eu 
quero fazer um corte da moda no meu cabelo. 

►2 adorno s.m. ornato s.m. enfeite s.m. 
Gusemnu akisyi kehka akak ivuriti. 
—O adorno do cabelo dela era de flores. 
Akabdat akisyi kehka akak kuhivra asivri. 
—O enfeite do colar é de penas. 

►3 atavio s.m. aparato s.m. adereço s.m. 
Ginawya kadahan arakembet gukisyi. 
—O barco dele tem todo tipo de aparato. 
Gusimsa akisyi but akak xiklet, lastik. 
—Os adereços do vestido dela são botões, 
fechecler, e elástico. 

►4 decoração s.f. 
Payt akisyi barewye. 
—A decoração da casa dele é bonita. 

akivara s.m./s.f. ► dono /a s.m./s.f. responsável s.m. 
Payt akivara yuma ay. 
—O dono da casa não está aqui. 
Lekol akivara eg kabayno tino. 
—A responsável pela escola é uma boa mulher. 

akivay s.n. ► maturidade s.f. 
V.‘gikivay’‘kiyavwiye’‘ayivwi’ 
Ig bakimni barew akivay. Madikawkubu kamukri 
gaw. —A criança tinha pouca maturidade. Tinha 
dez anos. 

akiw adv. ► mais adv. de novo, mais uma vez 
“Iki nutuh numana akiw.” “Yuma akiw.” 
—“Dá-me mais comida.” “Não tem mais.” 
Uya pak inakni avat akiw. —Por favor cantem 
aquele cântico mais uma vez. 
Mmahki yis kerbet akiw? Ka ba yi kehni henne 
akiw. —Por que vocês brigaram de novo? Não 
façam isso mais. 

akiyesni s.n. ► tampo s.m. caixa de ressonância 
V.‘kiyes’ 
Viyoloh akiyesni keh eg kiman. 
—O tampo do violão aumenta o volume do som. 

akiyesnivig s.n. ► caixa s.m. estojo s.m. 
V.‘kiyes’‘-pig’ 
Magto ay ariku akiyesnivig sivaribdi. 
—O martelo está na caixa de ferramentas. 
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Eg bayehe kakus ariku akiyesnivig. 
—Ela guardou as agulhas no estojo. 

akka v.t. ► mostrar v.t. indicar v.t. V.‘akki’‘areketni’ 
Uya akka wotuh gahehpak. 
—Mostre-nos a sua foto. 

akkamnih v.t. ► explicar v.t. V.‘akka’‘-min’‘-ha’ 
Ig akkamnih gut iveyti ku pariye kibeyne. —Ele 
explicou para ela qual era o melhor remédio. 
In abet nuhiyakemni henneme ka ik adahan nah 
akkamnihni pit. —Está na minha mente, mas 
não consigo explicá-lo para você. 

akkamnih utaraksan ► confessar v.t. V.‘akki’ 
Ig akkamnih gitaraksan. 
—Ele confessou a sua culpa. 

akki v.t. ►1 mostrar v.t. indicar v.t. demonstrar v.t. 
assinalar v.t. V.‘akka’‘areketni’ 
Ig akki git ahin wadit. 
—Ele indicou o caminho certo. 

►2 apresentar v.t. 
Nah muwaka pis akkan gut pikagmada. 
—Quero que você me apresente a sua amiga. 
Nah muwaka aka nukagmada ta pit. 
—Quero apresentar-lhe meu amigo. 

►3 anunciar v.t. 
Ig ekkene inetit. —Ele anunciou as notícias. 

►4 admitir v.t. confessar v.t. 
Kabahte ig ka akki gitaraksan henneme ig 
ekkemni. —Ele quase não admitiu o seu erro, 
mas afinal o confessou. 

►5 avisar v.t. aconselhar v.t. 
Eg ekke wotuh ku amawka usuh tivik aytakihan. 
—Ela nos avisou que devemos sair daqui. 

►6 contar v.t. divulgar v.t. 
Nah ekkepte gut pinag ku pariye pikehni. 
—Vou contar à sua mãe o que você fez. 

►7 oferecer v.t. 
Eg akki bugut git, igme ka amavin. 
—Ela lhe ofereceu pão, mas ele não aceitou. 

►8 delatar v.t. 
Ig dunihe imedgit henneme nah ka akkig. 
—Ele quebrou o arco, mas eu não o delatei. 

►9 identificar v.t. 
Akki nutuh ku pariyene pis. —Identifique-se. 
Ig ekke hiyeg ku pariye ameviye gikakura. 
—Ele identificou a pessoa que lhe roubou. 

akki ku inyewa ► confirmar v.t. 
Eg akki nutuh ku inyewa numavyantiwni 
ahegbet. 
—Ela confirmou a passagem para mim. 

akokonhaw v.i. ► gaguejar v.i. 
Ig akokonhaw awaku gavisni. 
—Ele gaguejou porque estava nervoso. 

akokonpiye /o adj. ► gago /a adj. 
Ig akokonpiye. Ig ka kannu awna kabayntiwa. 
—Ele é gago, não consegue falar direito. 

akoksa s.n. ► trave principal 
Payt avinvit wanekbet avitit akoksa. —O telhado 
da casa está amarrado à trave principal. 

akse v.t. ► peidar v.i. V.‘isahkis mayg’ 
Ig bakimni akse. —A criança peidou. 

akudwamin s.n. ► grão s.m. (de milho) 
Abusku namutravu mayk yuma akudwamin. 
—Na metade do meu milho, os grãos não 
cresceram. 

akudwan s.n. ►1 curva s.f. contorno s.m. 
protuberância s.f. V.‘atusi’‘kudahwa’ 
Warik ka aynsima akudwan. 
—O rio tem muitos contornos. 
Ig huwithawtya wageswa akudwan ahin 
kibehtenwa. 
—O motorista fez a curva muito rápido. 

►2 esquina s.f. 
Givin misakwa amun ahin akudwan. 
—Sua casa fica na esquina da rua. 

akudwanavrik prep. ► na esquina, na curva 
Igkis wahapnig akudwanavrik ahin. 
—Eles o esperaram na esquina. 

akukohasa v.t. ► inclinar a cabeça para trás 
Ku pahavwi aniksew, amnihnig. Akukohasnig. 
Puh kiyhaw gibiyrikut he ku aysaw pis hiya gitun 
kuhwa. —Se alguém se afogar, salve-o 
inclinando a cabeça dele para trás. Sopre com 
força na sua boca até que seu peito se expanda. 

akukohasaw v.i. ► inclinar a cabeça para trás, 
levantar o pescoço 
Ig kawokwine akukohasaw adahan gihayo bukih 
gibita. —(Diz a lenda que) a onça levantou o 
pescoço para a esposa cortar-lhe a garganta. 

akulambwi s.n. ► ferrão s.m. 
Motye yakwi akak akulambwi. 
—A caba ferra com o ferrão. 

akum v.t./v.i. ► fumar v.t./v.i. 
Ihamwi akum hiyepne hiyeg gikahri. 
—O pajé fuma para descobrir uma doença. 
Ig akum igwa umehwe akak ayg. 
—Quem fuma tabaco está se matando. 

akumten s.n. ► chaminé s.f. 
Sariyan pes ariwntak nawiy akumten. 
—Saiu fumaça da chaminé do navio. 

akumadukan s.n. ► regra s.f. 
Ig ka iha lekol akumadukan. 
—Ele não obedeceu as regras da escola. 

akumka, gakumni s.n. ► fumar v.t. 
Akumka in ka kabay adahan umakniwiy. 
—Fumar não faz bem à saude. 

akumkis v.t. ► consultar v.t. pedir para fumar 
Ig akumkisne ihamu adahan egme ekkene ku 
pariye nehmnikuhpiye ta git. 
—Ele consultou com uma adivinha para saber o 
que ia acontecer com ele. 

akup s.f. ► pescada s.f. 
Akup eg maguyo im. 
—A pescada é um peixe gostoso. 

akur s.n. ► aguilhão s.m. 
Hub akur kadahan venen ke kaybunebe. —O 
aguilhão da arraia tem veneno como o da cobra. 

akusni s.n. ► ponta s.f. península s.f. projeção s.f. 
afloramento s.m. 
Nor tip akusniyano. 
—A rocha tem várias projeções. 
Ig unuw misakwa amuniw waxri akusnibdi. 
—O socó-boi vive nas pontas da terra firme. 

akuswana s.n. ► clara s.f. (de ovo) 
Antiyan akuswana in huwewehe. 
—A clara de ovo é transparente. 

akutar s.m. ► cascudinho s.m. (Hemipsilichtys gobio) 
Akutar makak aduhyamadga umuh. 
—O cascudinho grudou-se na canoa. 

akuti s.m./s.f. ► macuru s.m. (Notharchus swainsoni) 
Ig akuti misakwa amarvaru axne yu. 
—O macuru fica plainando comendo insetos. 

http://context.reverso.net/translation/portuguese-english/a+garganta
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akuvi s.m. ► garganta s.f. parte frontal 
Ik adahan agigha mewka amar. Wis guhni akak 
uwak ariwntak aduk ku kiney akuvi misakwa. 
—Podemos fazer música deslizando o lado da 
mão sobre a parte frontal do peito do casco de 
tracajá. 

akuwviye adj. ► passado /a adj. estragado /a adj. 
Ini im kuwis akuwviye; in ka kabay akiw. 
—O peixe já está passado; não presta. 
Ka ba ax ihti akuwviye. 
—Não coma carne estragada. 

akuw s.m. ► escorpião s.m. 
Akuw yeke bakimni pimavut. 
—O escorpião ferrou o menino duas vezes. 

akuw-arut s.f. ► jabuticaba s.f. 
Ig ax akuw-arut awaku ig kadahan diyabet. 
—Ele come jabuticaba porque tem diabetes. 

akuy v.t. ► raspar v.t. V.‘kiys’ 
Akuy avukun amar. Haviwota pibuskana akak 
araku. —Raspe a casca de xiricaá e esprema o 
sumo no seu ferimento. 

akuy gisuyum ► barbear-se v.i. 
Ig ka akuy gisuyum. —Ele não barbeou-se. 

akuymina v.t. ► raspar v.t. (ref. a algo cilíndrico) 
Ig akuyminene ah akat. 
—Ele raspou o tronco da árvore. 

akuyva v.t. ► pentear v.t. V.‘akuy’ 
Eg avanenekwa akuyva gusemnu. 
—Ela sempre penteia o cabelo. 

akuywa, gakuywa s.n. ► titica s.f. (Thoracocarpus 
bissectus) 
Ig wanekne givinbet akak akuywa. 
—Ele armou sua barraca usando o cipó titica. 

akya, gakig s.f. ► titia s.f. V.‘tia’ (irmã do pai) 
Akya, pis ka pabayisima nukakuh. 
—Titia, você é muito boa para mim. 

alapodavig s.n. ► polvilho s.m. pó s.m. 
Eg keh lapode akak mayzen alapodavig. 
—Ela fez talco com polvilho de maizena. 
Amawka pis isim inin iveyti alapodavig. 
—Deve-se comprar este remédio em pó. 

alikopte s.n. ► helicóptero s.m. (do português) 
Kagegut amara ke alikoptebe. 
—O libélula voa como um helicóptero. 

alimet, galimeta s.n. ► fósforo s.m. (do crioulo) 
V.‘kuwam’ 
Eg tivak alimet adahan hamahno tiket. 
—Ela riscou o fósforo para acender o fogo. 

amadga prep. ► em prep. em cima (de algo plano) 
Ig ay amadga gihmun. —Ele está aqui na canoa. 

amadga wayk ► nascer v.i. nascença s.f. 
Ig bakimni amadga wayk makniw barewyisa. 
—A criança nasceu saudável e bonitinha. 
Ig akokonpiye ku samah ig amadgate wayk. 
—Ele é gago de nascença. 

amadgaya adj. ► de prep. (ref. a algo de forma plana) 
Hiyeg amadgayavwi inin igkis ker ka aynsima. 
—As pessoas deste mundo brigam muito entre 
si. 

amadkemni s.n. ►último s.m./adj. final s.m. V.‘madik’ 
Inin amadkemni bugut. Ininewa misekwe. 
—Este é o último pão. Só restou este. 
Ku aysaw wis tamak iwit amadga kagta, wis 
kawih areketni ayapka (?) mpuse amadkemni 
ayapka. —Quando escrevemos sobre algo, 
usamos um ponto de interrogação (?) no final de 
cada pergunta. 

amaduhya s.n. ► toalha de mesa s.f. V.‘amar’ 
Matit mabuke amadga axtet amaduhya. 
—O mingau derramou na toalha da mesa. 

amaguy s.n. ► sabor s.m. gosto s.m. 
Mmah gamaguy kunan? Ba maguye ba kawk? 
—Qual é o gosto do tucunaré? É gostoso ou 
não? 
Ig hikekne axka amaguy. 
—Ele provou o sabor da comida. 

amahakwa s.f. ► baía s.f. V.‘anagakwa’‘avuk’ 
Amawka manuk parahwokwa amahakwa adahan 
parekne Uyapkunit. 
—É preciso atravessar a baía do oceano para 
entrar no rio Oiapoque. 

amaka adv. ► ontem adv. 
Amaka barewye hawkri. 
—Ontem o dia estava lindo. 

amaka ahewkemni ► anteontem adv. V.‘amakohka’ 
Amaka ahewkemni muwok wayk ka aynsima. 
—Anteontem choveu muito. 

amakani s.n. ► banco de lama V.‘makak’ 
Pahaye adahan eg nawiy sigihwe amadga 
amakani. —De repente o barco bateu num 
banco de lama e ficou encalhado. 

amakano s.f./adj. ► antepassada s.f. falecida s.f. 
V.‘amekene’‘amaka’ 
Amakano Mahimni eg aynte inurik. 
—A falecida Maria está lá no céu. 

amakanomni s.f. ► morta s.f. finada s.f. V.‘amaka’ 
Eg amakanomni kote avuhkante. 
—A morta ainda não foi enterrada. 

amakasa s.n. ► vale s.m. ravina s.f. ‘amaku’‘-isa’ 
Kadahan nopsesa parewni amun waxri amakasa. 
—Tem um riacho na ravina. 

amakawka adv. ► no passado distante 
V.‘amaka’‘-ewka’ 
Amakawka yuma mbeyne amadga inin. —No 
passado distante não havia mal no mundo. 

amakohka adv. ► anteontem adv. há poucos 
dias V.‘amaka ahewkemni’ 
Amakohka ig kakahrip. 
—Ele estava doente anteontem. 

amakonokwa adv. ► há uma semana, 
recentemente 
Ig tivik amakonokwa. 
—Ele saiu há uma semana. 

amaksemni adv. ► por último, no fim V.‘amaka’ 
Ig danuh amaksemni fet. 
—Ele chegou na festa por último. 
Payt aynte amaksemni ahin. 
—A casa fica no fim do caminho. 

amaksemni adj. ► fim s.m. final s.m. conclusão s.f. 
Kaba danuh amaksemni hawkri. 
—O fim do mundo está para chegar. 
Amaksemni gestwa wakaymniswen. 
—A conclusão da história surpreendeu-me. 
Amaksemni numana avim inin. 
—Hoje minha comida chega ao fim. 

amaksemni en ► horizonte s.m. V.‘en adug’ 

amaku prep. ► no colo, na curva, na alcova, ao 
fundo V.‘-maku’‘-iku’‘gimaku’ 
Ig ihamwi batahkiswa amakut 
gevwi. —O pajé sentou-se 
no fundo do seu banco. 
Eg mpiyasa imihgi guwan amaku. 
—Ela passou perfume na curva do braço. 
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amamayi s.n. ► conicidade s.f. parte achatada, 
extremidade estreita V.‘-ma’ 
Pareyne gib amaksemni amamayi han 
gavugamni. 
—A parte achatada da cauda do jacaré era bem 
grossa. 
Inakni "amamayi" in ekkene arikna ku pariye 
nopsad in pisenwa arimkat nopsisa ba 
mahamwisa. 
—A palavra "amamayi" fala de algo grande cuja 
extremidade é pequena ou estreita. 

amapnam s.n. ► terceiro /a num.ord. (3°) 
Pis misakwa akak pisoya. Nahme iwite 
amapnam. 
—Você fica com dois. Eu vou levar o terceiro. 
Pimavutewvi ig tuguhe. Amapnam, ig kabimen. 
—Ele caiu duas vezes; na terceira, ele gritou. 

amapnampiye /o adj. ► terceiro /a num.ord. (3°) 
Eg biyukse gukamkayh amapnampiye. 
—Ela perdeu o seu terceiro filho. 

amamun prep. ► no canal, na lagoa V.‘amaku’ 
Payuhpan hiyan amamun warik. 
—A priprioca nasce nos canais do rio. 

aman s.m. ► calango s.m. lagartixa s.f. V.‘wadak’ 
Bakimnayh batek havis aman. 
—Crianças gostam de flechar os calangos. 

aman s.n. ► som s.m. V.‘-man’ 
Iwit aman nawenebet. 
—Os sons das palavras diferem entre si. 

amana s.n. ► comida s.f. V.‘im’ 
Kakuyu kibeyne adahan pak amana. 
—O capim balsa é uma boa comida para o gado. 

amanakuhten s.n. ► espanador s.m. pano de 
limpeza 
Kiney kamis amanakuhten payt? 
—Onde está o espanador? 

amanap s.n. ► esponja s.f. V.‘man’ 
Uya akaki numkat miruk amanap. 
—Dá-me a esponja de louças. 
Ig mehne iwit amadgatak enneket akak amanap. 
—Ele apagou o quadro com a esponja. 

amanenti s.f. ► quina s.f. (Gueissospermum sericeum) 
Sakah pahakti amanenti; in kibeyne maritvey. 
—Cozinhe uma folha de quina; é um bom 
remédio para malária. 

amanpuy s.n. ►1 barulho s.m. ruído s.m. 
Maruksi kabiman, ig keh ka aynsima amanpuy. 
—O macaco guariba faz muito barulho. 
Ku wis keh amanpuy wis ivukwa puwiknenek. 
—Se fizermos algum ruído afugentaremos a 
caça. 

►2 som s.m. sílaba s.f. 
Iwit “awna” kadahan pisaya amanpuy: “aw-na”. 
—A palavra “falar” tem duas sílabas: “fa-lar”. 

amanpuy kimanbuwe ► eco s.m. 
Gibiman amanpuy biwh avit tip kimanbuwe. 
—As pedras projetaram o eco da sua voz. 

amanvey s.f. ► tabaco bravo s.m. (Chelonanthus 
alatus) 

amap s.f. ►1 amapá s.f. (Parahancornia amapá) 
Amap adidkan kibeyne digikivey. —A seiva da 
árvore amapá é boa para tratar a diarréia. 

►2 amapá-amargosa s.f. (Parahancornia fasciculata) 
Amap kibeyne iveyti adahan katiwduka. 
—Amapá-amargosa é boa para tratar gastrite. 

►3 amaparana s.f. (Brosimum parinariodes) 
Ig higa amap adidkan ahakwa matit adahan 
bukihne digiki. —Ele tomou mingau com leite de 
amaparana para curar sua diarréia. 

amap-pugubumnak ► caucho-rana s.f. (Brosimum 
guianense) 

amar s.n. ►1 pele s.f. couro s.m. 
Inin sabbug kehka akak maruksi amar. 
—Este tambor é feito de pele do macaco  
guariba. 

►2 casca s.f. V.‘amarvit’ 
Uwas amar keh ubiy duke. 
—A casca da laranja faz nossas bocas arderem. 

►3 casco s.m. 
Mewka amar in ik adahan wis keh nopsesa agig 
akak. —O casco de tracajá serve para fazer um 
pequeno instrumento musical. 

►4 escama s.f. 
Ig maris kihiwri amar. 
—Ele tirou as escamas do pirarucu. 
Eg akuybohano kunan ariw gamar. 
—Ela limpou as escamas do tucunaré. 

►5 palha s.f. 
Mayk amar keh sakaskaptiki. 
—A palha do milho causa coceira. 

►6 fibra s.f. 
Ig keh akati akak imavri amar. 
—Ele fez uma corda das fibras de pau-de-
jangada. 

amara v.i. ► voar v.i. 
Kuhivra amara avitmin ahavwi. 
—Os aves voaram acima das árvores. 
Egkis batek puh asukri ahawyu awaku eg amara 
ke balohbe. —Elas gostam de soprar bolhas de 
sabão porque elas voam como balão. 

amarasa v.t. ► empinar v.t. V.‘tabirasa’ 
Nukamkayh gibetki amarasa kuwekwe. 
—Meu filho gosta de empinar pipa. 

amarbo s.n. ►1 coberta s.f. toalha s.f. (de mesa) 
V.‘amar’’-bu’ 
Eg iki gaxten amarbo. 
—Ele colocou uma toalha sobre a mesa. 

►2 bainha s.f. (de faca) 
Ig idis giwana arikut amarbo. 
—Ele colocou a faca na bainha. 

►3 capa s.f. (de livro) 
Kagta amarbo mpithene adahan in ka patahwa. 
—A capa do livro protege da sujeira. 

►4 envelope s.m. (de carta) 
Ig awahkis kagta gumin ariku amarbo. 
—Ele mandou uma carta para ela num 
envelope. 

amaraki, gamaran s.n. ► voo s.m. V.‘amara’ 
Kuhivra gamarankis barewye. 
—O voo dos pássaros é lindo. 

amarap s.n. ►1 película s.f. superfície s.f. 
V.‘amar’‘-pa’ 
Un amarap adani. Ukuhnap in. 
—A superfície da água é densa. 

►2 tapete s.m. 
Nah muwaka isim parak amarap adahan payt 
abewi. Eu quero comprar um tapete para 
embelezar a casa. 

amarvit s.n. ► casca s.f. V.‘amar’‘-pit’ 
Ig tevwa mihitwi guyak. Ig maristig ariw gamarvit. 
—Ele assou a castanha do caju e tirou a casca. 
Parip guyak amarvit ka adanisima. —O caroço 
da pupunha tem uma casca muito dura. 
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amarwey s.n. ►1 nata s.f. 
Ku pis sakah dilet ayteke pis ikisni, ayteke pis 
iwasa kadahan amarwey. —Se você ferver leite 
e deixar esfriar, mais tarde vai achá-lo com nata. 

►2 limo s.m. V.‘amar’ 
Un amarwey ka maguyema. 
—O limo d’água é imundo. 

amaryuy s.n. ► (fruta) que cai antes do tempo 
Nor mahk amaryuy. Eg kote uste. 
—Estas são as mangas que caem antes do 
tempo. Não estão maduras. 

amat s.n. ►1 campo s.m. 
Igkis tigahavene amat adahan arehweket bul. 
—Eles fizeram um campo de futebol. 

►2 pista s.f. 
Aviyoh batahkiswe amadgat amat. 
—O avião aterrizou na pista. 

►3 sítio s.m. fazenda s.f. 
Igkis kavin amadga amat. 
—Eles moram num sítio. 

amatap s.n. ►1 pasto s.m. pastagens s.f. V.-pa’ 
Pak axwene amadga amatap. 
—O gado está comendo no pasto. 

►2 clareira s.f. 
It batek misakwa amadga amatap. 
—O veado gosta de ficar na clareira. 

►3 planície s.f. pista s.f. 
Amatap in ka nopsimahad. 
—A planície é muito grande. 

amatap kayhyekata ► deserto s.m. 
V.‘amat’‘-pa’V.‘kayh’‘inyekata’ 
Kabahte yuma hiyeg misakwa amadga amatap 
kayhyekata.—Quase ninguém mora no deserto. 

amatkuhka s.n. ► sigla s.f. abreviatura s.f. 
abreviação s.f. V.‘matkuh’ 
Iwit “Amapá” amatkuhka in AP. 
—A sigla do Estado do Amapá é AP. 

amatsawni s.n. ► final s.m. V.‘matis’ 
Avat amatsawni kibeye. 
—O final da canção é lento. 

amava v.t. ►1 aceitar v.t. receber v.t. V.‘amere’ 
Ig ka amavan kabayntiwatma. 
—Ele não me recebeu bem. 

►2 acomodar v.t. 
Ig amava usuh misakwa gimun. 
—Ele nos acomodou em sua casa. 
Inin kuwawta amava ka aynsima kamis. 
—Esta corda vai acomodar muita roupa. 

►3 aguentar v.t. suportar v.t. aturar v.t. 
Nah ka ik adahan amava inin katiwvitka. 
—Eu não posso suportar esta dor. 
Ba hiya pisma amava inin akeswih? 
—Você pode aguentar este frio? 

amavaki, gamavan s.n. ► recepção s.f. 
Gamavankis in kibeynewa.—A recepção foi boa. 

amavanta s.m. ► centopeia s.f. lacraia s.f. V.‘bukuti’ 
Amavanta ka aynsima giwak. Ig kadahan gavuyi. 
—A centopeia tem muitas patas e é venenosa. 

amavarempi v.i. ► voando por toda parte 
Isuw amavarempi misakwa. 
—Os urubus ficam voando por toda parte. 

amavaw v.i. ► aguentar v.t. suportar v.t. 
dar conta 
Nah ka amavaw akiw, awaku nuvituh yuma 
adatni. 
—Não aguento mais, não tenho mais forças. 

Amavawnaba aynesawa akiw. 
—Aguente aí um pouquinho. 
Nutun ka amavaw akiw, in kuwis kivun. —Não 
dou mais conta dessa comida. Estou cheio. 

amavya prep. ► depois adv. V.‘a-‘‘maviya’ 
Amavya muwok ig pese. 
—Ele saiu depois da chuva. 
Wis kannivwi amavya axka. 
—Vamos trabalhar depois da refeição. 

amawka adv. ► dever v.t. é necessário V.‘muwaka’ 
Amawka ig atak kannivwi.—Ele deve ir trabalhar. 

amawkan s.n. ► predileção s.f. V.‘muwaka’ 
Kunan ka aynsima amawkan gitkis. 
—Eles têm predileção por tucunarés. 

amayna s.n. ► embrião s.m. 
Takarak aran kadahan amayna. 
—O ovo da galinha tem um embrião. 

ambuka v.t. ► esticar v.t. V.‘ahbuka’ 

ame v.t. ►1 roubar v.t. furtar v.t. V.‘kidis’ 
Igkis ame nuhmun. 
—Eles roubaram minha canoa. 

►2 raptar v.t. sequestrar v.t. 
Ig ame bakimni ayteke ig bisike. 
—Ele raptou uma criança e fugiu. 

►3 saquear v.t. 
Igkis amevwi madikte ewkaki arikutak piyuket. 
—Eles saquearam a loja. 

amegmevye adj. ► (mandioca) velha 
Kaneg amegmevye eg ka digis. Eg timis ahakwa 
un.—Mandioca velha não afunda. Fica boiando. 

Amehikemnaw s.n. ► América do norte s.f. 
Amehikyeh misakwa aynte Amehikemnaw. 
—Os americanos moram na América do norte. 

amehikyeh s.m./s.f. ► norte-americano /a s.m./s.f.  
Ka aynsima amehikyeh giwtyakis ayeweye. 
—Muitos norte-americanos têm olhos azuis. 

amehwan s.n. ► desgastado adj. puído adj. 
decomposição s.f. 
Kamis nukune yuma amehwan. 
—O tecido novo não está puído. 
Kamis gamehwan in padekwika. 
—O tecido desgastado foi jogado fora. 

amekene s.m. ► antepassado s.m. falecido s.m. 
ancião s.m. V.‘amakano’‘amaka’ 
Amekene Masawri pak ka aynsima avat. 
—O antepassado Masawri cantava muito. 
Amekenegben gihumpawankis nawenyewa ariw 
udahanwiy ku avim inin awaku kuri wixwiy 
lekolya. —Os costumes dos anciãos eram 
diferentes dos nossos hoje em dia, porque agora 
estudamos na escola. 

amekenemni s.m. ►morto s.m. finado s.m. defunto 
Ig amekenemni kote avuhkante. 
—O morto ainda não foi enterrado. 

amekri, gamey s.n.►algo roubado V.‘ame’‘gikidsan’ 
Inin ewkaki ka amekrima. 
—Estas não são as coisas que foram roubadas. 
Ku ikaki pit, nikwe in ka pameyma. —Se algo for 
dado a você, então não foi roubado por você. 

amepka adj. ► roubado /a adj. V.‘ameku’ 
Ku aysaw ig hiyap gahakavu araytak amepka, ig 
dagawne. —Ele zangou-se quando ele viu que 
algumas das suas plantas tinham sido roubadas. 

amepye s.m. ► ladrão s.m. sorrateiro s.m. bandido 
Pahavwi amepye amevwi ukakura. 
—Um ladrão roubou o nosso dinheiro. 
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amepyo s.f. ► ladra s.f. sorrateira s.f. V.‘ame’ 
Eg amepyo ame akawakti arikutak piyuket. 
—A ladra roubou um anel da loja. 

amere v.t. ► aceitar v.t. receber v.t. acomodar v.t. 
(forma perfeita do verbo ‘amava’) V.‘amava’ 
Eg amere bugut. —Ela aceitou o pão. 

amerempi adv. ► em pleno voo 
Wanewne kamax im amerempi. 
—O gavião-pomba pega peixe em pleno voo. 

ameveke v.t. ► discutiram sobre quem teria 
Igkis ameveke amin simis he igkis sigkin. 
—Eles discutiram sobre quem ficaria com a 
camisa até que eles a rasgaram. 

amevwi v.t. ► roubar v.t. (muitos objetos) V.‘ame’ 
Ig amevwi ka aynsima gewkanbet. 
—Ele roubou muitos objetos. 

amevwiki s.n. ► roubo s.m. furto s.m. V.‘gikidsan’ 
Kavimpahki hawkri ini amevwiki humaw? 
—Quando foi que os roubos começaram? 
Ka ik adahan wis ax akak amevwiki. —Não 
devemos conseguir comida por meio de furtos. 

amew v.i. ► espreitar v.t. 
Ig amewvi gimin kawokwine. 
—Ele espreitou a onça. 

amewka s.n. ► astúcia s.f. sorrateiramente adv. 
Ig kamax kuhivra akak amewka tiyegem. 
—Ele pega aves sorrateiramente à noite. 

amexa s.n. ► mecha s.f. pavio s.m. (do port.) 
Ig tes lalamp amexa adahan eg tarakwa. 
—Ele bateu na borda da lamparina para a mecha 
subir. 
Lalamp amexa mawru. 
—O pavio da lamparina é feito de algodão. 

amey s.n. ► brasa s.f. faísca s.f. chispa s.f. 
Tiket amey kudahwa padak ka aynsima amey. 
—A brasa explodiu e jogou muitas chispas. 
Tiket padak amey. —O fogo soltou faíscas. 
Ku aysaw tiket akadwey madik, misekwe 
iniyekata amey. —Quando as labaredas se vão, 
as brasas ficam. 

amigetra s.n. ► carvão s.m. fuligem s.f. V.‘miget’ 
Ku aysaw ah wohe in wageswa amigetra. 
—Quando a madeira se queima, vira carvão. 

amihni s.n. ► profundidade s.f. 
Warik ka aynsima amihni. 
—É grande a profundidade desse rio. 
Unihmna barew amihni. 
—O poço tem pouca profundidade. 
“Mmah un gamihni?” “Amihni awkihan.” 
—“Qual é a profundidade da água?” “A 
profundidade é um pouco rasa.” 

amihyi s.n. ► fragrância s.f. cheiro s.m. 
Sikumna amihyi in imihe. 
—O cheiro do capim-marinho é bom. 

amin prep. ► em prep. (em algo estendido ou cilíndrico) 
Eg mawih gusukan amin imaweket. 
—Ela estendeu a sua roupa lavada no varal. 

amin prep. ► a respeito de, concernente adv. 
V.‘gimin’ 
Ig kinetihwa nutuh amin lekol. 
—Ele falou comigo a respeito da escola. 

amin s.n. ► cano s.m. 
Ig tivigemnine garagbusa amin akak iyti. 
—Ele passou graxa no cano da espingarda. 

amin s.n. ► degrau s.m. 
Givin kadahan pahak ivaynti akak puguhkuna 
amin. 
—Sua casa tem uma escada de seis degraus. 

amina v.i. ►1 importar-se v.i. ligar v.i. 
prestar atenção V.‘arit’ 
Eg ka aminama nuwhu. 
—Ela nem se importa comigo. 
Nah ka aminama ariw inin awnaki numinuh. —Eu 
não ligo para as calúnias que falam sobre mim. 
Ig ka aritnama ariw ariknawnama annivwit akiw. 
Ininewa gimananen ig amina. 
—Ele não se preocupava com nada. Somente se 
importava com a comida que comia. 

►2 notar v.t. atender v.t. V.‘arit’ 
Ku aysaw nah humakgi ig ka aminama. 
—Ele não atendeu quando o chamei. 

aminpig s.n. ► falca s.f. bordadura s.f. borda alta 
Igkis kaminpigsene umuh akak aminpig. 
—Eles remataram a bordadura da canoa. 
Inin miruk yuma aminpig. In asaramuk. 
—Este prato não tem bordas altas. É muito raso. 

amisbini s.n. ► acidez s.f. V.‘misibe’‘gibiy’ 
Iveyti amisbini ke sitrube araku. 
—A acidez do remédio é como o suco do limão. 
Mihitwi araku amisbini keh nukuvi aravwu. 
—A acidez do suco de caju deixou minha 
garganta seca. 

amisnavye s.n. ► escuridão s.f. V.‘misanpiiki’ 
Ig avise wew abet amisnavye. 
—Ele tem medo de andar na escuridão. 

amitiwbi s.n. ► broto s.m. folha nova, olho s.m. 
Aritkan was amitiwbi kibeyne adahan digikivey. 
—Diz-se que broto do açaizeiro é bom remédio 
para diarréia. 

amiyha v.t. ► detestar v.t. odiar v.t. abominar v.t. 
Nah amiyhe iniyaka. —Eu detesto bate-boca. 
Ig amiyhe annivwit. —Ele odeia trabalhar. 
Eg amiyha wasaymka. —Ela abomina a mentira. 

amiyan s.n. ► correnteza s.f. corrente s.f. 
Ig puwah ativut amiyan. 
—Ele remou contra a correnteza. 
Amiyan pasuhe nuhmun piyawakad. —A 
corrente empurrou minha canoa para bem longe. 

amiyhaw v.i. ► ficar com ódio, ter ódio 
Eg amiyhaw gikak. —Ela ficou com ódio dele. 
Ka ba misakwa amiyhawnema gikak pikebyi. 
—Não tenha ódio do seu irmão. 

amiyhawka, gamiyhankis s.n. ► ódio s.m. 
Amiyhawka in waxwigkis arit kerka. 
—O ódio provocou uma briga. 

amiyhawka pawtak ► rixa s.f. 
Igkis kadahan amiyhawka pawtak. 
—Eles tiveram uma rixa. 

amiyih v.t. ► odiar v.t. 
Ke nutuhbe pis amiyih pikebyi. 
—Acho que você odeia o seu parente. 
Ig amiyihevgu awaku eg mbeyevye guhiyakmni. 
—Ele a odiava porque ela era malvada. 

amiyokni s.n. ►1 buraco s.m. orifício s.m. espaço 
s.m. V.‘miyokwiye’ 
Eg kakiye ivodgi ariku kakus amiyokni. 
—Ela enfiou a linha no buraco da agulha. 
Akabdat kuweyo amiyokni ahumwan ke imbe 
kuwey. —No colar “kuweyo” os espaços entre as 
miçangas são em forma de losango. 

►2 narina s.f. 
Pak gikig amiyokni nopsad. 
—As narinas do boi são grandes. 
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amiya s.n. ► folha novinha 
Amutri amitiwbi tarakwa in mitibete, in kewye 
amiya. 
—Logo que um broto desenvolve, quando ainda 
é bem tenro, chama-se de “folha novinha”. 

amka v.i. ► gemer v.i. 
Ig amke awaku marit gimin. 
—Ele gemeu por causa da malária. 

amkaksa v.t. ► prolongar v.t. pronunciar 
pausadamente 
Uya amkaksa iwit nudahan huwewehe. 
—Por favor pronuncie pausadamente as 
palavras para mim. 
Ku pis amkaksa iwit, in areketni ku pis awna 
patuwesbunka, ke ininbe: “eg kabaaaaayno” 
inakni “eg ka kabay”. —Se você prolongar a 
pronúncia de uma palavra, isso indica que você 
quer dizer exatamente o contrário; por exemplo: 
“ela é booooa” quer dizer que “ela é ruim”. 

-amni suf. ► -nudo suf. ficar fazendo (sufixo verbal 
referente a uma ação habitual ou prolongada) 
Ka hiyak aysaw nah biyukamni ariw pikagtan nah 
ikiswin. —Fico esquecendo de trazer sua carta. 

amnih v.t. ►1 amar v.t. (com compaixão) V.‘batek’ 
Egnenwa ginag amnihgi. 
—Somente a mãe dele o ama. 

►2 salvar v.t. 
Nah amnihpig ig kaba aniksew. 
—Eu o salvei quando estava se afogando. 
Ig amnihpen ariw kawokwine. 
—Ele me salvou das garras da onça. 

►3 socorrer v.t. apoiar v.t. 
Uyay amnih nor bakimni. Eg me tuguhemet. 
—Socorra aquela criança. Ela está para cair. 
Nah amnihgu, awaku nah batek gukak. 
—Eu a apoiei porque gosto dela. 

►4 ter pena, ter compaixão 
Ig amnihnevgu. Inneki keh ig amnihpig. 
—Ele teve pena dela. Por isso ele a socorreu. 
Uya amnihun. —Tenha compaixão de mim! 

amnihka, gamnihra s.n. ►1 amor s.m. compaixão 
Hiyakemniki kabay, inme amnihka kabayte. 
—A sabedoria é boa, mas o amor é melhor. 

►2 assistência s.f. socorro s.m. 
Gamnihra in amnihpen ariw miyaka. 
—O socorro dele me salvou da morte. 

►3 benignidade s.f. bondade s.f. graça s.f. 
favor s.m. 
Ig ba gamnihaten. 
—A sua benignidade é grande. 

►4 misericórdia s.f. pena s.f. dó s.f. 
Ku Uhokri gamnihra ay uvit, nikwe 
batekkanenwa ay uvit. 
—Se a misericórdia de Deus estiver em nossos 
corações, então a alegria também estará lá. 

amnihkevutne, gamnihten s.m. ► salvador s.m. 
quem socorre V.‘amnih’‘-evutne’ 
Ignewa gamnihtenkis bakimnay. 
—Foi ele quem socorreu as crianças. 

amnihswa v.i. ► pedir socorro, pedir ajuda, 
implorar v.i. clamar v.i. V.‘ayavasaw’ 
Amnihswanaba git. —Peça socorro a ele. 
Eg amnihswene git gig adahan ig parak abet 
guhawkan. —Ela implorou ao pai que a 
apoiasse. 

amnihswaki, gamniswan s.n. ► apelo s.m. 
Ig aya amnihswaki ta git hiyaptigi. 
—Ele fez um apelo ao juiz. 

amnihnan interj. ► socorro interj. piedade interj. 
Amnihnan! Nah tuguhe avewitak was! 
—Socorro! Eu caí do açaizeiro! 

Amomni s.n. ► Amomni (nome de uma ilha e vila) 
Aranwa pohowku madikwa gikebikis hiyeg 
misakwa ayge Amomni. —Umas cinquenta 
pessoas moram na aldeia de Amomni. 

amonik, gamonika s.f. ► gaita s.f. (do crioulo) 
Nah ka kannu agigha amonik. —Não toco gaita. 

amos s.f. ► espoleta s.f. 
Ig ike amos arikut katux. 
—Ele colocou espoleta no cartucho. 

amti, gam s.n. ► peido s.m. 
Gam buxihwa arihgi. —O peido dela cheira mau. 

amuhri s.n. ►1 vértice s.f. cume s.m. parte mais 
alta, parte mais elevada 
Nuwaxig avugban manuk ta amuhrikut paha 
waxri akiw. 
—O meu terreno inclui a parte mais alta. 

►2 borda s.f. beira s.f. extremidade s.f. lado s.m. 
margem s.f. perímetro s.m. circunferência s.f. 
Nah manpusene nukugku amuhri. 
—Estou esfregando o lado do pé. 

amuhriku prep. ► ao lado, na parte mais alta  
Igkis keh amat aynte amuhriku kewgihri. 
—Eles fizeram a pista na parte mais alta da ilha. 
Ig utevgu aynte amuhrik waxri imuwadnene. 
—Ele a encontrou ao lado da montanha. 

amuhrivit prep. ► sobre (a parte mais alta) V.‘amuhri’ 
Nah ikise nusimsa amuhrivit epti aduhya. 
—Deixei a minha camisa sobre a cadeira. 

amuhravrik prep. ► ao lado V.‘gimuhrik’ 
Ig tuguhe amuhravrik ahin. 
—Ele caiu ao lado da trilha. 

amumka adj. ► passado /a adj. amanhecido /a 
Axwinaba inin bugut awaku in kaba amumka. 
—Coma este pão, pois já está quase passado. 

amumkayeme adj. ► cheiro de velho V.‘-yeme’ 
Gukawihni amumkayeme. 
—Sua roupa tem cheiro de velho. 

amuni s.n. ► altura s.f. 
Nuvinuh kaba pohowku iwanti amuni. 
—Minha casa tem quase cinco metros de altura. 

amuriha adj. ► passado /a adj. V.‘amumka’‘akuwviye 
Inin axka kuwis amuriha arihgi. Asa padakni. 
—Esta comida já está passada. Jogue-a fora. 

amutrevutne /o s.m./s.f. ► agricultor /a s.m./s.f. 
fazendeiro /a s.m./s.f. V.‘amutri’‘-evutne’ 
Ig amutrevutne giwasra kiyapyad. 
—A roça do fazendeiro é grande. 

amutri, gamutra s.f. ► planta s.f. V.‘mutuh’ 
Eg avuriw gamutra kabayntiwa. 
—Ela cuida bem das plantas. 

amutri ayak ► semente s.f. cereal s.f. 
Amutri ayak ku pariye wis ax, in kanumka 
“cereais”. —As sementes que comemos são 
chamadas “cereais”. 

amutribdi, gamutravwi s.n. ► jardim s.m. 
Ka aynsima ivuriti amun gamutravwi. 
—Há muitas flores no seu jardim. 

amuwan s.f. ► jenipapo s.m. (Genipa americana 
caruto) V.‘arasru’‘adamna’‘pusum’ 
Utamkak akak amuwan in adani pes. 
—É difícil de apagar a pintura com jenipapo. 
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amuwe adj. ► deslumbrante adj. luminoso /a adj. 
esplêndido /a adj. brilhante adj. encantador /a 
Ku aysaw kamuw pitukwiye wis hiyap gibutni 
amuwe. —A luz do pôr-do-sol é deslumbrante. 
Nor tino gubereswan amuwe ke kuwikbe. 
—A beleza daquela mulher é tão esplêndida 
quanto um ipê. 
Ku pis hiya aranwa tukusmak madikte ahavwi 
amuwe. 
—Pode-se ver um brilho na floresta ao redor do 
povo sobrenatural “tukusmak”. 

amuwyi s.n. ► brilho s.m. luminosidade s.f. 
esplendor s.m. radiância s.f. V.‘amuwe’‘amuka’ 
Ka ba wew abet kamuw amuwyi puwipka abet. 
—Nao ande no brilho do sol ao meio dia. 
Gihepka tigigihwavwi ke kamuwbe gamuwyi. 
—Seu rosto brilhava como o esplendor do sol. 

anag s.f. ►1 mãe s.f. origem s.f. causadora s.f. 
dono s.m. matriz s.m. parte mais importante 
Nah iwasate ba motye anag ay ariku avin. 
—Vou ver se os donos estão nesta colmeia. 

►2 germe s.m. vírus s.m. 
Amawka wis sukokaw avit wis ax adahan wis ka 
ax karayt anag. —Devemos lavar as mãos antes 
de comer, para evitar germes. 

►3 pepita s.f. 
Ig ute pohow karukri wahano anag kiyapyad. 
—Ele achou uma pepita de ouro bem grande. 

►4 blusa s.f. 
Eg tigahno gusimsa anag. 
—Ela está cortando a blusa do vestido. 

►5 larva s.f. (de mosquito) V.‘un anag’ 
Ku kiney un ka suka, ayge un anag humaw. 
—Onde há água parada, há larva de mosquito. 

►6 íris s.f. olho s.m. 
Ig ka hiyap awaku giwtyak anag patuke. —Ele 
não enxerga porque a sua íris está danificada. 
Eg kaytwa gayapni, eg mpiksa guwtyak anag han 
inut adahan areketni ku eg ka hiyak. 
—Ela respondeu levantando os olhos para 
mostrar que ela não sabia de nada. 

►7 feto s.m 

Gukamkayh anag kuwis mukusa. 
—O feto já está mexendo. 

►8 radical s.m. raíz s.f. palavra primitiva 
V.‘iwit inyekata’ 
Iwit anag in ku pariye in kite awnaka. Ayteke wis 
wagesni adahan arakembet iwit akiw, ke ininbe: 
wis wages “ax” adahan “axka”, “axne”, “axnevwi”, 
ayte akiw. 
—O radical é a parte mínima da palavra. Nós 
podemos formar outras palavras dela, por 
exemplo: mudamos a palavra “comer” para 
“comida”, “comendo”, “comedores”, etc. 

anagakwa s.n. ► baía s.f. 
V.‘ginag’‘ahakwa’‘amahakwa’ 
Ig manuk warik anagakwa. 
—Ele atravessou a baía. 

anap prep. ► embaixo prep. V.‘-nap’‘anavi’ 
Ig anap axtet. —Ele está embaixo da mesa. 
Pariye ay anap pikugku? 
—O que está embaixo do seu pé? 

anarkenvwi s.f. ► bambu s.m. (um tipo) Tb.‘taraka’ 
Anarkenvwi kiyeste kiyhawnate guman 
pugumate. 
—A flauta “anarkenvwi” é a maior feita de 
bambu. Seu som é mais forte e mais sonoro. 

anavi prep. ►debaixo prep. embaixo prep.sob prep. 
Ig tabir ayge anavi ah. 
—Ele está de pé debaixo da árvore. 
Eg karukri avuhpika anavi ah. 
—O dinheiro foi enterrado embaixo da árvore. 

►2 seguinte adj. a seguir V.‘anap’‘ahavu’ 
Kaytwanaba ini ayapka ay anavi. 
—Responda as perguntas a seguir. 

anavimpi prep. ► debaixo adv. V.‘anavi’‘-mpi’ 
Ayteke pis ivegboha estwa pahapwa, pis wewkis 
piwak anavimpi iwit. —Depois leia a história 
sozinho, apontando debaixo de cada palavra. 

anavya adj. ►1 sub- pref. V.‘anavi’‘-nap’‘-ya’ 
Aritkan kadahan pahakap anavya inin waxri. 
—Diz-se que existe um mundo subterrâneo. 

►3 anágua s.f. 
Nah ka muwaka nubukan anavya kahayak. 
—Eu não quero que minha anágua apareça. 

►4 cueca s.f. 
Ig isime kilot anavya. —Ele comprou cueca. 

►5 camiseta s.f. 
Ig yuma simis anavya. —Ele não tem camiseta. 

andika v.t. ► tratar como afilhado 
Nah batek gikak pikamkayh. Nah muwaka 
andikevgi adahan nuviyuga. —Eu gosto do seu 
filho. Vou tratá-lo como meu afilhado. 

aneku s.f. ► muira puama s.f. (Ptychopetalum 
olacoides) 
Aneku kibeyne iveyti adahan piyihne wasew. 
—A muira puama é um bom remédio para 
reumatismo. 
Minikwak hiyeg akahpa gikamkayhkis akak 
aneku amar adahan igkis dakatye. 
—Antigamente as pessoas banhavam os filhos 
com casca de muira puama para que eles 
ficassem fortes. 

-anga suf. ► repetidamente adv. (sufixo verbal 
referente a uma ação repetida lentamente) 
Egkis kavukanganos un gudahan gunagkis. 
—Elas buscaram água repetidamente para a 
mãe. 

anha v.t. ► enfeitar v.t. fazer desenhos 
Eg anha gutomo, hawata eg anhaptih darivwit. 
—Ela enfeita cuias e também faz desenhos em 
potes. 
Ig anhava gihepka. 
—Ele fez desenhos no seu rosto. 

anha wow ► assinar v.t. 
Ig enhe giw amadga kagta. 
—Ele assinou o documento. 

anhaki, ganhan s.n. ►1 escrita s.f. desenho s.m. 
grafismo s.m. V.‘anha’‘anniri’ 
Ganhan in mabeyevye. 
—A escrita dele é muito feia. 
Eg kannu keh barewye anhaki. 
—Ela sabe fazer desenhos bonitos. 

►2 pichação s.f. 
Pariye keh inin anhaki avit nuvinuh nukune? 
—Quem fez essa pichação na casa nova? 

aniksew v.i. ► afogar-se v.i. 
Ig bakimni aniksew warikmu. 
—O menino afogou-se na margem do rio. 

anini adj. ► atraente adj. desejado /a adj. V.‘ganini’ 
Suku anini arit kasis. 
—O açúcar é atraente às formigas. 
Ikar anini arit umayan akak kunan. —O peixe 
matupiri é desejado pelas piranhas e tucunarés. 
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aniy s.m. ► mosquito s.m. muriçoca s.f. 
carapanã s.f. 
Aniy kagehe bakimni. 
—Os mosquitos picaram o neném. 

aniy s.f. ► bambu s.m. (um tipo) 
Aniy aramtema seye ariku. Eg yuma araku, ka 
imih. —O bambu “aniy” é branco por dentro. Não 
tem seiva nem cheiro. 

aniy-akig s.f. ► carrapicho-de-agulha s.m. (Bidens 
cynapiifolia) 
Ik adahan keh yakot akak aniy-akig akat. 
—Dá para fazer flecha com a haste do 
carrapicho-de-agulha. 

aniyewka s.n. ► setembro s.m. época dos 
mosquitos V.‘aniy’‘-ewka’‘iwanyanewka 
Aniyewka in ahawkanavrik ka aynsima aniy aka 
wag. —Setembro é a época de muito mosquito e 
carapanã. 

anmapti, ganmap s.n. ► fantasma s.m.V.‘ganmap’ 
Ig awna ig hiyep pahavwi anmapti. 
—Ele disse ter visto um fantasma. 

annamni v.t. ► fazer desenhos (em algo cilíndrico) 
Ig annamni gibagwan akak amuwan. 
—Ele fez desenhos nas pernas com jenipapo. 
Bakimnayh annamni giyakakkis akak ihap. 
—As crianças fizeram desenhos nos arcos com 
urucu. 

anniri /u v.i. ► escrever v.t./v.i. V.‘ennetet’ 
Eg anniru akak ennetet. 
—Ela escreve com caneta. 
Ig anniri amin pahat estwa. 
—Ele escreveu uma história. 

annirikevutne /o s.m./s.f. ► autor s.m. V.‘-evutne’ 
Ig annirikevutne amin estwa enhe nawenyewa 
kagta. —O autor escreveu outro livro. 

annivwit, gannivwi s.n. ►1 trabalho s.m. serviço 
s.m. obra s.f., labuta s.f. 
Ka aynsima annivwit adahan kehne paha payt. 
—É muito trabalho construir uma casa. 
Gannivwi adahan avuriwne takarak. 
—O serviço dele é cuidar das galinhas. 

►2 projeto s.m. 
Inin annivwit ayivwi adahan mpana kayg. 
—Este projeto vai levar três meses para acabar. 

►3 papel s.m. 
Neras paytyavu ku pariye kehnevwi inin payt igkis 
kadahanekuye gannivwikis. 
—Cada pessoa que está construíndo esta casa 
tem seu próprio papel. 

►4 tarefa s.f. 
Nukamkayh kadahan mpana annivwit ku pariye 
ig keh mpuse hawkri: ig kavuk un, ig bak tiketka, 
hawata ig ivuhtya. 
—Meu filho tem três tarefas que ele faz todos os 
dias: buscar água, rachar lenha, e pescar. 

annivwit akivara ► patrão s.m. 
Amawka annivwit akivara katiwnih gihiyegavu 
kabayntiwa. 
—O patrão deve pagar bem seus empregados. 

annivwit atiwkekni ►patrão s.m. V.‘annivwit akivara’ 

annut, gannu s.n. ► obra s.f. jeito s.m. milagre s.m. 
Ig keh annut ta guvitit keh eg makniw. 
—Ele fez um jeito nela e ela ficou curada. 
Gannu keh madikte hiyeg wakaymni. 
—O seu milagre deixou todos maravilhados. 
Ig ka gannusima keh annut. 
—Ele tem jeito para fazer obras maravilhosas. 

annut kehbetaki ► arte s.f. 
Anhaki akak agighaki in annut kehbetaki. 
—Desenho e música são artes. 

antiyan, aran s.f. ► ovo s.m. 
Uvayan aran patuke. —O ovo da pata quebrou. 
Inin antiyan kadahan pisaya ariwra. 
—Este ovo tem duas gemas. 

antiyanewka s.n. ► maio s.m. época de procurar 
ovos V.’antiyan’‘-ewka’‘ikarewka’ 
Kuhivra pahadguhwa adahan kanyos abet 
antiyanewka.  
—Os pássaros se reúnem para pôr os ovos 
durante as últimas semanas do mês de maio. 

anugbetye /o adj. ► úmido /a adj. 
Wayk anugbetye in kibeyne adahan amutri. 
—Solo úmido é bom para as plantas. 

anugboha v.t. ► umedecer v.t. 
Eg anugboha kayut adahan in ka mehwa. 
—Ela umedeceu a tapioquinha, para que ela não 
esfarelasse. 
Eg anugbohe gumuswega makhadbe kamuw ka 
awah gutewharit. —Ela umedeceu o lenço para 
que o sol não esquentasse a cabeça dela. 

anugha v.t. ► molhar v.t. encharcar v.t. 
Anugbeta bakimni amana akak im araku. 
—Molhe a comida da criança com o caldo do 
peixe. 
Muwok anugha tiketka. 
—A chuva molhou a lenha. 

anugvi s.n. ► molhado /a adj. encharcado /a adj. 
Gisimsa anugvi awaku muwok. —A camisa dele 
está encharcada por causa da chuva. 

anum s.n. ►entrada s.f. vão s.m. 
Payt anum kigikad. —A entrada da casa é larga. 

anumeku prep. ►1 na embocadura, na foz 
Mpavu kannikaw anumeku Mbivit. —A pororoca 
origina-se na foz da Ponta do Mosquito. 
Nah atik mewkayan ay anumeku parewni. 
—Eu cavei para achar ovos de tracajá na 
embocadura do riacho. 

►2 na entrada de 
Ig keh ivaynti anumeku payt. 
—Ele fez uma escada na entrada da casa. 
Eg tabir anumeku ahin. 
—Ela estava de pé na entrada do caminho. 

anumekutak prep. ► da foz de, da embocadura 
Mpavu kannikaw anumekutak Mbivit. —A poro-
roca veio da embocadura da Ponta do Mosquito. 

anumekuya s.n. (payt) ► caixilho s.m. moldura s.f.  
Ig kehne givin anumekuya. 
—Ele está fazendo o caixilho da porta. 

anumpu prep. ► na beira de, na borda de 
V.‘ginum’‘ginumpu’ 
Ig ute gukawak anumpu ahin. 
—Ele achou seu anel na beira do caminho. 
Eg batahkiswa anumpu unihmna. 
—Ela sentou-se na borda do poço. 

anunu s.n. ►1 mel s.m. 
Ahayak anunu kitere. —O mel é doce. 

►2 néctar s.m. 
Ahayak ax ivuriti anunu. 
—Abelhas bebem o néctar das flores. 

anutni kamuw s.n. ► nascer do sol s.m. 
Anutni kamuw ini kimanka tinwohaw. 
—Ao nascer do sol o ruído cessou. 

anutnihgit s.n. ► maré de sizígia 
Abet kayg anutnihgit amiyan kiyhawna. 
—A maré de sizígia é a maré mais alta. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Siz%C3%ADgia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Siz%C3%ADgia
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anwatvey s.n. ► carimbo facial s.m. 
vareta de pintar V.‘anniri’‘tamektet’ 
Tb.‘anwat’‘anot’ 
Ig iki anwatvey abetit ihap, ig tamak 
gidevamadgat. —Ele molhou o carim- 
bo no urucu e carimbou sua testa. 

-ap suf. ► (sufixo que indica grande alcance, 
longo prazo) por toda parte 
Tb.‘-pa’‘-va’‘-wa’‘-av’ 
Bakimnayh batek utisap tukuyuy. 
—As crianças gostam de fazer o pião 
girar por toda parte. 

ap s.f. ► macaco-aranha s.m. coatá s.m. 
(Ateles paniscus) V.‘kuwat’ 
Ap arehwano avuwiw ahavwi. 
—O macaco-aranha está pulando na selva. 

apa conj. ► nem conj. imagine v.t. 
Ive pegni ka hiya akehka, apa piskatama akiw. 
—Já que seu irmão não conseguiu, nem você 
conseguirá tampouco. 
Ku pis hiya pig ka kannu keh apa piskatama 
bakimni akiw. —Se seu pai não sabe fazer isso, 
imagine você, que é uma criança! 

apduhyat, gapduhya s.n. ►coluna s.f. espinha s.f. 
Ku gapduhya dunihe ig ka ik adahan mukusa 
akiw. —Se a coluna estiver quebrada não dá 
para ele se mexer. 

aptiwti, gaptiw s.n. ► crânio s.m. 
Nah ute paha aptiwti ahavwik. 
—Achei um crânio no mato. 

apuxan adj. ► púbere adj. V.‘imiswanyo’ 
Nor nuviguh pewru eg kuwis apuxan. 
—A minha cadela já é púbere. 

arab, garaba s.f. ►1 escudo s.m. pau s.m. 
(tipo de escudo que também servia de espada) 
V.‘arabduk’‘kayka kiysepka’ 
Keh parabdukad. Pisenwa pis keh 
pahak arab adahan pis mpithene 
yakot han inut. —Depois de fazer a 
couraça, faça um escudo para protege 
o pescoço e cabeça das flechas. 
Igkis wanak arab mbayewa giwanminkis. 
—Eles amarraram o pau frouxamente 
no braço. 
Ku aysaw gitimnikis danukwa gitkis, igkis 
kerbet biptekbet akak arab pebaknano guyaw. 
—Quando os inimigos se aproximaram, eles os 
golpearam com um pau com dois gumes afiados. 

►2 bastão ceremonial V.‘kayka kiysepka’ 
Tinogben kaynos akak arab. 
—As mulheres dançavam com bastões. 

arab, garaba s.f. ► plaina s.f. 
Ig arabahene givaraka akak arab. 
—Ele alisou a tábua com a plaina. 

arabaha v.t. ►aplainar v.t. alisar (madeira) v.t 
V.‘arab’‘ahegboha’ 
Nah muwaka pis arabaha nudahan pahak parak. 
—Quero que você aplaine uma tábua para mim. 
Ig arabamnihe gimedga. 
—Ele aplainou seu arco. 

arabduk, garabduk s.f. ► couraça s.f. V.‘arab’ 
V.‘arab’‘giduk’‘gidukmadgaya’‘gimarduk’ 
Keh parabdukad adahan mpithene yakot. 
—Faça uma couraça para se proteger das 
flechas. 

arabyu v.t. ► com sede V.‘aravwiye’‘gibiy’ 
Ig arabyu un. —Ele está com sede. 

arabyuki s.n. ► sede s.f. 
Nah me miyamet awaku arabyuki. 
—Estou morrendo de sede. 

arag s.f. ► (tipo de madeira leve) 
“Pariye pitimka?” “Nutimka arag.” 
—“Que tipo de lenha é a sua?” “É pau de arag.” 

arag s.f. ► araçari-poca-de-bico-vermelho s.m. 
Eg arag eg yawk gukebyi, awaku hawata 
guhivak. 
—O araçari-poca-de-bico-vermelho é parente 
do tucano, pois os dois têm a mesma aparência. 

arag-aduk s.f. ► (tipo de planta) (Monstera expilata) 

arag-ariwt s.f. ► árvore-do-viajante (Ravenala 
madagascariensis) V.‘arag’‘giwtyak’ 
Arag-ariwt ayeweyo; eg keh barewye akabdat. 
—A semente da árvore-do-viajante é azul 
e faz um colar bonito. 

Aragbus s.n. ► (nome de uma caverna) 
Avyan avuriwno bakimnayh ayge Aragbus 
awaku kerka kannikew. —Quando a 
guerra começou, Vovó cuidou das  
crianças na caverna de Aragbus. 

aragbus, garagbusa s.f. ► espingarda s.f. 
fuzil s.m. (do castelhano, francês,ou holandês) 
Ig havis it akak garagbusa. 
—Ele atirou no veado com espingarda. 
Suwtat kawih aragbus abet kerka. 
—O soldado usava fuzil durante a guerra. 

aragbus abetunkig ► alça da mira 
Naragbusah abetunkig padekwe. —A  
alça da mira da minha espingarda escapuliu. 

aragbus adudu ► coronha s.f. 
Aragbus adudu beke. Nah kehkisne awenyen. 
—A coronha da espingarda rachou-se. Vou 
mandar fazer outra. 

aragbus adug ► culatra s.f. 
Naragbusa adug mugumgup. 
—A culatra da minha espingarda está velha. 

aragbus aduhyamin ► suporte da mira 
Amawka aduhyamin hehpekuye amuni akak 
gubetunkig. —O suporte da mira deve ficar na 
mesma altura da alça. 

aragbus adukat ► soleira s.f. 
Naragbusa adukat wareke. 
—A soleira da minha espingarda soltou. 

aragbus adusetni ► percussor s.m. 
Garagbusa adusetni ka duwis katux akiw. —O 
percussor da espingarda não expele o cartucho. 

aragbus amin ► cano s.m. 
Ig tivigemnine garagbusa amin akak iyti. 
—Ele passou óleo no cano da espingarda. 

aragbus ariwtyak s.n. ► gatilho s.m. V.‘giwtyak’ 
Ig pidik garagbusa ariwtyak eg hamahwa. 
—Ele puxou o gatilho e a espingarda disparou. 
Aragbus guwtyak iseyse, eg ka dep kudahwa. 
—O gatilho da espingarda está frouxo e pode 
disparar sozinho. 

aragbus ataybi ► alavanca do ferrolho 
Ig ehe garagbusa ataybi, nah avisesew. —Ele 
puxou a alavanca do ferrolho e eu me assustei. 

aragbus ayak ► munição s.f. 
Garagbusa ayak madike. —A munição acabou. 

aragbusman s.n. ► tiro s.m. (som) V.‘haviskaman’ 
Ig havis tooo, tooo, tooo, tooo! Ig keh paxnik 
aragbusman. —Ele atirou bum, bum, bum, bum! 
Deu quatro tiros. 
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aragerut s.f. ► pimenta-de-nambu s.f. 
(Erythroxylum citrifolium) 
Aragerut duwvite. Inam gubetki ax. Hawata 
hiyeg. —A pimenta-de-nambu é cor-de-rosa. O 
inambu gosta de comê-la e as pessoas também. 

arahpan s.f. ► marupá s.m. (Simarouba amara) 
Nah kehte pareyne gahehpak akak arahpan. 
—Vou fazer um jacaré de marupá  

arakavig s.n. ►1 chaves s.f. V.‘irakri’‘-pig’ 
Nah biyukse nuvinuh arakavig. 
—Perdi as chaves da minha casa. 

►2 fechadura s.f. cadeado s.m. 
Bayehket kadahan arakavig. 
—O depósito tem cadeado. 

arakak, gakkan s.n. ►1 sinal s.m. V.‘areketni’ 
Ini pamnihra in arakak ku pis Uhokriyan. —A sua 
bondade é um sinal de que você é de Deus. 

►2 aviso s.m. 
Ukivara gakkan misekwe mpana hawkri adahan 
ig danuh atan. —O aviso diz que o chefe vai 
chegar em três dias. 

►3 observação s.f. 
Ivegboha arakak ku pariye anavi inakni iwit. 
—Leia a observação no rodapé. 

►4 símbolo s.m. 
Ubagbawiy in arakak uwaxigwiy Parahnamnaw. 
—A bandeira é um símbolo da nossa pátria, 
Brasil. 

►5 comparação s.f. 
Inin kagta kehne arakak akak parikwaki akak 
parantunka. —Este livro faz uma comparação 
entre as línguas palikur e português. 

►6 sintoma s.m. (karayt) 
Ku aysaw wis nawa utew katiw in arakak marit. 
—Febre e dor de cabeça são sintomas de 
malária. 

arakembet s.n. ►1 todo tipo, vários adj. 
Ig awna arakembet iwit. 
—Ele falou todo tipo de palavra. 
Kadahan arakembet im avigku nor warik. 
—Existem vários tipos de peixe nesse rio. 

►2 sortimento s.m. variedade s.f. 
Ariku piyuket kadahan arakembet parat ahivak. 
—A loja tem um sortimento de pentes. 

arakamnihka s.n. ►1 descrição s.f. V.‘akkamnih’ 
Ig akki nutuh kibeyne arakamnihka amin 
paytwepka. —Ele me deu uma boa descrição 
dos planos para a construção da vila. 

►2 explicação s.f. definição s.f. 
Nah hiyak ku samah arakamnihka. 
—Sei a explicação. 
Uya akki nutuh arakamnihka inakni iwit. 
—Dá-me uma definição desta palavra. 

►3 frase s.f. 
Eg tamak pahat arakamnihka amadga gukagtan. 
—Ela escreveu uma frase no caderno. 

arakaw s.m. ► jacuraru s.m. teiú s.m (Tupinambis 
merianae) 
Arakaw gib pi matkute ariw iwan gidahan. 
—O rabo do jacuraru é mais curto do que o da 
iguana. 

arakaw-arib s.f. ► cipó-de-fogo s.f. (Cissus erosa) 
Arakaw-arib kawihka adahan mpiyesene akatwa. 
—A planta cipó-de-fogo é usada como 
anestésico. 

araku s.n. ►1 suco s.m. sumo s.m. 
Nah batek higa uwas araku. 
—Eu gosto de tomar suco de laranja. 

►2 gosma s.f. 
Babosa araku in kibeyne iveyti adahan 
katiwduka. —A gosma de babosa é um ótimo 
remédio para gastrite. 

►3 molho s.m. 
Eg keh im araku akak kaharu. 
—Ele fez um molho de tucupi. 

arakwan s.m./s.f. ► dourado s.m. (Salminus hilarii) 
Im arakwan gimin wawe ke kaharube. 
—O corpo do peixe dourado é da cor do tucupi. 

arakwan s.m./s.f. ► filhote s.m. (Brachyplathystoma 
filamentosum) 
Arakwan nopsad imad. Yuma gimar. —O filhote 
é um peixe grande. Não tem escamas. 

aram s.m. ► (tipo de caba) (Partamona sp.) 
Motye aram keh givin nopsad avewi ah. —A caba 
“aram” faz seu ninho grande nas árvores. 
Aram ganunu ke ahayakbe anunu. —O mel da 
caba “aram” é como o mel de abelha. 

amkaksa v.t. ► pronunciar v.t. 
Uya amkaksa nudahan inakni iwit. 
—Favor pronunciar aquela palava para mim. 

aramkaska s.n. ► pronúncia s.f. 

aramtem, garamtema s.f. ►1 bambu s.m. (um tipo) 
Aramtem ariwtyak pi kote guw iwivra. Eg 
masasanisa. Eg pohe ariku. Eg imihe. 
—O bambu “aramtem” tem mais juntas do que a 
taboca. A espessura da casca é fina. 
É preto por dentro e tem um bom cheiro. 

 
►2 flauta de bambu, clarinete s.m. turé s.m. 

Igkis agigha aramtem abet kayka 
aramtem. —Eles tocam a flauta 
de bambu durante a dança do Turé. 
Minikwak hiyeg agigha arakembet 
aramtem: powkano akak arahkivwi 
akak anarkenvwi. Mpuse gamankis. 
—As pessoas tocavam vários tipos 
de flauta. Cada uma produzia um  
som diferente. 

Aramtempu s.n. ►Bambual s.m. 
(nome de um lugar) 

aramtempu s.n. ►flautas-pan s.f. 
Tb.‘aramtem kabubuknene’ 

aramtivyo s.f. ► bambu s.m. (um tipo) 
Aramtivyo eg nopsesa. 
—O bambu “aramtivyo” é pequeno. 

aran s.n. ►1 ovo s.m. V. ‘antyan’ 
Abet kamukri ka aynsima mewka aran. 
—No verão há muitos ovos de tracajá. 

►2 testículo s.m. V.‘gibala’ 
Awaykemni givitkis kadahan pisaya aran. 
—Os homens têm dois testículos. 

arankivwi s.f. ► bambu s.m. V.‘powkano’‘anarkenvwi’ 
Arankivwi isite mahamwite ariw nawenyewa 
aramtem. 
—A flauta “arankivwi” é a menor das flautas de 
bambu e a espessura da casca é mais fina. 

aranmaptak prep. ► na sombra V.‘ganmap’ 
Aranmaptak tip kisepehe, yuma awahni. 
—É frio lá na sombra daquela rocha. 

aranmavrik prep. ► na sombra, debaixo prep. 
Uyay mayak aranmavrik ah. 
—Vamos descansar na sombra da árvore. 

aranmavrikuw prep. ► por detrás, na sombra 
Kawokwine nehmnik aranmavrikuw ah. 
—A onça veio por detrás da árvore. 

https://en.wiktionary.org/wiki/cip%C3%B3#Portuguese
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Uyay maviya aranmavrikuw nor tip nopsadnano. 
—Vamos passar na sombra daquela grande 
rocha. 

arannip s.n. ► causa s.f. culpado s.m. 
Masawanye akak aniy arannip keh wis uti marit. 
—Os mosquitos são os culpados de pegarmos 
malária. 
Ner bakimni mabimne awaku mativwa arannip. 
—A fome foi a causa da fraqueza da criança. 

aranwa prep. ►1 ao redor de, em torno de, por 
volta de 
Ig mutuh atit aranwa payt. 
—Ele plantou pimenta ao redor da casa. 

►2 em torno de, aproximadamente adv. 
Aranwa 200 hiyeg lamesya atere. 
—Em torno de 200 pessoas assistiram ao culto. 

aranwa adahwan ► bairro s.m. 
Eg ka misakwa amun paytwempu adahwan; eg 
misakwa amun pahaykevyenen paytwempu ku 
pariye aranwa adahwan. —Ela não mora no 
centro da cidade; mora num bairro. 

aranwa payt ► quintal s.m. 
Ig wewvari kabaywak aranwa givin. 
—Ele andou para cá e para lá no quintal. 

aranwavrik prep. ► na área de 
Ig hiyap ganig aranwavrik kuwibri. 
—Ele viu o seu cunhado na área do lixo. 

aranwew prep. ► em torno de, ao redor de 
Ig keh iyar aranwew gamutra atit adahan 
mpithene takarak ax guw. 
—Ele fez uma cerca ao redor das pimenteiras 
para protegê-las das galinhas. 
Ku aysaw nah miyavi, nah wewvari aranwew 
nuvituh. —Quando morri, fiquei andando em 
torno do meu cadáver. 

arap s.n. ►1 esqueleto s.m. osso s.m. 
Ig ute pareyne arap kariymadga. 
—Ele achou um esqueleto de jacaré no campo 
alagado. 

►2 pauta s.f. 
Araytak kagta arap kiyaknibdave. 
—Alguns papéis têm pauta quadriculada. 

►3 limbo s.m. 
Ahamna arapmin pes ariwntak arap. 
—As nervuras da folha partem do limbo. 

►4 coluna s.f. 
Inin kagta iwitkekene kadahan pitana arap 
amadga mpuse avan. —Este dicionário tem duas 
colunas em cada página. 

arapduhya s.n. ► dorso s.m. nadadeira dorsal 
V.‘arat’ 
Im gapduhya in ik adahan huwivwihwi. 
—A nadadeira dorsal do peixe pode nos ferir. 

arapmin s.n. ►1 nervura s.f. 
Pundel ax amutri gavan ikise garapminnenwa. 
—Os gafanhotos comem as folhas das plantas e 
só deixam as nervuras. 

►2 raio s.m. 
Im kadahan arapmin amun arapduhya. 
—Os peixes têm raios na nadadeira dorsal. 

arapti s.n. ► velocidade s.f. rapidez s.m. V.‘gihedbet’ 
Umuh puwahka arapti ka mataka nawiy arapti. 
—A velocidade da canoa remada é menor do 
que a do barco. 

araptiye /o adj. ►veloz adj. ligeiro /a adj rápido /a 
No mote araptiyo mote. —Este motor é veloz. 
Ig awayg araptiye. Igkite danuh. 
—O homem é rápido. Ele chegou primeiro. 

arapuwe adj. ► sequíssimo /a adj. V.‘aravwiye’ 
Hiyawa muwok wayk, kuwakme arapuwe ariku 
bom. —Apesar da chuva a farinha continua 
sequíssima na lata. 

arasru s.f. ► jenipapo-do-campo s.m. 
jenipapeiro-do-campo s.m.(Genipa americana) 
V.‘amuwan’‘adamna’‘pusum’ 
Arasru ariw pi isite ariw amuwan. 
—O fruto do jenipapeiro-do-campo é menor do 
que do jenipapo comum. 
Ku wis tamaktaw akak arasru in ka dep pes. —A 
tinta do jenipapo-do-campo é mais fácil de sair. 

araswa s.f. ► acará-peba s.m. 
Araswa eg ke berbe guhivak, henneme eg 
seyboye. —O acará-peba se parece com um 
acará mas ele é branco. 

aravusa v.t. ► secar v.t. enxugar v.t. 
Kamuw aravuse gukawihni. 
—O sol enxugou a roupa. 
Usuh pemehe im, usuh aravusni abet kamuw 
awahni. —Nós salgamos o peixe e o deixamos 
no sol para secar. 

aravwi adj. ► seco /a adj. enxuto /a adj. 
ressecado /a 
Ikis mewka amar adahan in aravwi adahan wis 
keh agig akak. 
—Deixe o casco do tracajá ficar seco para que 
façamos um instrumento musical com ele. 

aravwiwe v.i. ► secar v.i. 
Waxri aravwiwe awaku yuma muwok. 
—A terra secou porque não choveu. 

aravwiye /o adj. ► seco /a adj. enxuto /a adj. 
árido /a 
Gusimsa aravwiye henneme muwok sabaptivin 
guw. —A roupa dela estava enxuta, mas a chuva 
molhou tudo. 
Wayk aravwiye, in ka adanisima. 
—A terra árida é muito dura. 

arawa s.f. ► arara-canindé s.f. ararajuba s.f. 
(Guaruba guaruba) (do wayampi) 
Arawa kan ariku isaw. 
—A arara-canindé bota ovos no buriti. 

arawa akig s.f. ► chave de boca, chave inglesa 
Arawa akig eg adahan dakarano sivarebdi. 
—A chave de boca é utilizada para prender 
coisas de metal. 

arawavra s.f. ► saí-de-ventre-amarelo s.m. (Dacnis 
flaviventer) 
Arawavra ka amara piyawakadma. 
—O saí-de-ventre-amarelo não voa longe. 
Arawavra nopsesa kuhivrayan guduk kuwikwiye 
guduhya ayewehe. —O saí-de-ventre-amarelo é 
pequenino e tem peito amarelo e costas azuis. 

arawka adj. ► estiar v.i. V.‘abereswan’ 
Muwok adukwanewa. Kote arawkate. 
—Ainda está chovendo. Não estiou ainda. 

arawna adv. ► mais conj. (i.e.,o número acrescentado) 
Madikawku akak pitana arawna in 12. 
—Dez mais dois é igual a doze. (10 + 2 = 12) 

araybu V.‘aybut’ s.n. ►1 dente s.m. 
Eg keh akabdat akak pareyne araybu. 
—Ela fez um colar com dentes de jacaré. 

►2 felpa s.f. farpa s.f. 
Kabahte ka ik adahan wiwh paveh araybu. 
—É quase impossível retirar as felpas do arroz 
bravo. 
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araybuku prep. ► no encaixe, no entalhe, 
na estaca V.‘gaybu’‘-iku’ 
Ig paraksa payt adarap araybukut wakap. 
—Ele colocou o travessão no encaixe da coluna 
da casa. 
Ig kaybusene giwaku adahan idarapti parak 
araybukut kabayntiwa. 
—Ele está escavando a estaca para a travessa 
entrar no entalhe dela. 
Igkis kagahkisne idarapti araybumnikut wakap. 
—Eles estão encaixando o entalhe da travessa 
na estaca. 

arayh s.n. ► entranhas s.f. V.‘gayh’ 
Im garayh in kuwis busip. 
—As entranhas do peixe estavam estragadas. 

arayhewni s.n. ► cordão umbilical 
V.‘adugasveyni’‘gayh’‘-ewni’ 
Eg bukihe gukamkayh arayhewni akak ivihgi 
nukune. 
—Ela cortou o cordão umbilical do filho com 
uma navalha novinha. 

araytak adv. ► algum /a pron. 
Araytak hiyeg ka ax warasus. 
—Algumas pessoas não comem caramujo. 
Araytak kuhivra ka kabay axka. 
—Não dá para comer alguns tipos de pássaros. 

arebdi s.n. ► migalha s.f. 
Takarak ax bugut arebdi. 
—A galinha comeu a migalha do pão. 

areg s.n. s.n. ► lasca s.f. 
Eg sagehe ah areg arikutak payt. —Ela varreu as 
lascas de madeira de dentro de casa. 

arehwa v.t./v.i. ► brincar v.i. jogar v.t. divertir v.i. 
brigar v.i. (gíria) 
Igkis batek arehwa bul. 
—Eles gostam de jogar futebol. 
Igkis parikwene kannu arehwa yakot! Gitimnikis 
arehwave gikakkis adah pahavwi kayg henneme 
ignes ka matakigkis. —Os índios sabiam brigar 
com flechas! Os inimigos brigaram com eles por 
um mês mas não os venceram. 

arehwa adahan hiyepne ku pariye 
kabunuganen ► fazer sorteio, lançar sortes, 
deitar sortes 
Igkis arehwa akak kagta adahan hiyepne ku 
pariye kabunuganen akak oto. 
—Eles fizeram sorteio do carro. 

arehwaki, garehwan s.n. ► brincadeira s.f. jogo 
s.m. divertimento s.m. 
Inin arehwaki, lekol akivara ka batek akak. 
—A professora não gosta de brincadeira. 
Arehwaki kuwis pisenwe. —O jogo já terminou. 

arehwekevutne s.m. ► jogador s.m. (profissional) 
V.‘arehwaki’‘-vutne’ 
Arehwekevutne duwis bul kiyhaw. 
—O jogador chutou a bola com muita força. 

arehwenevwi s.n. ► time s.m. jogadores s.m. 
Arehwenevwi kuwis danuh abetitak garehwankis 
—Os jogadores já voltaram do jogo. 

arehwenevwi gihiyegavu ► torcedor s.m. 
Arehwenevwi gihiyegavukis ikene gawaygikis. 
—Os torcedores estão encorajando o time. 

areketni s.n. ► gesto s.m. evidência s.f. símbolo 
s.m. sinal s.m. indicação s.f. V.‘arakak’ 
In areketni gut ku ig batek gukak. 
—Foi um gesto de amor. 

areketni ayapka (?) ►ponto de interrogação (?) 
Ku aysaw wis tamak iwit amadga kagta, wis 
kawih areketni ayapka (?) mpuse amadkemni 
ayapka. 
—Quando escrevemos algo, colocamos um 
ponto de interrogação (?) no final de cada 
pergunta. 

arevwi s.f. ► assento s.m. 
Ig kehe pikana umuh arevwi. 
—Ele fez dois assentos na canoa. 

arewha v.i. ► maltratar v.t. abusar v.t. agredir v.t. 
assediar v.t. judiar v.t. mexer v.i. ultrajar v.t. 
Ig arewhe git gikamkayh. —Ele maltratou o filho. 
Ig arewhe gut tino. Ig biwhpig. 
—Ele agrediu a mulher. Bateu nela. 
Ku pis arewhe git ka takunima pis hiya hawkri 
akiw. —Se você mexer com ele, nunca mais verá 
a luz do dia. 

arewhaki, garewhan s.n.►1 crueldade s.f. malícia  
Garewhan nutuh keh nah kawadsan. 
—A crueldade dele me apavorou. 

►2 vandalismo s.m. 
Igkis keh mbeye arewhaki aynte paytwempu. 
—Eles praticaram vandalismo na cidade. 

arewhata v.t. ► trair v.t. V.‘kiniswata’ 
Gihayo arewhetevgi gimunawa. 
—Sua esposa o traiu sem que ele percebesse. 
Kiyathanabay yimaryesa. Ka yi muwaka 
arewhatak pawtak. —Respeitem o casamento e 
não traiam um ao outro. 

arewhataki, garewhatan s.n. ► traição s.f. 
Arewhataki in kiniswataki; dagahka gikak 
pahavwi. —A traição é um engano profundo, 
uma ofensa a alguém. 

arewhevye /o adj. ► cruel adj. abusivo /a adj. 
genioso /a adj. malandro /a adj. maldoso /a adj. 
bandido s.m. 
Guguhgi arewhevye. —Seu marido é abusivo. 
Neras bukitviye gikivarakis igkis arewhevye. 
—Aqueles donos de escravos eram cruéis. 

arewhepka adj. ► maltratado /a adj. 
abusado /a adj. vítima s.f. 
Ku pariye arewhepka gut, in ka guhawkanav-
rikma. —A vítima não tem culpa do crime. 

arewka v.i. ► passar v.i. (ref. a chuva) 
Igkit Kayeb wayk. Arewka Kayeb. Ariwntak 
Kayeb, Tavara. Tavara arewke. Kurin Uwakti. 
—As chuvas da serpente “Kayeb” caem primeiro 
e depois passam. Depois das chuvas de 
“Kayeb”, caem as chuvas do martim-pescador 
“Tavara”. Quando “Tavara” passa, é o tempo das 
chuvas de “Uwakti”. 

arewkanbet s.n. ► peça s.f. 
Mote garewkanbet pahat mabeyvi. 
—Uma peça do motor está com defeito. 

arewkni s.n. ► resultado s.m. efeito s.m. 
decorrencia s.m. V.‘ewk’ 
In wahegbetawni arewkni in kabayka 
udahanwiynek. 
—Os nossos planos terão bons resultados. 

arey s.n. ► gosma s.f. 
Im garey in ka amakanisima uwakurit. 
—A gosma do peixe é muito pegajosa, sempre 
gruda às nossas mãos. 

arib s.n. ► rabo s.m. cauda s.f. V.‘gib’‘ibti’ 
Ig sibuhe amin kuskus arib. 
—Ele pisou no rabo do gato. 
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arigap s.n. ► cumeeira s.f. 
Payt arigap humabohka akak kariktimna atugun. 
—A cumeeira é trançada com folha de inajá. 

arih s.n. ►1 carne s.f. V.‘ihti’ 
Ig wiwh mewka arih akak avita ariwntak amar. 
—Ele tirou a carne e os ossos do casco do 
tracajá. 

►2 alburno s.m. xilema s.m. 
Ah arih ka dep mugumgu. 
—O alburno da árvore é fácil de se gastar. 

ariha v.t. ► esquentar v.t. aquecer v.t. 
V.‘awah’‘kavawa’ 
Ig arihe gimana ariwtrikut tiket. 
—Ele esquentou a comida no fogo. 

arihhaw v.i. ► habituar-se v.i. viciar-se v.i. 
Nah muwaka arihhaw akak Kiyavwiye Uhokri 
gihiyekemni. 
—Quero habituar-me a andar com Deus. 
Ig ka ik adahan miyeh gihigvan awaku ig kuwis 
arihaw nikak. —Ele não consegue esquecer da 
bebida, pois já viciou. 

arihgi s.n. ► cheiro s.m. 
Pewru ayh puwikne arihgi. 
—O cachorro sentia o cheiro da caça. 

arik s.n. ► interior s.m largura s.f. tamanho s.m 
(referente a algo que tem lados com espaço aberto) 
Garik wasimna barew garikusa han. 
—O interior do cesto era muito pequeno. 
Umuh gurik kadaha ntewnenker iwokti. 
—A largura da canoa é de sete palmos. 
Ig keh gakawak barew arik. 
—Ele fez um anel de tamanho médio. 
Nah muwaka payt ayabwi nuvewkan adahan 9 m. 
arikme adahan 7 m. —Quero que a casa fique 
com 9 m de comprimento e 7 m de largura. 

arikna s.n. ►1 coisa s.f. objeto s.m. artigo s.m. 
elemento s.m. ítem s.m. algo pron.m. 
Nah hiyap arikna henneme nah ka hiyak ku 
pariyeva in. —Vi um objeto, mas não sei o que é. 
Madikte arikna ka mahikonema gidahan. 
—Nenhuma coisa é difícil para ele. 
Nah muwaka akka pit pahat arikna. 
—Quero contar-lhe uma coisa. 
Ku pis hiya pahavwi, arikna muwak git, amnihnig. 
—Se você ver alguém que necessita de algo, 
ajude-o. 
Ka aynsima ariknebdi ariku malet. 
—Têm muitos artigos na mala. 
Nah kabayhig adahan madikte ariknebdi ku 
pariye ig iki nutuh. —Agradeço todas as coisas 
boas que ele me deu. 

►2 matéria s.f. 
Miget in arikna ku pariye ka dep woh. —Carvão é 
uma matéria que entra em combustão. 

►3 algo pron. 
Ig sunepkere arikna pit. 
—Ele quer pedir emprestado algo de você. 

ariknavan s.f. ► (tipo de planta) (Solanum surinamense) 
Ariknavan in kibeyne iveyti adahan ku aysaw wis 
muke. —A planta “ariknavan” é um bom remédio 
para rasgaduras. 
Wis awkeviye akak ariknavan adah maviyesene 
weh wow. —Nós nos banhamos com “ariknavan” 
para curar impigem. 

ariknawnama s.n. ► nada pron. 
Ig ka ax ariknawnama. —Ele não comeu nada. 

ariknebdi s.n. ► responsabilidade s.f. V.‘arikna’ 
Nah kadahan ka aynsima ariknebdi. 
—Eu tenho muitas responsabilidades. 

ariknebdi waditnevyenen ► sucata s.f. treco s.m. 
V.‘sabikbetavye’ 
Ka ba dax ini ariknebdi ku pariye padaka ayge. 
—Não mexa nessa sucata que foi jogada aí. 
Mmahki pis isim inin ariknebdi waditnevyenen 
ku pariye kane ayavaw? 
—Por que você comprou aqueles trecos que não 
servem para nada? 

ariku prep. ► dentro adv. em prep. Tb.‘agiku’ 
Ariku inin miyokwiye ka aynsima misibyu. 
—Dentro desta caverna há muitos morcegos. 
Akuw ay ariku gikaswatni. 
—Tem um escorpião dentro do seu sapato. 
Ig misakwa ariku givinbet.—Ele ficou na barraca. 

arikune adj. ► interno adj. conteúdos s.m. 
do interior 
Ig wakaymni aharit gewkanbet ku pariye arikune 
givin. —Ele ficou agitado pois perdeu os 
conteúdos da casa. 

arikutak prep. ► de dentro, do fundo, para fora 
Ig kaba tariswika arikutak mutkeg. —Ele quase 
foi arrancado de dentro do mosquiteiro. 
Ig ikave un arikutak unihmna. 
—Ele tirou água do fundo do poço. 

arikuya s.n. ► móvel s.m. mobiliário s.m. 
Paha epti arikuya payt, pahame kabaywakya. 
—Um banco faz parte dos móveis da casa e o 
outro não. 

arim s.n. ► fio s.m. corda s.f. V.‘imti’ 
Imedgit arim bakubet. 
—O fio do arco está frouxo. 

arimkat prep. ► à prep. até prep. para prep. (de longe) 
Arimkat aygetehpisa ig tivik. —À tarde ele saiu. 
Ig sigise arimkat givig. 
—Ele correu até seu animal de estimação. 

arimkanit adv. ►1 durante adv. 
Arimkanit digisweki kariwru kanpiyo. —Durante 
a estação de enchente o tamuatá bota ovos. 

►2 para prep. (de muito longe) 
Ig iveg arimkanit kariy ig hiya barewa. —Ele 
olhou para a várzea e a achou muito bonita. 

►3 de prep. 
Igkis misakwa kennesa arimkanit paytwempu. 
—Eles moram perto da cidade. 

arimkanit pabuskak mitipka ► dez horas da 
noite 
“Aysaw pis diyuhe?” “Arimkanit pabuskak 
mitipka.” —“Quando você vai voltar?” “Às dez 
horas da noite.” 

arisunti, garisun s.n. ► sonho s.m. Tb.‘gariswan’ 
Nah kadahan barewye arisunti. 
—Tive um sonho bonito. 
Nah kinetihwene amin narisun. 
—Vou contar-lhe o meu sonho. 

arit prep. ►1 a prep. ao prep. para prep. até prep. 
Ig danuh arit avuriwket. —Ele chegou ao posto. 
Ig ka hiyak aysaw ig danuhe arit kawokwine. 
—Ele não sabia que estava chegando até a 
onça. 

►2 notar v.t. atender v.t. 
Ig ka aritnama gisamu gayapka. 
—Ele não atendeu o pedido da irmã. 

aritka s.n. ► boato s.m. rumor s.m. Tb.‘aritkan’ 
Nah timap aritka egkis hamehpiyos henneme 
nah ka hiyak. —Ouvi um boato de que eles vão 
se casar, mas não sei se é verdade. 
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aritkan adv. ► diz-se v.i. diz a lenda que 
Aritkan pahavwi datka mpananene gitew keh 
Arukwa humaw. —Diz-se que uma cobra sucuriju 
de três cabeças fez o rio Urucauá. 

aritkama adv. ► o que deu em, fútil adj. em vão, 
não adianta, sem valor, por nada, à toa, não 
vale a pena V.‘waditnevyenen’ 
Aritkama igkis wasaymaw pidahan ku pis 
amevwi? —O que deu neles para dizerem que 
você é um ladrão? 
Misanpivwa kuwis. Aritkama wis iwawhaw. 
Takunikwa hawkanawa wis tivik. 
—Já escureceu. Não adianta nos apressar. 
Amanhã sairemos cedo. 

aritnanyumni adj. ►1 pouco, pouquinho adj. 
pouquíssimo adj. 
Egkis kadahan aritnanyumni uwas. 
—Elas têm poucas laranjas. 

►2 em pedacinhos, em pequenas quantidades 
Awayg bukihbete ah aritnanyumni. 
—O homem cortou a madeira em pedacinhos. 
Igkis ibakhak amin antiyan aritnanyumni. —Eles 
dividiram os ovos em pequenas quantidades. 

►3 pouco a pouco 
Ig ax gimana aritnanyumni. 
—Ele comeu tudo pouco a pouco. 

►4 varejo s.m. 
Inin piyuket piyuk aritnanyumni axka. 
—Esta loja vende a varejo. 

aripte adv. ► para prep. perto de Tb.‘arite’ 
Aripteweke muwok kuri avim inin. 
—Está para chover. 
Aripte ig biyukse gannivwi. 
—Ele está perto de perder o trabalho. 

aripte mitipka ► oito horas da noite 
Aripte mitipka. Kibeyne wis danuh uvinwat. 
—São oito horas da noite. Que bom que 
chegamos em casa. 

arivra s.n. ► limite s.m. fronteira s.f. perímetro s.m. 
margem s.f. V.‘awetu’ 
Paranamnaw kadahan arivra akak Parasimnaw. 
—O Brasil faz fronteira com a Guiana Francesa. 
Waxri arivra kuwis tigahminaka yidaha. 
—O limite da terra está marcado. 

arivramin prep. ► no limite, no perímetro, 
na fronteira V.‘awetumni’ 
Ig mutuh kawar amun arivramin giwasra. 
—Ele plantou abacaxi no perímetro da roça. 

ariw prep. ► de prep. (fora) 
Ig avuriwwiy ariw mbeyne. 
—Ele nos protege do mal. 
Ig ka makniw ariw gikahri. 
—Ele não ficou curado da doença. 
Igkis agigha nawenyewa gagigmankis ariw 
udahan. —O tipo de música que eles tocam é 
diferente da nossa. 
Ig miniw ariw gannivwi. —Ele parou de trabalhar. 
Egkis wew piyawakad ariw guhmunkis. 
—Elas se afastaram demais da canoa. 

ariw s.n. ► fruto s.m. penca s.f. V.‘guw’ 
Platnu kadahan pibohra gariw. 
—O cacho de banana tem só duas pencas. 

ariwntak prep. ► depois adv. a partir de 
Ariwntak gukahri eg mabimne. 
—Depois da doença ela ficou fraca. 
Inpawa eg danuh hawkanawa ariwntak 7:00 ler. 
—Ela costuma chegar cedo, a partir das 7:00 
horas. 

ariwntak prep. ► de prep. (origem) 
Ig ariwntak Pag. —Ele é de Belém. É paraense. 
Eg ayta ariwntak iwetrit kewye Karuswen. 
—Ela veio de um lugar chamado Calçoene. 
Wakukwa watiswe ariwntak pahat atawni ta 
aminat pahatwa atawni akiw. 
—O macaco saltou de um galho para o outro. 

ariwntak prep. ► à prep. (direita ou esquerda) 
Iveg ahumwatak pudig aytaki. Aytaki ariwntak 
kihehaptak. —Olhe ao lado da rede. Lá à direita. 
Ig himak guyegbikis gihayo. Pahavu gihayo 
ariwntak giwak kiheh eg kabayno tino, 
ariwntakme giwak patuwene mabayo tino eg. 
—(Diz a lenda que) ele dormiu entre as esposas. 
A esposa à direita dele era boa; a esposa à 
esquerda era má. 

ariwnteke prep. ► depois adv. V.‘ariwntak’‘-e’ 
Ayteke ariwnteke ini, mpiyasa mpana hawkri. 
—Depois disso, três dias se passaram. 
Kavusa umadkemniwiy ariwnteke ku samah 
wixwiy kerbetwiy gikakkis hiye. 
—Nossa extinção iniciou-se depois que 
começamos a guerrear com os galibis. 

ariwra s.n. ► gema s.f. 
Antiyan ariwra wawe. 
—A gema do ovo é dourada. 

ariwt s.n.►furinho s.m. buraco s.m.V.‘giwtyak’ 
Tb.‘arut’ 
Inin huw hehpekuye ariwt. 
—Os furinhos desta peneira são iguais. 

ariwtrik prep. ► no meio V.‘giwtyak’ 
Iki ini iveyti ariwtrik busukne. 
—Coloque esse remédio no meio da ferida. 
Uya tevwa uwin ariwtrik tiket. —Vamos assar a 
carne de caça no meio do fogo. 

ariwtrikut prep. ► para prep. V.‘giwtyak’ 
Igkis wagehe ariwtrikute kayg. 
—Eles foram para a lua. 

ariwtyak s.n. ►1 furinho s.m. V.‘giwtyak’ 
Ig iwe kat ig kavuk un, kavuk kivun kat. Kame 
tigisme. Un pitihave gariwtyak nop kat madikte, 
ka maviya. 
—(Diz a lenda que) ele pegou o paneiro e o 
encheu com água. No entanto, não pingou. A 
água entupiu os furinhos e não passou. 

►2 junta s.f. (de bambu) V.‘giwtyak’‘gutmin’ 
Aramtem ariwtyak pi kote guw iwivra.—O bambu 
“aramtem” tem mais juntas do que a taboca. 

►3 botão s.m. 
Ig pituke hadyu ariwtyak. 
—Ele arrancou o botão do rádio. 

►4 gatilho s.m. 
Ig pidik garagbusa ariwtyak eg hamahwa. 
—Ele puxou o gatilho e a espingarda disparou. 
Aragbus guwtyak iseyse, eg ka dep kudahwa. 
—O gatilho da espingarda está frouxo e pode 
disparar sozinho. 

ariwveyni s.n. ► pedúnculo s.m. vassoura s.f. 
V.‘ariw’‘-veyni’‘ivaynti’ 
Pilatno gariwveyni patukakuhwe ariwntak gakat. 
—O pedúnculo da bananeira caiu do tronco. 
Eg padeke was gariwveyni. 
—Ela jogou fora a vassoura do açaizeiro. 

ariy s.n. ► gordura s.f. 
Eg manbohe hiher akak kavine gariy. —Ela 
esfregou o forno com a gordura de queixada. 
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ariya v.t. ► esquentar v.t. V.‘awaha’ 
Eg ariyano gumana asemne. 
—Ela está esquentando os restos da comida. 

arud adj. ► gordo /a adj. 
Ariwntak gikahri ig ka arud akiw. —Depois da 
doença ele não ficou gordo de novo. 

arudhaw v.i. ► engordar v.i. 
Ax, arudhaw, adahan pis barewyo tino. —Coma 
e engorde, para que seja uma menina bonita. 

arudikavra s.f. ► maitaca-roxa s.f. 
Eg arudikavra ke kuwekwebe guhivak henneme 
eg pi isite guw. —A maitaca-roxa é parecida com 
o papagaio, mas é menor. 

arudiki s.m./s.f. ► anta s.f. V.‘arud’ 
Arudiki wew ahakwa un ke waxribe. 
—A anta anda na água como se estivesse 
andando na terra. 

arudvi adj. ► gordo /a adj. 
Pitatye ig kerapye kurinme ig kuwis arudvi. 
—Antes ele era magro, mas agora ele está 
gordo. 

arudye /o adj. ► gordo /a adj. 
Eg arudyo awaku eg ax kiyesad. 
—Ela é gorda porque come muito. 
Nah sakahwano pidahan arudye im. 
—Estou cozinhando peixe gordo para ti. 

Arukwa s.n. ► Urucauá s.m. 
Usuh misakwa avigku warik Arukwa. 
—Nós moramos à margem do rio Urucauá. 
Arukwa kadahan ka aynsima kunan, umayan, 
duwway, hawata pareyne 
—O rio Urucauá tem muito tucunaré, piranha e 
acará-apaiari e também jacaré. 
Aritkan pahavwi datka keh Arukwa, datka mpana 
gitew. —Dizem-se que uma sucuriju fez o rio 
Urucauá, uma sucuriju de três cabeças. 

arukweyene /ano adj. ► do rio Urucauá, palikur 
Parikwene arukweyene igkis wasevutne. 
—Os índios do rio Urucauá são agricultores. 

arut s.n. ► buraco s.m. furinho s.m. 
Huw mpinevevye arut. In keh nopsad kuwak 
ativu. —Os buracos da peneira são largos. Vão 
engrossar a farinha. 

asa interj. ► (faça) rápido adv. 
Asa iw aytakihan! —Tira isto daqui. Rápido! 

asababan s.n. ►1 planície s.f. campina s.f. 
Yuma waxri imuwadmin amun asababan. 
—Não há montes em planícies. 

►2 placa s.f. 
Eg tukutku kadahan 
pisoya darivwit 
pawtaksaka akak 
pahat gumin akak 
pahak gusababan 
gunavikis. 
—O vaso duplo tem dois vasos ligados por um 
tubo no corpo e uma placa na base. 

asabanap adj. ► íngreme adj. V.‘-ap’ 
Waxri asabanap awaku in kasebahaw ay. 
—O declive torna o terreno íngreme. 

asabwat s.n. ► proteção s.f. V.‘sabuk’ Tb.‘asabot’ 
Ku pis ka keh pivuh asabwat nikwe umayan 
kagehpig. —Se você não fizer uma proteção 
para seu anzol, a piranha vai roer. 
Kasabota pivuh asabot sababore adahan kunan 
hiyap ke ikarbe. —Deixe o metal que protege o 
seu anzol bem plano, para que os tucunarés 
pensem que é um matupiri. 

asabwatip s.f. ► tampa s.f. V.‘sabuk’ 
Eg sabuk suwyeg akak asabwatip. 
—Ela tampou a panela com a tampa. 

asaga s.n. ► vassoura s.f. cacho sem frutos 
V.‘asagi’ 
Eg sagahno aranwa payt akak karikti asaga. 
—Ela varreu ao redor da casa com a 
vassoura de inajá. 

asagbi s.n. ► rente adj. V.‘sagub’ 
Ayapnaba mmahpa kat asagbi. —Pergunte 
quão rente ela quer o entrançamento. 

asagbi s.n. ► ritmo s.m. 
Avat asagbi kibeye. 
—O ritmo da canção é lento. 

asagi, gisaga s.n. ► vassoura s.f. 
V.‘asaga’‘sagehtet’ Tb.‘isagat’ 
Inin asagi kehka akak akuywa. 
—Esta vassoura foi feita com o cipó titica. 

asagimna s.f. ► vassourinha (Scoparia dulcis) 
Asagimna kabay adahan mpiyesene akatwa. 
—A planta vassourinha é bom para fazer as 
dores passar. 

asagvun s.n. ► ângulo s.m. V.‘savog’ 
Digistinig barew asagvun. 
—Aplique a injeção num ângulo pequeno. 

asahkisbetak nawenyewa iwit ► sotaque s.m. 
Ig awna wownavrik asahkisbetak nawenyewa 
giwn; ka huwit arit udahan. —Ele fala com 
sotaque; ele não consegue falar como nós. 

asakri s.f. ► (Myristicaceae spp.) 
Eg iwe asakri amar, eg kukbetin akak aynesa un, 
eg tamak darivwit nikak. —Ela levou a casca do 
asakri pilou-la, misturou com pouca água e 
pintou um vaso com essa tinta que ela fez. 

asaktan s.n. ► respingo s.m. V.‘sakta’‘asekbeti’ 
Ibug asaktan patehe nusimsa. 
—O respingo da lama manchou o meu vestido. 

asan s.m. ► fel s.m. 
Im asan in ativini. 
—O fel do peixe é muito amargo. 

asan v.t. ► desprezar v.t. V.‘asene’ 
Ka kabay wis asan uyaki hiyeg. 
—Não é bom desprezar as pessoas. 

asanawkaki s.n. ► imundície s.f. 
Asanawkaki keh wis kamax karayt. 
—Imundície causa doenças. 

asanawkavye /o adj. ► nojento /a adj. imundo /a 
Isuw, mayg, avakna igkis kuhivra asanawkavye. 
Igkis ax ihti busivavye. 
—O urubu, o falcão e a águia são aves nojentas, 
comem alimentos em decomposição. 

asanka, gasanra s.f. ► nojo s.m. repulsão s.f. 
Eg biwhkisno eg kadahan asanka adahan im. 
—A grávida tem nojo de peixe. 

asara s.n. ► raio s.m. (de luz) 
Hawkanawa kamuw asara pes, kamuw abutni. 
—Os raios do sol aparecem bem cedo. 

asara s.n. ► saída secreta 
Uwan guvin kadahan asara. 
—A toca da paca tem uma saída secreta. 

asaramuk adj. ► raso /a adj. V.‘sababanevye’ 
Eg miruk yuma guminpig. In asaramuk. 
—Esta tigela não tem lados altos. É rasa. 

asasa s.n. ►1 bucho s.m. vísceras s.f. V.‘gisasa’ 
Umayan batek ax wakukwa asasa. 
—As piranhas gostam de comer bucho de 
macaco. 
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►2 gomo s.m. 
Ig axe pohow uwas asasa. 
—Ele comeu um gomo de laranja. 

asaskan s.n. ► coceira s.f. 
Masas asaskan keh wis sakaskaptihwa. 
—A coceira causada pelo tajá-de-sol deixa a 
pele muito irritada. 

asayan s.n. ► fumaça s.f. Tb.asariyan V.'sariyan’ 
Asayan dukase nuwtyak. 
—A fumaça faz meus olhos lagrimarem. 
Tiket asayan ke ukuhnebe. 
—A fumaça se parece com uma nuvem. 

asayra s.n. ► bolha s.f. (de ar) 
Nah hiya mewka asayra ayntehan. —Vejo as 
bolhinhas do tracajá saindo daquela direção. 

aseb s.n. ►1 escarpamento s.m. declive s.m. 
ladeira s.f. 
Waxri aseb wasakse mpinevevye. 
—O escarpamento é íngreme demais. 

►2 ribanceira s.f. ribeira s.f. 
Akak muwok warik aseb tuguhe. 
—Com a chuva, a ribanceira despencou. 

asebwik prep. ► na várzea (nas margens do rio) 
Pak aynte asebwik warik. 
—O gado está na várzea. 

asebha prep. ► no escarpamento, na ladeira de 
Ig ay asebha waxri. 
—Ele está no escarpamento da montanha. 

asekbeti s.n. ► respingos s.m. V.‘sakta’‘asaktan’ 
Ibug asekbeti huwit nuvitit in patehe nusimsa. 
—Caíram respingos de lama em mim e sujaram 
minha camisa. 

aseleva s.n. ► hélice s.f. (do crioulo) 
Aviyoh aseleva dunihe. 
—A hélice do avião quebrou. 

asemne s.n. ►1 sobra s.f. resto s.m. restante s.m. 
Eg bayehe axka asemne. 
—Ela guardou as sobras da comida. 
Eg tevwa im. Gasemne eg pemehe. 
—Ela moqueou o peixe. O restante ela salgou. 

►2 retalho s.m. talha s.f. 
Eg kehne sak akak kamis asemne. —Ela está 
fazendo uma sacola com retalhos de pano. 

►3 troco s.m. 
Nukakura asemne ka avigkutavriknama. 
—O troco não está certo. 

asene v.t. ► desprezar v.t. V.‘asan’ 
Mmahkay yis asene neras hiyeg? 
—Por que vocês desprezaram aquelas 
pessoas? 

aseneweke adj. ►1 desprezível adj. nojento /a adj. 
abominável adj. detestável adj. odioso adj. 
execrável adj. V.‘asanawkavye’‘asene’‘ 
Isuw ig aseneweke. 
—O urubu é uma ave nojenta. 
Nah ka sarayh nuvegi arimkat ariknawnama ku 
pariye aseneweke git Kiyavwiye. 
—Não olharei para qualquer coisa que seja 
abominável ao Senhor. 

►2 poluído /a adj. 
Un aseneweke ka kabay adahan higapka. 
—Água poluída não deve ser tomada. 

aseyna s.n. ► alburno s.m. V.‘seyne’ 
Ah atip pi ivatte ariw aseyna. 
—O cerne da árvore é mais duro do que o 
alburno. 

asig s.f. ► castanha-de-cutia (Omphalea diandra) 
Eg ah asig eg hiyan akigbimna warik, hawata 
ihapkew avit kewgihri. —A castanha-de-cutia 
cresce às márgens do rio e das ilhas. 

asigsan s.n. ► correnteza s.f. fluxo s.m. 
corrente s.f. V.‘sigis’ 
Warik asigsan ka kiyhawna. 
—A correnteza do rio não é forte. 
Parewni asigsan ka kiyhawna. 
—O fluxo do igarapé é lento. 
Avetetni asigsan ka ahawnasima. 
—A corrente da cachoeira é muito forte. 

asimni s.n. ► pequenez s.f. pequeno/a adj. 
tamanho reduzido, reduzida dimensão, 
pequena amplitude 
Ig tukus awna git waratna: “Nah ka ik adah 
danuh. Nuhambi ba asimni.” 
—O beija-flor disse ao socoí: “Não consigo 
chegar lá. Minhas asas são pequenas demais.” 

asirihgit s.n. ► quarto crescente, quarto 
minguante, maré de quadratura 
Abet kayg asirihgit amiyan aynesa. 
—Durante a lua do quarto crescente ou 
minguante a maré fica baixa. 

asis s.n. ►1 cocô s.m. fezes s.f. 
Hiyapnaba sibuhe pak asis. 
—Cuidado, não pise nas fezes do gado. 

►2 estrume s.m. adubo s.m. (adahan amutribdi amana ) 
Ig kivuhkiye gamutra akak pak asis adahan 
wadiswesene. —Ele colocou estrume nas 
plantas para fazê-las crescer bem. 

►3 escórias s.m. (adahan sivari) 
Tiket pekis karukri wahano asis. 
—O fogo remove as escórias do ouro. 

asisina s.n. ► brancura s.f. alvura s.f. V.‘seyne’ 
A brancura era tão branca quanto o algodão. 
—Nisisina ke mawrube asisina. 

asivri s.n. ► pena s.f. pêlo s.m. V.‘isivrit’ 
Igkis yaygaw akak puwikne asivri adahan 
nuwiskawanka. —Eles defumaram-se com pêlo 
de animais para tratar convulsões. 
Ig keh yuwti akak karu asivri. 
—Ele fez o cocar com penas de arara. 

asiw s.n. ► resto s.m. graúdo s.m. cureira s.f. 
Ig kukwene unibdi asiw ariku maripka. —Ele está 
socando os restos da mandioca num pilão. 

asiwabet s.n. ► bagaço s.m. 
Ig padekne was asiwabet. 
—Ele jogou fora o bagaço do açaí. 

asiwsib s.n. ► cílios s.m. pestanas s.f. 
Guwtyak asiwsib kiyabwad. 
—Ela tem cílios compridos. 

aspas s.n. ► aspas s.f. (“ ”) (do português) 
Ku aysaw wis tamak iwit amadga kagta, wis 
kawih “aspas” aranwa iwit ku pariye kane hiyakan 
hawata in kawih adahan ekkene pahavwi ginetni 
ku pariye ig awna. —Quando escrevemos 
alguma coisa, colocamos aspas no início e final 
de palavras não conhecidas. Servem também 
para indicar uma citação. 

asuban s.n. ► pegada s.f. 
Ig hum matap akak “kawokwine asuban”. 
—Ele fez o trançado “pegada de onça” no tipiti. 

asukabyut s.n. ►escova dental, pasta dental 
Pisenwa paxni, sukuh paybu akak asukabyut. 
—Depois de comer, escove os dentes com 
escova dental e pasta dental. 
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asukap s.n. ► esponja s.f. 
Eg sukohave miruk akak asukap mitibetnene. 
—Ele lavou as louças com a esponja. 

asukravig s.n. ► adoçante s.m. 
Ig kawih asukravig ku pariye yumanene sukru 
abet. —Ele usou um adoçante dietético. 

asukri, gasukwa s.n. ► sabão s.m. 
Amawka pis sukokaw akak asukri. 
—Você deve lavar as mãos com sabão. 

asukrimna s.f. ► (tipo de planta)(Hyptis recurvata) 
V.‘asukri’‘avan’ 

asukwati s.m./s.f. ► cardeal tangará s.m. 
(Cyanocompsa cyanoides) 
Ig asukwati gitew duwweh. 
—A cabeça do cardeal-tangará é vermelha. 
Hiyeg batek kavighaw gut asukwati awaku eg 
barewyo kuhivra. 
—A gente gosta de domesticar o cardeal 
tangará porque ele é um pássaro bonito. 

asukwati-arib s.n. ► douradinha-do-campo s.f. 
(Lindernia crustacea) V.‘gib’‘arib’ 
Asukwati-arib in ivey aminawya ah. 
—A douradinha-do-campo cresce nos troncos 
das árvores. 

asukwavig s.n. ► artigo de limpeza V.‘asukri’ 
Eg sukuhbatano gusukan akak asukwavig. 
—Ela está lavando a roupa com artigos de 
limpeza (sabão e água sanitária.) 

asut, gasu s.n. ► brinquedo s.m. 
Ig isim pahabu asut adahan bakimni. 
—Ele comprou um jogo de brinquedo para a 
criança. 

asuyap s.n. ► grude s.m. 
Eg manakuhe matit asuyap akak guwak adahan 
eg araxwitni. —Ela passou o dedo no grude do 
mingau para comê-lo. 

asuyum s.n. ► barbilho s.m. 
Tinuki asuyum kiyabwad. 
—O barbilho do surubim é comprido. 

atabdabni s.n. ► poeira s.f. ruínas s.f. 
Kamaygviye pasuh atabdabni wayk. 
—O vento soprou a poeira do chão. 
Minikwak kadahan paha payt tiptiye ay; kurinme 
ininewa atabdabni misekwe. 
—Antigamente tinha uma casa de pedra aqui, 
mas agora só restaram as ruínas. 

atak v.i. ► ir v.i. dirigir-se v.i. encamihar-se v.i. 
Amawka ig atak paytwempurit. 
—Ele tem que ir à cidade. 

atak uhapti ► acompanhar v.t. 
Igkis atak uhapti. —Eles nos acompanharam. 

atawkanavrik s.n. ►1 travessa s.f. V.‘tarukak’ 
Nulapota kadahan pikana atawkanavrik. 
—Minha porta tem duas travessas. 

►2prep.na parte da frente ou de trás(de lado a lado) 
Mutuh pamutra siku atawkanavrik piwasra. 
—Plante a cana na parte de trás da roça. 

►3 adv. transversalmente adv. de modo 
transversal 
Nah guhne mpanabu parak atawkanavrik. 
—Serrei três paus transversalmente. 

►4 largura s.f. V.‘avugban’‘avugamni’‘ahubwan’ 
Hiyeg japonez anniri ayabanavrik, igkisme 
parahna anniri atawkanavrik. 
—Os japoneses escrevem utilizando o 
comprimento do papel enquanto os brasileiros 
utilizam a largura. 

atamkak s.n. ► pintura s.f. V.‘tamaka’ 
Darivwit atamkak barewye. 
—A pintura do pote é bonita. 

►2 ortografia s.f. grafia s.f. soletração s.f. 
Parahna uniyehe atamkak iwit Kumene adahan 
Kumenê akak “ê”. 
—Os brasileiros alteraram a ortografia da 
palavra Kumene para Kumenê, com um ê 
(acento circunflexo no “e”) no final da palavra. 

atamwi s.n. ► tinta s.f. V.‘tamak’ Tb.‘atamra’ 
Eg keh tomawri atamwi akak tih adidkan 
amigetra. —Ela fez a tinta na cuia com a fuligem 
da seiva do anani. 

atan adv. ► para cá 
Ig ewk kibeyne inetit atan. 
—Ele trouxe boas novas para cá. 

atanewa adv. ► para cá (pertinho) 
Igkis Wakayriyenevwi danuhpa atanewa 
amadgat inin. —O povo que morava debaixo do 
monte Cajari vieram para cá. 

atawkan s.n. ► cruzamento s.m. 
Ahin atawkan in mbeyevye. 
—O cruzamento das ruas é ruim. 

atawni s.n. ►1 ramo s.m. galho s.m. 
Mahk atawni dunihe. 
—O ramo da mangueira se quebrou. 
Ah atawni kavanhaw ka aynsima. 
—O galho da árvore tem muitas folhas. 

►2 braço s.m. (de rio) 
Inin warik gatawni tivikwiye wadit 
nuwasramadgat. 
—Este braço do rio vai direto para a minha roça. 

►3 entrada s.f. 
Nuvin ay akigbimna aveynivye ahin atawni. —A 
minha casa fica na segunda entrada do caminho. 

ataybi s.n. ►1 orelha s.f. 
Ka ba taris bakimni ataybi; in katiw. 
—Não puxe a orelha da criança; isso dói! 

►2 alavanca do ferrolho 
Ig ehe garagbusa ataybi, nah avisesew. —Ele 
puxou a alavanca do ferrolho, e eu me assustei. 

►3 alça s.f. 
Kaggap kadahan pebrak ataybi. 
—A cerâmica tem duas alças. 

ataybiswa v.i. ► escutar v.t. atenção interj. 
Ataybiswanay, yis madikte! 
—Atenção, todos vocês! 
Ataybiswa nutuh kabayntiwa, pis pukuhpinek. 
—Escute-me bem, e vai entender. 

atekegbetwiye adj. ► inconsistente adj. volúvel 
adj. inconstante adj. variável adj. 
Ig atekegbetwiye gihiyekemni. 
—Ele é inconstante no seu caráter. 

atemketni s.n. ► pintura s.f. tinta s.f. 
Inin atamra adahan atemketni tomawri. 
—Esta tinta é para fazer a pintura da cuia. 

atere adv. ► para lá (já mencionado) 
Aysawnemenek nah danuh aterenek. 
—Um dia eu vou chegar lá. 

atetru s.n. ► sumo s.m. 
Mihitwi gatetru wiwh kaygis. 
—O sumo da castanha do cajueiro tira os sinais. 

atew s.n. ►1 cabeça s.m. V.‘atiwkekne’ 
Ka ba ax inam atew, nebaki pis biyukamnivye. 
—Não coma cabeça de inambu, para que você 
não se torne distraído. 

http://www.linguee.com/portuguese-english/translation/ortografia.html
http://www.linguee.com/portuguese-english/translation/grafia.html
http://www.linguee.com/portuguese-english/translation/soletra%C3%A7%C3%A3o.html
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►2 fivela s.f. 
Ig dahak gikabutik atew. 
—Ele apertou a fivela do cinto. 

►3 punho s.m. 
Pudig atew matiswa. 
—O punho da rede arrebentou. 

►4 bico s.m. 
Amawka bakimni ahin atew bareweruk. 
—Conserve o bico da mamadeira limpo. 

►5 origem s.f. V.‘atiwkekne’‘anag’ 
Nah muwaka uti atew inin inetitap. 
—Quero achar a origem deste boato. 

atewha prep. ► na cabeça de, em prep. 
Yu bat atewha butey avetra. 
—A mosca sentou na rolha da garrafa. 

atewveyni s.n. ►1 pecíolo s.m. caule s.m. 
V.‘gitew’‘-veyni’ 
Ahamna atewveyni in nopsisa. 
—O pecíolo da folha é pequenino. 

►2 penca s.f. 
Ig ihuk was gatewveyni. 
—Ele cortou a penca do açaí. 
Pilatno kadahan atewveyni. 
—Há uma penca na bananeira. 

atige adv. ► ontem à noite 
Atige niguh danuh atan. 
—Ontem à noite meu pai chegou aqui. 

atigsak s.n. ► gota s.f. V.‘tigiska’ 
Aysaw akebi atigsak amawka wis higap inin 
iveyti? 
—Quantas gotas deste remédio devo tomar? 

atigsan s.n. ►1 vibração s.f. V.‘tigiska’ 
Nah kayah atigsan mote. 
—Eu sinto as vibrações do motor. 

►2 choque s.m. 
Urak atigsan ik adahan keh ubagwan taretrevi. 
—O choque do poraquê pode deixar a perna 
amortecida. 

atigsetni s.n. ► fuzível s.m. 
Hadyo atigsetni dakehebdi. 
—O fuzível do rádio ficou frouxo. 

atihnin s.n. ► pitiú s.m. V.‘tininihwa’ 
Tinukri ikise gatihnin nuwakuh. 
—O surubim deixa pitiú nas mãos. 

atihnivik adj. ► viscoso /a adj. pegajoso /a adj. 
Inin ibug in ka aynsima atihnivik. 
—Esta lama é muito viscosa. 

atihpa v.t. ► ter ciúmes 
Ig atihpa gikagmada guvatra gihayo. —Ele tem 
ciúmes do amigo por causa da esposa dele. 
Nukamkayh atihpa gisamu nukuvisniyo nuvatra. 
—Meu filho tem ciúmes da irmãzinha nova. 

atihpaki s.n. ► ciúme s.m. V.‘atihpa’ 
Atihpaki in ik adahan dakuh ka aynsima kerka. 
—O ciúme causa muitas brigas. 

atik v.t. ► cavar v.t. 
Ig atike unihmna. —Ele cavou um poço. 

atika s.n. ► vala s.f. (cavada) V.‘atik’ 
Payt amuhri amaksemni humaw ke atikabe 
awaku muwok. 
—A vala ao longo da casa foi cavada pela chuva. 

atikamnihka darihket un ► açude s.f. vala de 
irrigação 
Nah kehkise atikamnihka darihket un adahan 
adehne amutribdi. 
—Construí açudes para regar as plantações. 

atikamnihka ameveket un ► sarjeta s.f. vala de 
drenagem 
Muwok ka digisasa ahin awaku kadahan 
atikamnihka ameveket un. —A chuva não 
inunda o caminho porque tem sarjeta. 

atikeku prep. ► na vala de 
Ig biyukse givuh atikeku payt. 
—Ele perdeu o anzol na vala da casa. 

atikmunsaku adj. ► talhado /a adj. 
Ig pitihe givin akak parak atikmunsaku. —Ele fez 
paredes para a casa com tábuas talhadas. 

atinini s.n. ► pixé s.f. 
Ig ka batek ayh im atinini. 
—Ele não gosta de pegar o pixé do peixe. 

atip s.n. ► cerne s.m. parte mais íntimo V.‘gitip’ 
Ah atip pi ivatte ariw aseyna. —O cerne da 
árvore é mais duro do que o alburno. 

atip s.n. ► tampa s.f. 
Eg turuhbohano buwet atip adahan guhno isuw. 
—Ela fez um ralador com a tampa da lata, para 
ralar o gengibre. 
Eg sabuktive suwyeg akak atip adahan in kudis 
kibehtenwa. —Ela colocou uma tampa na panela 
para fazê-la ferver mais rápido. 

atipa s.m.►mero s.m. badejo s.m. (Epinephelus itajara) 
Atipa ig nopsad imad. 
—O mero é um peixe grande. 

atipha prep. ► na tampa, na rolha, na cabeça, na 
extremidade Tb.‘ativa’ 
Yu bat atipha butey avetra. 
—A mosca está na rolha da garrafa. 
Ig kuskus wagehe atipha bidom adahan ig 
himekne. 
—O gato subiu na tampa do tambor para dormir. 

atit, gatita s.f. ► pimenta s.f. (Capsicum) 
Hiyeg kawih atit adahan maguhene gaxni. 
—A gente usa pimenta para temperar a comida. 

atit-bayagyan s.f. ► pimenta-amarela s.f. 
jindungo s.m. (Capsicum conicum) V.‘bayag’‘-yan’ 
Atit-bayagyan ka akatwasima. 
—A pimenta-amarela é muito picante. 

atit-duwwoh s.f. ► pimenta-de-cheiro s.f. 
(Capsicum frutescens) V.‘ duwweh’ 
Ig patuke atit duwwoh adahan kehne axka 
atukwan. —Ele espremeu pimenta-de-cheiro 
para fazer molho. 

atit-imawata s.f. ► pimenta-de-cheiro s.f. 
(Capsicum frutescens) 
Atit-imawata nopsesa, huwipatip, kuwikwiyo. 
—A pimenta-de-cheiro é pequena, esférica, e 
amarela. 

atit-takesuta s.f. ► pimenta-malagueta s.f. 
Giwasramadga ka aynsima atit-takesta. 
—Na roça dele tem muita pimenta-malagueta. 

atitahaki adj. ► apimentado /a adj. V.‘atit’ 
Ig batek akak axka atitahaki. 
—Ele gosta de comida apimentada. 

atitkamri s.f. ► (Mahurea palustris) V.‘atit’‘-kamri’ 
Atitkamri eg ewwakti guw ke atitbe ahivak. 
—A fruta da erva “atitkamri” se parece com uma 
pimenta. 

ativa prep. ► na tampa, na rolha, na cabeça 
V.‘atip’‘-ha’ 
Yu bat ativa ennetet. 
—A mosca está na cabeça do lápis. 

ativini adj. ► amargo /a adj. 
Inin iveyti ativini. —Este remédio é amargo. 
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ativu s.n. ► grão s.m. V.‘tip’ 
Kayut ativu huwipatip. 
—Os grãos de tapioca são redondos. 

►2 nó s.m. V.‘awankak’ 
Ig keh ativu amin kuwawta amaksemni. 
—Ele deu um nó na ponta da corda. 

ativut prep. ► contra prep. V.‘avetun’ 
Igkis puwehne ativut amiyan. 
—Eles remaram contra a maré. 
Nah atak atere ativut gihiyekemni kabayntiwa. 
—Fui para lá, contra seu bom conselho. 

ativut lalwa ► ilegal adj. 
Pareyne giviykak in ativut lalwa. 
—A venda do couro de jacaré é ilegal. 

atiwaptak prep. ► na parte de tras V.‘-tiw’‘gitew’ 
Yuma pareket atiwaptak was. 
—Não tem entrada na parte de trás da roça. 

atiwbi s.n. ►1 extremidade s.f. V.‘katiwbiyo’‘-tiw’ 
Dunih iveyti atiwbi. 
—Quebre a extremidade da ampola. 

►2 cabeça s.f. V.‘-tiw’‘gitew’ 
Ennetet atiwbi kadahan bohax. 
—Tem borracha na cabeça do lápis. 

►3 rabeira s.f. 
Ig wanaktene giyaka atiwbi akak kuwawta. 
—Ele amarrou a rabeira da flecha com fio. 

►4 ápice s.m. alto s.m. V.‘avuh’ 
Sakeg eg gutawna aynte atiwbik. 
—Os galhos do morototó ficam no alto da árvore. 
Gutawni atiwbi ka dep; in mitibete. 
—O ápice do galho não é duro; é flexível. 

►5 apêndice s.m. 
Gayh atiwbi wagewge. 
—Seu apêndice está inflamado. 

atiwbuku prep. ► na ponta V.‘-tiw’‘gitew’’-bu’‘-iku 
Turumwi bat atiwbukut ah. 
—Os pica-paus pousaram na ponta do pau. 

atiwi s.m./s.f. ► negro /a s.m./s.f. 
Ka aynsima atiwi misakwa Paraseptak. 
—Muitos negros moram em São Jorge. 

atiwik prep. ► nas cabeceiras 
Igkis misakwa aynte warik atiwik. 
—Eles moravam nas cabeceiras do rio. 

atiwi-atew s.f. ► (tipo de planta) (Olandra fruticosa) 
Ewwakti atiwi-atew avuri tiritribet. 
—As flores da “atiwi-atew” são pixaim. 

atiwkekne /no s.m./s.f.►1 diretor /a s.m./s.f. líder s.m. 
chefe s.m.principal adj. V.‘giwewkisten’‘-tiw’‘akak’ 
Ig atiwkekne wewvaki. 
—Ele é o líder da caçada. 
Pariye atiwkekne ini pahadguhka? 
—Quem é o chefe desta reunião? 
Eg kayka atiwkakno awna: —Uyanaka! 
—A cantora principal disse: —Vamos dançar! 

►2 provocador s.m. instigador s.m. iniciador  
Ig atiwkekne kerka. 
—Ele foi o provocador da briga. 

atiwni s.n. ►1 custo s.m. preço s.m. valor s.m. 
Ig ka hiyak suku atiwni. 
—Ele não sabe o preço do açúcar. 
Madikte atiwni danuh adahan pohowkuvut sah 
“Real”. —O valor total era de quinhentos Reais. 

►2 imposto s.m. 
Ladwan aya atiwni ariwntak ku pariye wavikan. 
—A alfândega cobra imposto sobre o que 
vendemos. 

atiwrik prep. ►1 nas cabeceiras, rio acima 
Nah ka danuhti atere atiwrikut warik. 
—Nunca cheguei até as cabeceiras do rio. 

►2 extremo adj. remoto adj. 
Ig aynte tiwrik atiwrik. 
—Ele está lá no extremo sul. 

atiykak avuheku let ► acento s.m. V.‘tiykaki’ 
Wixwiy ka muwaka tamak atiykak avuheku let 
kema parantunkama. —Não precisamos de 
acentos nas letras como é feito em português. 

-atru suf.v. ► habitualmente adv. sempre adv. 
demais adv. extremamente adv. radicalmente 
Eg danuhpatruno muwapuw. 
—Ela está sempre passeando por toda parte. 
Gihmun darakatruvyo. 
—A canoa dele é instável demais. 
Ig ka kameksevyema aynesnima. Ig ihpatrune 
bakimni. —Ele nunca é travesso. É 
extremamente obediente. 

atughan s.n. ► que caiu V.‘tuguh’ 
Ig ahiwne was atughan waykboritak. 
—Ele ajuntou o açaí que caiu no chão. 

atugun s.n. ►1 olho s.m. (de palmeira) 
Ig keh asagi akak waratwi atugun. 
—Ele fez uma vassoura do olho de tucumã. 
In atugun misakwa amaksemni atawni; in kotene 
bakwate. —O olho da palmeira fica na ponta do 
tronco, e ainda não se abriu. 

►2 coquinho s.m. 
Nah batek ax waratwi atugun awaku in mitibete, 
maguwe. —Gosto de comer o coquinho do 
tucumã, porque é macio e gostoso. 

atun s.n. ► barriga s.f. escarpamento s.m. 
casco s.m. V.‘gitun’ 
Eg bakimni bat ahamadga umuh atun. —A 
criança está sentada sobre o casco da canoa. 

atunha prep. ► na barriga, no escarpamento, no 
casco 
Nah hiya atamwa ay atunha bakimni. —Vejo um 
sinal de nascença na barriga da criança. 

atunhariw prep. ► pela inclinação 
Ig wagah waxri atunhariw. 
—Ele subiu pela inclinação da montanha. 

atunmar s.n. ► parte de baixo da barriga 
V.‘gitunmar’ 
Im atunmar ka ariyisima. —A parte de baixo da 
barriga do peixe é muito gordurosa. 

atunmarap s.n. ► barriga s.f. V.‘gitun’‘gimar’‘-ap’ 
Nah batek ax im atunmarap. 
—Gosto de comer a barriga do peixe. 

atusi s.n. ► ângulo s.m. esquina s.f. canto s.m. 
quina s.f. V.‘gituw’‘katuyuk’‘akudwan’ 
Huw kadahan paxnika atusi. 
—A peneira tem quatro ângulos. 
Ig tese gitew akigbimna axtet atusi. 
—Ele bateu a cabeça na quina da mesa. 
Inin xam kadahan paxnika atusi. 
—Este quarto tem quatro cantos. 
Ig patiptekevun amun ahin atusi. 
—Ele me encontrou na esquina. 

atusi mpana akebi ► triângulo s.m. V.‘sigisukuye’ 
Inin anhaki atusi mpana akebi. 
—Este desenho é um triângulo. 

atusi paxnika akebi ► retângulo s.m. 
V.‘bakmuhsaki’ 
Inin anhaki atusi paxnika akebi. 
—Este desenho é um retângulo. 
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atusiku prep. ► no canto 
Nah hiya kuruku ay atusiku xam. 
—Eu vejo um rato aqui no canto do quarto. 

atuw s.n. ►1 chifre s.m. V.‘gituw’‘atusi’ 
Pak akak it kadahanyekuye gituwkis. 
—O boi e o veado têm chifre. 

►2 farpa s.f. 
Yakot zaggay ka aynsima gatuwmin adah im ka 
isah. —A ponta da flecha “zaggay” tem muitas 
farpas para o peixe não se soltar. 

atusweku prep. ► debaixo do teto (dentro) 
Misibyu ayge atusweku payt. 
—O morcego está debaixo do teto da casa. 

-atya suf. ►-dor /a suf. -tor /a suf. -sor /a suf. 
-eiro /a, suf. -ário /a suf. -ista suf. 
Eg kabayno sakahwatya henneme eg hawata 
kinisekatya. —Ela era uma boa cozinheira mas 
também era enganadora. 

-av ► -s, -es suf. (plural) Tb.‘-pa-’ e ‘-ap’ 
Igkis mbayavye igkis igisavye. 
—Aqueles malvados eram ricos. 

avag s.n. ► costura lateral 
Gikiwta avag muke. 
—A costura lateral da calça dele se abriu. 

avahnap s.n. ► andar s.m. piso s.m. V.‘-nap’ 
Payt kadahan pikana avahnap. 
—A casa tem dois andares. 

avak v.t. ► meter o dedo na garganta 
Eg avak gukamkayh adahan wagesno gikuvi 
awaku ig makuvip. —Ela meteu o dedo na 
garganta do filho porque ele estava sufocando. 

avakabyut s.f. ► purgante s.m. 
Avakabyut adahan sagahakune unaktin. 
—O purgante serve para limpar os intestinos. 

avakbiya v.t. ► desengasgar v.t. dar purgante 
Eg avakbiyano gukamkayh awaku gikawankatni. 
—Ela deu purgante para o filho para eliminar os 
vermes. 

avakbiyaw v.i. ► tomar purgante 
Ig avakbiyaw adahan sukuhekune ginaktin. 
—Ele tomou purgante para limpar os intestinos. 

avakni prep. ► junto a adv. perto de adv. Tb.‘avakna’ 
Usuh misakwa wade avakna Mawihri. 
—Moramos perto da ilha Mawihri. 
Usuh parak abetit tinivwi he usuh danuh avaknit 
iwetrit kewye Panaw. —Entramos no aningal até 
que chegamos junto ao lugar chamado Panaw. 

avakni s.f. ► águia s.f. falcão s.m. gavião s.m. 
Tb.‘avakna’ 
Nah amerekere kewa nor avaknibe. 
—Eu gostaria de voar como aquele gavião. 

avakni-awak s.f. ► anabi s.m. (Potalia amara) 
Eg batakno gubuskana akak avakni-awak. 
—Ela colocou um emplastro de folhas de anabi 
na ferida. 

avakni-kuwanrim s.m. ►condor s.m. (Vultur gryphus) 
Avakni-kuwanrim gidatni ik adahan hiyuh kariku. 
Hawata bakimni. —O condor pode apanhar 
veados pequenos e também crianças. 

avakni-parakwa s.m. ► águia-real s.f. (Harpia 
harpyja) 
Ig avakni-parakwa ax giyaki kuhivra. 
—A águia real come pássaros. 
Avakni-parakwa gisemni ke parakwabe gub.—O 
cabelo da águia real parece com rabo da aracuã. 

avakni-sayg s.m. ► falcão-quiriquiri s.m. 
(Falco sparverius) 
Avakni-sayg kamax kuhivra tiyegem. 
—O falcão-quiriquiri pega pássaros à noite. 

avakni-tawat s.m. ► gavião-pedrês s.m. (Buteo 
nitidus) 
Avakni-tawat ax takarakyan. 
—O gavião-pedrês come pintos. 

avakni-unurigi s.m. ► águia-“unurigi” s.m. 
Avakni-unurigi kiyeste ariw madikte avakna. 
—A águia-“unurigi” era maior do que todas as 
águias. 

avakni-wanewne s.m. ► gavião-real s.m. 
Avakna-wanewne amara imuwad ig kamax im. 
—O gavião real voa bem alto, e pega peixe. 

avakni-wiya s.m. ► gavião-cinzento s.m. 
Avakni-wiya ax aman. 
—O gavião-cinzento come lagartixas. 

avakwa v.t. ► procurar v.t. (tateando) 
Avakwa pikawak abetiw ibug; pis utimninek. 
—Procure seu anel tateando bem no fundo da 
lama, você vai achá-lo. 

avakwakni s.n. ► meio s.m. centro s.m. V.‘pakwak’ 
Waxri adug avakwakni in ka awahnisima. 
—O centro da terra é muito quente. 
Ig himak wade givakwaknikis. 
—Ele dormiu no meio deles. 

avan s.n. ► folha s.f. página s.f. V.‘ahamna’ 
Ka ba pataha pikagtan avan. 
—Não suje as páginas do seu livro. 

avanenekwa adv. ► sempre adv. 
constantemente adv. V.‘avavyekwa’ 
Ig avanenekwa ig kinetihwa amin estwa gitkis. 
—Ele sempre conta histórias para eles. 
Nah misakwa gimun adahan avanenekwa. 
—Eu vou ficar com ele para sempre. 
Ig danuhpenenekwa avanenekwa. 
—Ele está constantemente passeando. 

avaksawni s.n. ► evaporação s.f. V.‘pakiswa’ 
Un avaksawni in humaw huweg hawata muwok. 
—Da evaporação das águas vem a neblina e a 
chuva. 

avarakavig s.n. ► chão s.m. soalho s.m. V.‘parak’ 
Payt gavarakavig ahegbo. 
—O chão da casa é nivelado. 
Ka ba pataha xam avarakavig. 
—Não suje o soalho do quarto. 

avat, gavan s.n. ►hino s.m. cântico s.m. salmo s.m. 
Usuh pak avat adahan Parahnamaw. 
—Nós cantamos o hino do Brasil. 
Nah ivegbohate avat amadgatak Uhokri Ganna-
san. —Eu vou ler um salmo das escrituras. 

avatitakni s.n. ►1 cruzamento s.m. V.‘patiptak’ 
Tb.‘avatkakni’, ‘avatakni’ 
Nah patiptak pikak ku kiney ahin avatitakni. 
—Eu encontro contigo no cruzamento. 

►2 encontro s.m. portal s.m. 
Nah utevgi ayge warik avatitakni. 
—Eu o achei lá no encontro dos dois rios. 
Tiviknaba avigku ahin! —Pis tivikneku pis uti 
pahak kiriki ayge. Igkis kanum guw “Hawkri 
Avatakni”. Igkis kanum guw “Had”. 
—Segue o caminho! Aí você vai achar uma 
passagem entre os mundos lá. Ela é chamada “o 
Portal dos Mundos”. Ela se chama “Had”. 
Paraw avatitakni kaba buwisevun. —O encontro 
das ondas quase afundou minha canoa. 



 

Dicionário Palikur – Português, 2019, Associação Internacional de Linguística —SIL Brasil 

76 

avatakni amiyoknad ► redemoinho s.m. (de água) 
turbilhão s.m. sorvedouro s.m. V.‘mapine’‘patiptak’ 
Un avatakni amiyoknad tahan warikwit han. 
—O redemoinho era bem profundo. 

avatkekne adj. ► hinário s.m. V.‘avat’‘akak’‘-ne’ 
Nah batek pak avat amadgatak kagta 
avatkekne. —Gosto de cantar hinos do hinário. 

avatkekne /o s.m./s.f. ► cantor /a s.m./s.f. 
V.‘avat’‘akak’ 
Ner avatkekne ka gannusima pak avat barewye. 
—Aquele cantor tem muito talento. 

avatman s.n. ► melodia s.f. V.‘avat’‘-man’ 
Ihamwi piyihak akak avatman. 
—O pajé cura entoando uma melodia. 
Nah timap pahat avatman. Pariye avat inakni? 
—Ouço uma melodia. Qual é a canção? 

avatman adah piyihekne ► cantarola s.f. 
V.‘givihakni’ 

avatra conj. ► por causa, porque conj. (causa mal) 
V.‘awaku’ 
Ginag himehpig avatra ku samah ig ka 
kannivikere. —A mãe o repreendeu porque ele 
não quis trabalhar. 

avavyekwa adv. ► para todo o sempre, para 
sempre, completamente adv. V.‘avanenekwa’ 
Ini uvitwiy mbeynene he madike. In ka kawih 
adahan avavyekwatma. —O nosso corpo se 
gasta. Não permanece para sempre. 
Ku wown biyuke, wahawkrivwi gikuvimnakis 
tinwohawsepka adah avavyekwa. 
—Se perdermos a nossa língua, as vozes dos 
nossos ancestrais serão silenciados para todo o 
sempre. 

avawyewa adv. ►1 afastado /a adj. longe adv. fora 
aparte adv. Tb.‘avarayewa’ V.‘ka aywasima’‘piyawakad’ 
Nah ka muwaka misakwa avawyewa giw niguh. 
—Não quero ficar afastado do meu pai. 
Kerka danuh wot atan amawka usuh ayempe 
tinogben avarayewa. 
—Durante uma guerra, precisamos esconder as 
mulheres longe [das batalhas]. 

►2 no exterior 
Eg misakwa avawyewa ariw Parahnamnaw. 
—Ela mora no exterior. 

avawyewa ariw paytwempu ► rural adj. 
Nah misakwa avawyewa ariw paytwempu. 
—Eu moro numa área rural. 

avaxnikan s.n. num.ord. ► quarto /a num.ord. (4°) 
Nah kadahan mpana akebi, uya iki nutuh 
avaxnikan. —Eu já tenho três, me dá o quarto. 

avaxnikanpiye /o adj. num.ord. ► quarto /a num.ord. 
Ig bat amadga avaxnikanpiye epti. 
—Ele sentou na quarta cadeira. 

avaxkavutni s.n. ► quarta vez 
Ka muwaka avis. Ig kehpi henne mpamavut. 
Avaxkavutni ig ka samanap akiw. —Não tema. 
Ele vai fazer aquilo contigo três vezes. A quarta 
vez ele nao vai tentar enganar você mais. 

avayni s.n. ► suporte s.m. escada s.f. 
V.‘ivaynti’‘veyni’ 
Nah tese motye avayni akak nuhmun. Nikwe ig 
yaktevun. —Toquei no suporte da colmeia das 
abelhas assassinas e elas me picaram. 

avaynibo s.n. ► pauta s.f. 
Kagta avaynibo in kidubet. 
—A pauta da folha está torta. 

avayta s.n. ► viga s.f. 
Ig wanak ahamna amineweke payt avayta. 
—Ele amarrou as folhas nas vigas do teto. 

-ave suf.v. ► todos pron. Tb.‘-ava’ 
Ig kamaxave kuhivra. 
—Ele pegou todos os pássaros. 
Ig bakimni ahave uvayanyan abagwan. 
—A criança esticou as pernas de todos os patos. 
Bakimnay awnave kabimanave tihave, wah! wah! 
wah! —Todas as crianças falaram, gritaram, e 
choraram muito! 

avebkak prep. ► do lado oposto, nos dois lados 
V.‘pebkak’ 
Kumene misakwa avebkak Mawihri. —A aldeia 
Kumenê fica do lado oposto à ilha Mawihri. 
Nah hiya iwit tamaka amadga kagta avebkak. 
—Vi que nos dois lados haviam coisas escritas. 
Ah akat ayhmuwene avebkak warik akigbimna. 
—Árvores crescem nas duas margens do rio. 

avek s.n. (2°) ► segundo /a num.ord. (ref. a uma coisa 
plana) V.‘pikana’‘aveynivye’ 
Gahehpak pitatye in pes barewye, inme avek in 
ka pes kabayntiwatma. —Minha primeira foto 
saiu bonita, mas a segunda saiu feia. 

avemku s.n. (2°) ► segundo /a num.ord. (ref. a algo 
de forma côncava) V.‘pahamku’‘aveynivye’ 
Igkis tivik amadga pahamkuwa umuh, adahan 
kehne avemku. —Eles foram em mais uma 
canoa, para terem uma segunda, de reserva. 

avet s.n. (2°) ► segundo /a (coisa cilíndrica) (2°) 
V.‘pitana’‘aveynivye’ 
Inin nennetni avet nah ka hiyak ku kiney in 
tuguhe nuwhu. 
—Não sei como perdi o meu segundo lápis. 

avetawni s.n. ► bloco s.m. V.‘pet’ 
Agigtet pahatano kadahan avetawni niku. —A 
flauta nativa americana tem um bloco no interior. 

avetetni s.f. ► cachoeira s.f. catarata s.f. 

cascata s.f. V.‘pet’ 
Avetetni eg imuwad. —A cachoeira é alta. 
Ka ik adahan wis puwah abetiw avetetni. 
—Não dá para remar na catarata. 

avetra s.n. ► chumaço s.m. fixa s.f. cortiça s.f. 
caranã s.f. bucha s.f. rolha s.f. V.‘ivetrat’‘pet’ 
Butey avetra ka ugis. 
—A rolha da garrafa está frouxa. 
Eg pitihe butey akak avetra. 
—Ela tampou a garrafa com rolha de caranã. 

avetan s.f. ► barranco s.m. mangal s.m. V.‘timisne’ 
Umuh makak abet avetan. 
—A canoa está encalhada no barranco. 

avetun prep. ► em frente, perante prep. 
contra adv. V.‘ativut’‘givetun’‘pet’ 
Ig batahkiswa avetun hiyaptigi adahan 
watekbetene gihawkan. —Ele se sentou em 
frente ao oficial para resolver o problema. 

avew prep. ► no galho Tb.‘averu’ 
Wakukwa avew ah. 
—O macaco está no galho da árvore. 

avewya ah ► arborícola adj. 
Wakukwa, waykwe, iwan igkis puwikne avewya 
ah. —Macaco, preguiça e camaleão são 
arborícolas. 

avey s.n. ► remédio s.m. cura s.f. V.‘iveyti’ 
Inin karayt kadahan gavey. 
—Esta doença tem cura. 
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Amawka wis isim inin karayt avey. —Devemos 
comprar o remédio para tratar desta doença. 

aveynivyeme adv. ► ora conj. 
Ig hiyara pahay, aveynivyeme ig tih. 
—Ora ele ri; ora ele chora. 

aveyni s.n. ►segundo /a num.ord. (série) (2°) V.‘pina’ 
Inin pitatye pidahan, aveynime in nudahan. —A 
primeira é para você, a segunda é para mim. 

aveynivye /o adj. ► segundo /a num.ord. (2°) 
Ig danuh atan aveynivye paka. 
—Ele chegou na segunda semana. 
Nah makaha pahay, kuri nah makahate 
aveynivye akiw. —Já pedi uma vez, agora estou 
pedindo pela segunda vez. 

aveyniye s.n. ► mais um 
Pahat akak aveyniye in keh pitana. 
—Um mais um são dois. (1 + 1 = 2) 

avidketni s.n. ► segurador s.m. fixador s.m. 
porca s.f. V.‘pidik’ 
Inin kuwawta adahan avidketni giyaka atiwbi. 
—Este fio serve como fixador para a rabeira da 
flecha. 
Ku vis yuma avidketni eg ka pidik. 
—Se o parafuso não tem porca, ele fica frouxo. 

aviga adj.►precioso/a adj. favorito/a adj.V.‘kavigsa’ 
Gikamkayh aviga git. 
—O filho é precioso para ele. 

avigku prep. ►em prep. (num lugar estendido) Tb.‘aviku’ 
Ig tevwene amadga gihmun avigku warik. 
—Ele está assando peixe dentro da canoa no rio. 

avigkumpi prep. ► bem no meio (andando) 
Ig wew avigkumpi arudiki gidukwen. —Ele andou 
seguindo bem no meio do rastro da anta. 

avigkutavrik prep. ► exato /a adj. perfeito /a adj. 
bem no meio V.‘avigku’‘-pa’‘-iku’ 
Nah iki pikakura avigkutavrik pikakura ayesri. 
—Eu vou dar a quantia exata que estou lhe 
devendo. 
Yuma pahavwinema hiyeg avigkutavrik ku 
samah gimawkan. —Ninguém é perfeito. 

avikekri s.n. ► loja s.f. V.‘piyuket’’-kri’ 
Eg isim kamis arikutak kamis avikekri. 
—Ela comprou o pano na loja. 

avim adv. ► em prep. (um tempo prolongado) 
Amapnampiye muwokwekri arawka avim 
sawarewka. 
—O terceiro período de chuva termina em maio. 

avim inin ► hoje adv. 
Nukamkayh amadga wayk kuri avim inin. 
—Meu filho nasceu hoje. 

avimnewa ini ► naquela mesma época, 
durante o mesmo período 
Avimnewa ini kiyavuno Kariku ute karayt, eg 
miyo. —Durante o mesmo período dona Kariku 
ficou doente e morreu. 

avimyene adj. ► do mês de, foi produzido em, 
nasceu em 
Inin kagta avimyene abril. 
—Esta carta é do mês de abril. 

avimyene inin adj. ► atual adj. 
Ukivarawiy avimyene inin ig kibeyne ukivarawiy. 
—Nosso chefe atual é bom. 

avin s.n. ► casa s.f. V.‘payt’ 
Usuh tivik temkete parikwene avin Icoraci. 
—Fomos para a Casa do Índio em Icoraci. 
Fet avin kivun akak hiyeg. 
—A casa da festa está cheia de gente. 

avinbu s.n. ► cobertura s.f. (plano) 
Umuh avinbu kehka akak wokimna. —A 
cobertura da canoa é feita de folha de bacaba. 

avinum s.n. ► porta s.f. entrada da casa 
V.‘givinum’‘ivinumti’‘lapot’ 
Igkis misibyu mpiksaw hakuhpiye payt avinum 
henneme igkis ka hiya asamanak awaku in kuwis 
sabuke. —(A lenda diz que) os morcegos 
tentaram arrombar as portas, mas não 
conseguiram porque já estavam fechadas. 

avinvit s.n. ► telhado s.m. 
Payt avinvit kehka akak bado. 
—O telhado da casa é feita de cavacos. 

aviri, gavira s.n. ► feitiço s.m. feitiçaria s.f. 
magia s.f. V.‘ihamwiwaki’ 
Ini aviri in waditnevyenen gitivutkis. 
—A feitiçaria não vale nada contra eles. 

avirik s.n. ► miolo s.m. tutano s.m. 
Ig batek ax puwikne avirik. 
—Ele gosta de comer o miolo e o tutano. 

avis v.i. ► temer v.i. ter medo 
Ka muwaka avis, kadahan pahavwi awayg 
muwaka ayavap. 
—Não temas. Alguém vai te ajudar. 
Ig avisne abohri misibyu. 
—Ele tem medo de morcegos. 

avisasaw v.i. ► assustar-se v.i. ficar com medo 
Ig avisasew abohri pewru. 
—Ele assustou-se com o cachorro. 

avisasa v.t. ► assustar v.t. intimidar v.t. 
Ig avisase gisamwi. 
—Ele assustou o irmãozinho. 

avisasakevutne s.m. ► pessoa que dá susto 

V.‘avisasa’‘-ka’‘-evutne’‘aviseweke’ 
Ka aynsima avisasakevutnevwi amadga teve. 
—Há muitas pessoas que dão susto, na 
televisão. 

avisasepka v.t. ► assustado v.t. V.‘avisasa’‘-e’‘-ka’ 
Minikwak ig avisesepka ig misekwe hennewa 
akak aviska. 
—Há muito tempo ele ficou assustado, e ainda 
hoje, tem trauma. 

avisatruviye /o adj. ► tímido /a adj. temeroso /a 
adj. medroso /a adj./ s.m./s.f. V.‘avis’‘-atru’‘-pi’‘-ye’ 
Ig avisatruviye; ig ka kibokawa atak. 
—Ele é tímido; não tem coragem para ir. 
Avisatruviye ner ku pariye kane gavisnisima 
abohri madikte arikna. 
—O medroso tem muito medo de tudo. 

avisawaknad adj. ► apavorante adj. 
Digidgiye in avisawaknad. 
—O trovão é apavorante. 

aviseweke adj. ►1 assustador /a adj. tenebroso 
/a adj. aterrorizador /a adj. medonho /a adj. 
pavoroso /a adj. 
Ig ner gikehni aviseweke. 
—Ele cometeu um crime tenebroso. 
Kawokwine aviseweke gimigiswan. 
—A onça tem um urro assustador. 

►2 com medo, assustado /a adj. apavorado /a 
Wis iveg aytontak inutak aviseweke ta warikwit. 
—Nós olhamos a terra de lá de cima 
apavorados. 

aviska, gavisni s.n. ► medo s.m. susto s.m. 
pavor s.m. temor s.m. receio s.m. V.‘avis’‘-ka’ 
Gavisni keh ig sigise. —O medo o fez correr. 
Ig kadahan avisaka aynesawa avit giyakni. 
—Ele tem alguns temores no coração. 

http://lexico.universia.pt/medonho/
http://lexico.universia.pt/pavoroso/
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Nah atak paytwempurit akak madikte aviska. 
—Vou para a cidade com muito receio. 

avisnewven s.n. ► fim s.m. final s.m. desfecho s.m. 
V.‘pisenwa’‘amaksemni’ 
Henne avisnewven. Yuma akiw. 
—Isso é o fim [da história.] Termina por aqui. 

avit, avita s.n. ► osso s.m. espinha s.f. 
Im avita daheke gikuvik. —A espinha do peixe 
ficou engatada na garganta dele. 
Pareyne gitew he avitnenwa. 
—A cabeça do jacaré é só osso. 

avit prep. ► antes adv. dentro de  
Ig ka aviseweknema gihivak avit gimiremni. 
—Sua aparência antes da morte não era de 
medo. 
Avit wis manpta pahavwi akak iveyti, wis 
sukokaw. 
—Antes de passar remédio lavamos as mãos. 
Aviyoh danuh avit paha ler. 
—O avião chega dentro de uma hora. 

avit prep. ► contra prep. 
Igkis uduktepka akak iveyti avit karayt. 
—Eles foram vacinados contra a doença. 

avit prep. ► em prep. (em algo de forma irregular) 
Igkis avuhpig avit waxri avuheket. 
—Eles o enterraram no cemitério. 

avit adv. ► por adv. 
Ka aynsima hiyeg kuwis utepka avit ini karayt. 
—Muitas pessoas já foram acometidas por esta 
doença. 

avitapta s.n. ► recipiente de ossos. V.‘avita’ 
Avitapta adahan bayehne iwbit.  
—O recipiente de ossos serve para guardar a 
babugem. 

avitimpi prep. ► através adv. por adv. mediante 
adv. por meio de V.‘-vit’‘-mpi’ abetimpi’‘givitimpi’ 
Kibeyne, ik adahan wis awnak avitimpi internet. 
—Que bom que podemos conversar pela 
internet. 

avititak prep. ► de prep. V.‘-vit’‘-tak’ 
Ner suw ayta avititak pewru. 
—Aquela pulga veio do cachorro. 
Nah batek gikak nukagmada avititak nuyakni. 
—Ele é meu amigo do peito. 

avititak giyakni ► sinceramente adv. sincero /a 
Ig awna ku ig batek gukak bawa ka 
avititakwatma giyaknima. 
—Ele disse que a ama mas não foi sincero. 

avitkig s.f. ► (tipo de ave) 
Avitkig eg kasisivitiw. 
—O pássaro “avitkig” é todo listrado. 

avitmin prep. ►1 acima adv. V.‘-vit’‘-min’ 
Kuhivra amarave avitminew payt. 
—Os pássaros voaram acima da casa. 
Gidatni avitmin madikte hiyeg. 
—Seu poder está acima de todos. 
Ig wanak im avitmin tiket adahan yu ka dax. 
—Ele amarrou o peixe acima do fogo para 
impedir as moscas. 

►2 superior adj. principal adj. mais importante 
Ig gavitminkis madikte hiyeg. 
—Ele é superior a todas as pessoas. 

►3 altivez s.f. 
Ka ba ikaw gavitminkis hiyeg. 
—Não aja com altivez. 

avitminaku adj. ► favorito /a adj. predileto /a adj. 
Ig pi batekte agigha gukak gagigni avitminaku, 
gagigni avit. —Ele preferiu tocar o seu 
instrumento favorito, feito de osso. 

avitminte adj. ► supremo adj. altíssimo /a adj. 
Ner hiyaptigi avitminte ay Parahnamnaw, igi 
hiyak nikak. —O Supremo Tribunal de Justiça do 
Brasil vai decidir o caso. 
Uhokri avitminte ariw madikte. 
—Deus é supremo. 

aviyak s.n. ► rémedio s.m. tratamento s.m. cura s.f. 
V.‘piyihka’ 
Inin karayt kadahan aviyak. 
—Esta doença tem cura. 

aviyoh, gaviyohra s.f. ► avião s.m. (do português) 
V.‘umuh inuwewno’ 
Aviyoh maviya amere arikvi hawki. 
—O avião passou voando. 

aviyukan s.n. ► distância s.f. 
Payt aviyukan piyawakad ariw warik. 
—A distância entre a casa e o rio é grande. 

avodkak s.n. ►1 costura s.f. V.‘paduk’ 
Gusimsa avodkak in kabayntiwa. 
—A costura do vestido é bem feita. 

►2 bainha s.f. 
Gusimsa avodkak mahamwisa. 
—A bainha do vestido é estreita. 
Eg mehmine gusimsa avodkak. 
—Ela descosturou a bainha do vestido. 

avohwokni s.n. (5°) ► quinto /a num.ord. (5°) 
V.‘pohowku’ 
Nah uti paxnika nukabda. Ayteke nah ute 
avohwokni. —Achei as quatro miçangas, depois 
encontrei a quinta. 

avohwoknivye /o adj. (5°) ► quinto /a num.ord. (5°) 
V.‘pohowku’ 
Ig diyuhe avahwoknivye hawkri. 
—Ele voltou no quinto dia. 

avomadavig s.n. ► pomada s.f. V.‘pomad’‘-vig’ 
Ka ba miyeh kawih pibuskana avomadavig. 
—Não esqueça de usar a pomada na sua ferida. 

-avrik suf. ►1 (sufixo que indica grande alcance, longo 
prazo) V.‘-pa’ e ‘-ap’‘-wa’‘-va’ 
Kuwis danuh ahawkanavrik adahan tigehne was. 
—Já chegou a hora [de longo prazo] de limpar as 
roças. 
Huweg subukavrike ahin. —O sereno vai 
enevoar o caminho [sobre grande raio]. 

avududni s.n. ► causa da irritação 
Igup adidkan in avududni. — A seiva da planta 
aninga-pará é a causa da irritação. 

avudga s.n. ► espinho s.m. V.‘puduku’ 
Ig marismine ip ariw avudgamin. 
—Ele fasquiou os espinhos do cipó. 
Ini yuwti akisyi ku pariye kuhivra asivri tigahka 
karakaminene idiska ayge, usuh kanumni 
“avudga”. —Os enfeites das redes no chapéu 
que são feitas de penas recortadas de forma 
dentihadas, nós chamamos de “espinhos”. 

avugamni s.n. ► grossura s.f. V.‘pugubwad’ (ref. a 
algo cilíndrico) 
Ihuk ah barew gavugamni adahan ahbukene 
limye akar. —Corta um pau de grossura boa 
para esticar o fio elétrico. 
Nutuh nasuga muweke avugamni. —Acho que a 
minha borduna não tem bastante grossura. 
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avudgan s.n. ► irritação s.f. V.‘puduku’ 
Ku aysaw wis irup, unen tarekwe awaku 
avudgan. —Quando comemos a aninga-do-pará, 
nossa língua enrijece por causa da irritação. 

avudgavit s.n. ► apículo s.m. V.‘puduku’ 
Kohosol pohowte akak gavudgavit. 
—A graviola está cheia de apículos. 

avugban s.n. ► largura s.f. V.‘pugubwad’  
Nah ahehminate nuwasra avugban. 
—Vou medir a largura da roça. 
Nuwaxig avugban manuk ta amuhrikut paha 
waxri akiw. —A largura da minha terra inclui a 
parte mais alta. 

avuguhkun s.n. ► sexto /a num ord. (6°) 
V.‘puguhkuna’ 
Ig kadahan puguhkuna givuh henneme ig biyukse 
avuguhkun. 
—Ele tinha seis anzois, mas perdeu o sexto. 

avuguhkunpiye adj. (6°)► sexto adj. num ord. (6°) 
V.‘puguhkuna’ 
Ig havise avuguhkunpiye pakir. 
—Ele atirou no sexto javali. 

avuh s.n. ►1 cume s.m. parte mais alta 
Waxri avuh imuwad. 
—O cume da montanha é alto. 

►2 cumeeira s.f. vértice s.f. 
Ig wadithene givin gavuh. 
—Ele consertou a cumeeira da sua casa. 

avuh v.t. ► enterrar v.t. sepultar v.t. 
Igkis avuhe giminamwi tah avuheketit. 
—Eles enterraram o corpo no cemitério. 

avuhaka s.n. ► funeral s.m. V.‘avuh’‘-aka’ 
Ig iwasene avuhaka. —Ele assistiu ao funeral. 

avuheket s.n. ► cemitério s.m. V.‘avuh’‘-ket’ 
Avuheket piyawakad ariw paytwempu. 
—O cemitério fica distante da cidade. 
Avuheket ay Arukwa in kewye Kuwap akak 
Warabdi. —Os cemitérios do rio Urucauá  
chamam-se Kuwap e Warabdi. 

avuheknevwi s.n. ► os que participam de um 
enterro V.‘avuh’ 
Avuheknevwi pes hawkananwa, adahan 
avuheknes. —Os que iam participar do enterro 
saíram bem cedo. 

avuheku prep. ►1 no cume, debaixo do teto 
V.‘avuh’‘-iku’ 
Ig wagehe avuhekute waxri. 
—Ele subiu até o cume da montanha. 
Misibyu batek misakwa avuheku payt. —Os mor-
cegos gostam de ficar debaixo do teto da casa. 

►2 sobre prep. 
Wixwiy ka muwaka tamak tiykaki avuheku let 
kema parantunkama. 
—Não precisamos escrever acentos sobre as 
letras como é feito na língua portuguesa. 

avuhkak s.n. ►1 número s.m. V.‘pukuh’‘-ka’‘lumeho’ 
Nah muwaka pis kibiha inin avuhkak. 
—Quero que você some estes números. 
“Kineyva avuhkak inin kagta madik?” “Madik 60.” 
—“Qual é o número da última página do livro?” 
“60” 

►2 endereço s.m. 
Pariye pivin avuhkak? 
—Qual é o seu endereço? 

avuhri s.n. ► remo s.m. V.’avuh’‘puwayt’‘avuhrivwik’ 
Igkis puwehepne akak umuh avuhrivwik. 
—Eles estão remando com os remos da canoa. 

avuhrivwik s.n. ► hélice s.f. V.‘avuhri’‘-vig’ 
Mote avuhrivwik tese avit tip. 
—A hélice do motor tocou na pedra. 

avuk, gavuka s.f. ► abacate s.m. (do crioulo) 
Igkis matise pisoya avuk. 
—Eles apanharam dois abacates. 

avukeku waxri ► na baía V.‘avukwik’ 
Aynte avukeku waxri yuma mayg. 
—Na baía não tem vento. 

avukiriw s.f. ► (Tabernaemontana albiflora) (alucinógen) 
Ig awke akak avukiriw amar, ig pese 
kabimenempi. —Quando ele se banhou com 
casca de “avukiriw” ele correu gritando. 

avukun s.f. ► xiricaá s.m. ( xiridácea) 
Ku pis huwivwihwe ka aynsima migat, haviwota 
pibuskana akak avukun araku. 
—Se sua ferida estiver ensanguentada, esprema 
a seiva de xiricaá nela. 
Ayteke hiyawa pis batak ariwtrikut akak ini 
avukun amar. —Então você pode colocar um 
emplastro feito da casca de xiricaá na ferida. 

avukwik prep. ► no golfo, no remanso, na lagoa 
Ig misakwa aynte parahwokwa avukwik. 
—Ele mora no golfo. 
Watuw misakwa avukwikubdi. 
—O jacaré-da-pedra vive nos remansos. 

avukwikuw prep. ► no furo V ‘-vuk’‘–pa’‘–iku’‘-w’ 
Kadahan was ka aynsima aynte avukwikuw. 
—Tem muitos açaizeiros lá nesse furo. 

avun s.f. ► jarana s.f. (Lecythis lurida) 
Ig bak avun adahan kehne payt ayaranwa. 
—Ele rachou jarana para fazer cerca. 

avuri s.f. ►1 flor s.f. pétala s.f. V.‘ivuriti’ 
Yuma ivuriti ahavwikuno kadahan mpana akebi 
avuribet. Inenewa ivuriti ahakwaya un kadahan. 
Nenhuma flor silvestre têm três pétalas, somente 
as flores aquáticas. 

avuriku prep. ► no/na prep. no fundo de V.‘avuw’ 
Eg kakiya ivodgi avurikut kakus. 
—Ela enfiou a linha na agulha. 
Ig mawih gimatwig ayteke ig idis ah ta avurikut 
matap. —Ele pendurou seu tipiti e colocou um 
pau na alça do fundo. 

avuriw v.t. ►1 vigiar v.t. guardar v.t. reparar v.t. 
Uya avuriw nudahan inin. 
—Por favor guarde isso para mim. 
Nah avuriwte pewkanbet. 
—Vou vigiar suas coisas. 

►2 amparar v.t. 
Ig avuriw hiyeg ku pariye abet mbeyne. 
—Ele amparou as pessoas necessitadas. 

►3 atender v.t. 
Avuriwnaba kabayntiwa ku samahpa nah 
kannuhpi. —Atende bem ao meu ensino. 

►4 cuidar v.t. manter v.t. sustentar v.t. 
Ig ka kannu avuriw givit. 
—Ele não sabe se cuidar. 

avuriwka adj. ►1 guardado /a adj. seguro /a adj. 
Nukagtan avuriwka kabayntiwa. 
—O meu livro está bem guardado. 
Nah ka pukuhpaw. Nah avuriwka gavit niguh. 
—Não tenho medo. Estou seguro nas mãos do 
meu pai. 

►2 detido /a adj. preso adj. 
Ig avuriwka ariku parakseket. 
—Ele está detido na prisão. 
Ig avuriwka gavitkis polis. 
—Ele foi preso pela polícia. 
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avuriwket, gavuriwkeg s.n. ►1 ponto de vigiar 
Nah ikis pahavwi hiyeg amun avuriwket adahan 
mpithaw ariw parahna.  
—Deixei um homem no ponto de vigiar para 
nos proteger dos brasileiros. 

►2 fortaleza s.f. paliçada s.f. aprisco s.m. 
V.‘avuriw’‘-ket’ 
Usuh keh pahayku avuriwket adahan mpithaw 
ariw utimnih 
—Fizemos uma fortaleza para nos proteger dos 
nossos inimigos. 
Gaytakis nuvigvuh pak yumahte ariku 
gavuriwkegkis. 
—Algumas vacas não estão no seu aprisco. 

avuriwkevutne /o s.m./s.f. ► vigia s.m. guarda s.m. 
Ig avuriwkevutne gannivwi adahanikwa avuriwne 
labahk. —Ele é o vigia do banco. 

avuriwnabay! interj. ► cuidado! interj. 
Avuriwnabay! Kadahan kaybune ay. 
—Cuidado! Tem cobras por aí. 

avuriwtya s.m./s.f. ► vigia s.m. guarda s.m. 
zeladors.m. 
Ignewa avuriwtya adahan wewkanbet. 
—Foi ele que ficou como vigia da nossa 
bagagem. 
Ignewa avuriwtya hiyak guhawkan. 
—Somente o zelador sabe cuidar disso. 

avusta s.n. ► casco s.m. V.‘amar’ 
Ig iki kuwak ariku kuwa avusta adahan gaxni. 
—Ele colocou farinha no casco do caranguejo 
para comer. 
Ig keh tukuyuy akak katux avusta. 
—Ele fez um pião com o casco de um cartucho. 

avuten s.n. ► perito técnico, mestre especialista 
Tb.‘avuriwten’ 
Nunawya mabeyvi henneme nah ta iwite avuten. 
—Meu barco deu pane, mas vou buscar um 
técnico. 

avuvey s.n. ►1 graúdo s.m. fibra s.f. V.‘pupehe’ 
Eg huwayh kuwak avuvey adaha gukamkayh. 
—Ela peneirou os graúdos da farinha para a 
filha. 
Inin kaneg ka aynsima avuvey. Inneki keh usuh 
hep ka wew awaku. 
—Esta mandioca tinha muitas fibras. Por isso 
não deu para ralar. 

►2 serragem s.f. pó s.m. 
Ig bukehe ah avuvey. 
—Ele queimou a serragem. 

►3 grão s.m. 
Ka ikwa adahan wis pukuh madikte kayh avuvey. 
—Não é possível contar todos os grãos de areia. 

avuvi adj. ► parecer algo inchado 
Ig miyavye wagawgapti. Ig avuvi im busivye. 
—O cadáver está inchado. Parece peixe podre. 

avuviye /o adj. ► costumar v.aux. 
Nukamkayh avuviyo karayt. Eg yuma 
amavuhten. 
—Minha filha costuma adoecer. Ela não tem 
resistência. 

avuw s.n. ► fundo s.m. V.‘givuw’ 
Eg humno panye avuw. 
—Ela teceu o fundo da cesta. 
Suyeg gavuw wohe. 
—O fundo da panela ficou queimado. 
Eg kakiye ivodgi amun kakus avuw. 
—Ela enfiou a linha no fundo da agulha. 

Avuwak s.n. ► Apuruaque s.m. (do tupi) 
Amekenegben harakse Kurumsuk manuvi 
Uyapkun. Ayteke, manuvi Avuwak. 
—Os ancestrais perseguiram os “Kurumsuk” 
além do Rio Oiapoque. Depois disso, além do rio 
Apuruaque. 

avuwi prep. ► no meio (de partes múltiplas grandes) 
Kuruku misakwa avuwi ewwakti. 
—Os ratos vivem no meio do mato. 

avuwiw prep. ► pelo /a prep. pelo meio 
Ig maviya avuwiw paytwempu. 
—Ele passou pela cidade. 
Usuh aharitne iwan avuwiw iguvuriw. 
—Estávamos procurando camaleões pelo meio 
do manguezal. 

avwi adj. ► esticar continuamente (arco) 
Ig avwi gimedga. —Ele ficou esticando o arco. 

avyan s.f. ► vovó s.f. 
Avyan ka batek gunaktin ku avim inin. 
—A vovó está mal humorada hoje. 

awadan s.n. ►1 ordem s.f. V.‘wadit’ 
Araytak avuhkak ekkene ku aysaw akebi, ke 
‘mpanabe, araytakme ekkene awadan, ke 
‘amapnambe. 
—Alguns números mostram quantia, como ‘três’, 
e outros mostram ordem, como ‘terceiro’. 

►2 reto /a adj. 
Nah batek akak payt gavayta awadan. 
—Eu gostei do esteio reto da casa. 

awadanavrik prep. ►1 na direção certa, no rumo 
certo V.‘wadit’‘-pa’‘-iku’ 
Igkis ka awadanavriknema hiyakemniki. 
—Suas ideias se desviaram do rumo certo. 
Igkis ka atak awadanavriknema. 
—Eles não estão indo na direção certa. 

►2 reto /a adj. direitinho /a adj. 
Nah aharitne ahin awadanavrik henneme nah ka 
huwit nit. —Eu quis andar no caminho reto, mas 
não consegui. 

►3 paralelo à adv. ao lado de (de ponta a ponta), 
pelo comprimento 
Wanak pimaweke awadanavrik pivin. 
—Arme o varal ao lado da casa. 

awagi, gawaga s.n. ► abano s.m. 
Ig bobohne tiket akak awagi. 
—Ele abanou o fogo com um 
abano. 

awah v.t./v.i. ► esquentar v.t. 
aquecer v.t. V.‘ariha’ 
Ginaktin awah ayte warikwi. 
—Sua barriga esquentou. 
Ig awehene gimana ariku suwyeg. 
—Ele aqueceu a comida da panela. 

awah v.i.► ficar agitado /a 
Avim inin awah hawkri awaku kerka. 
—Hoje o dia ficou agitado por causa da briga. 

awahka, awahni s.n. ► calor s.m. quentura s.f. 
Ig kadahan awahka gitewha. 
—Ele tem calor na cabeça. 

awahka s.n. ► tumulto s.m. 
Ka aynsima awahka ay. —Houve tumulto aqui. 

awahkis v.t. ► mandar v.t. enviar v.t. remeter v.t. 
Ig awahkis gikamkayh kavukne un. 
—Ele mandou o filho buscar água. 
Nah awahkis kabayka pimin. 
—Mando lembranças a ti. 
Ig awahkis kagta gimin gegni. 
—Ele enviou uma carta para o irmão. 
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awahkiska adj. ► remessa s.f. V.‘awahkis’‘-ka’ 
Abet iveyti awahkiska muweke sihom. 
—Na remessa de remédios, faltou soro. 

awahne adj. ► quente adj. V.‘awah’‘-ne’ 
Kafé awahne. —O café está quente. 

awahni s.n. ► calor s.m. quentura s.f. 
Ig kaybune pese abetitak gitimka awaku tiket 
awahni. —A cobra saiu da lenha, fugindo da 
quentura do fogo. 

awahpusaw v.i.►aquentar-se v.i. V.‘awah’‘-pit’‘-kis’ 
Ig awahpusaw ta ahumwat tiket. 
—Ele aquentou-se no fogo. 

awahwan s.n. ► ardor s.m. V.‘awah’ 
Atit awahwan ka ahawnasima. 
—O ardor da pimenta é muito forte. 

Awahwi ► constelação da serpente “Awahwi” 
(Perseu) V.‘awawhri’ 

-awak suf. ► em prep. enquanto adv. 
Gihimkanawak ig tivik temkete git Kusuvwi. 
—Enquanto dormia ele transportou-se até a 
constelação de “Kusuvwi”. 
Narisunawak nah hiya pahakti ah ka gumuni-
sima. —No meu sonho, vi uma árvore muito alta. 

awak s.n. ► perna s.f. roda s.f. 
Bisiklet gawak kidubet. 
—A roda da bicicleta está torta. 
Oto kadahan paxnika awak. 
—O carro tem quatro rodas. 

awaka v.t. ► apagar v.t. extinguir v.t. 
Ig aweke tiket akak un. 
—Ele apagou o fogo com água. 

awaku conj. ► porque conj. pois conj. V.‘avatra’ 
Nah atak awaku ig awnasan. 
—Eu fui porque ele me convidou. 
Nah atak atere awaku eg batek nukakuh. 
—Eu vou para lá porque ela gosta de mim. 
Ig kadenene awaku ig pahapo. 
—Ele sente saudades, pois está sozinho. 

awakur s.n. ► coluna s.f. escora s.f. esteio s.m. 
suporte s.m. pilar s.m. V.‘giwak’ 
Ig kannikasene payt awakur. 
—Ele ergeu as colunas da casa. 
Iyar awakur hakuhe. —A escora da cerca caiu. 
Payt awakubet in kehka akak wakap ivatye. 
—Os esteios são de acapu rígido. 

awakun s.n. ► canal s.m. águas recolhidas 
V.‘giwakun’ 
Kiyavwiyegben kanum nor warik “hawkri 
awakun”. —Os anciãos chamavam aquele rio [a 
Via Láctea] de “o canal do mundo”. 

awan s.n. ► manga s.f. V.‘giwan’ 
Simis kawansaki awan kiyapyad. 
—A camisa tem manga comprida. 

awankak s.n. ► nó s.m. V.‘wanak’‘ativu’ 
Ig keh kuwawta awankak kiriknene. 
—Ele fez um nó na corda. 

awankuga s.n. ► bichinho s.m. 
Kuyaw kadahan awankuga ariku. 
—Tem um bichinho na goiaba. 

awanra s.n. ► bandagem s.f. 
Ig wanakwota gibuskana akak awanra. 
—Ele cobriu a ferida com bandagem. 

awara s.m./s.f. ► guelra s.f. brânquia s.f. 
Im ahewne un akak awara. 
—O peixe respira pela guelra 

awaruvan s.f. ► coentro-de-caboclo s.m. (Eryngium 
foetidum) 
Eg higa awaruvan adahan tuguhkisne gunawan. 
—Ela tomou coentro-de-caboclo para fazer a 
febre passar. 

awasa v.t. ► cobrir v.t. empalhar v.t. 
V.‘awasta’‘mawasa’ 
Eg awasave guhepka akak kamis. 
—Ela cobriu o rosto inteiro com um véu. 
En awasavepka akak ukuhne. 
—O céu está coberto com nuvens. 
Ig keh kat adahan awesne kuwak. 
—Ele fez um cesto para empalhar farinha. 

awasamkuha v.t. ► embrulhar v.t. embalar v.t. 
empacotar v.t. V.‘awasa’‘-muk’‘mawasa’ 
Eg awasamkuhe kakanhawka gudahan 
gukamkayh. 
—Ela embrulhou o presente para a filha. 
Eg awasamkuha gukamkayh ariw kiseviye. 
—Ela embrulhou o filho para protegê-lo do frio. 

awasamuk adj. ► embrulhado /a adj. 
Nah hiya gusukan awasamuk ay guwaku. 
—Vi a roupa embrulhada na mão dela. 

awasmina v.t. ► abafar v.t. forrar v.t. 
(coisa cilídrico) V.‘awasa’‘-min’‘-ha’ 
Eg awasmina pilatno adahan eg us. 
—Ela abafou a banana para amadurecer. 

awasrapti s.n. ► embalagem s.f. V.‘awasa’‘-ra’‘-vit’ 
Kiyes guwasrapti in barewye. 
—A embalagem da caixa é bonita. 

awasta v.t. ► cobrir v.t. embalar v.t. abafar v.t. 
forrar v.t. V.‘awasa’‘-pit’‘-ha’ 
Ig awasta im avit yu. 
—Ele cobriu o peixe por causa das moscas. 
Eg awaste bakimni adahan ig himak. 
—Ela forrou a criança para dormir. 

awat s.m. ► pirá-tamanduá s.m. (Conorhynchos 
conirostris) 
Awat gikig mahamwisa. 
—O peixe pirá-tamanduá tem boca fina. 

awatkak v.t. ► desatar v.t. V.‘watak’ 
Nah ka hiya awatkak inin akati ariwntak 
awankak. —Não consigo desatar este nó. 

►2 adivinhar v.t. calcular v.t. 
Nah ka hiya awatkak ini gihiyekemni. 
—Não consigo adivinhar o pensamento dele. 
Nah ka hiya awatkak inin koht. Uya ayavan. 
—Não consigo calcular esta conta. Me ajude. 

awava s.n. ► macaxeira s.f. aipim s.m. Tb.‘awavra’ 
Eg marisminano awava ariw amar. 
—Ela descascou a macaxeira. 

awawan ► lente s.f. V.‘waruw’ 
Nuvegten awawan beke. 
—A lente dos óculos quebrou. 
Amekenegben iwe ke ahayak awawanbe. Nikwe 
igkis iwasa warukmaviyenevwi. In ke binóculosbe. 
—Os anciãos pegavam uma lente parecida com 
um pedaço de uma colmeia seca e observavam 
as constelações com ela. Era o “binóculo” deles. 

awawanpig s.n. ►1 material refletivo V.‘waruw’ 
Awawanpig ik adahan in keh ahehpakti ke 
waruwbe. —Material refletivo é capaz de refletir 
como um espelho. 

►2 tela s.n. V.‘ahepka’‘ 
Nah hiya gahehpak amadga komputador 
awawanpig.—Vi sua foto na tela do computador. 
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Awawhri s.m. ►1 (serpente mitológica) Tb.‘awahwi’ 
Ig ner datka Awawhri ig kadahan mpana gitew. 
Minikwak pahavwi ihamwi pitihkiswig aynte 
Parawna kahadbe ig ka ayta atan wot akiw. 
—(Diz a lenda que) a sucuriju “Awawhri” tem 
três cabeças. Um pajé a tapou lá em Parawna 
para que ela não venha mais para cá. 

►2 constelação da serpente “Awawhri” (Perseu) 
Avim ini avaxnikanpiye muwokwekri wis hiya 
pahavwiwa datka aynte amadga en. Giw 
“Awawhri”. 
—Durante o período da quarta chuva vimos uma 
serpente lá no céu. O nome dela é “Awawhri”. 

 
Amekenegben awna: “Awahwi gayesri mataka 
hawkri”. —Os anciãos diziam: “Awahwi é o 
tamanho do mundo”. 

awawyi s.n. ► parte dourada V.‘wawye’ 
Antiyan kadahan awawyi, in kewye ariwra. —O 
ovo tem uma parte dourada, chamada gema. 

awawyo s.f. ► (tipo de madeira dourada) 

awaxihwan s.n. ► monte s.m. V.‘waxri’ 
Nuwaxig avugban paha awaxihwan akak abaka. 
—Minha terra inclui um monte e meio. 

awaye /o adj. ► enjoativo /a adj. 
Kaharu inekute haviyka in awaye. 
—O tucupi novo é enjoativo. 
Bakimni nukuvisniye gasis awaye arihgi. —O 
cheiro do cocô do recém-nascido é enjoativo. 

awayg, gawayga s.m. ►1 homem s.m. cavalheiro 
Ner awayg kiyaparivye. 
—O homem é muito idoso. 
Awaykemni tigehne giwasrakis. 
—Os homens estão limpando as roças. 
Awaykemni gimowkatiykis kawih adahanikwa 
awaykemni. —Nos banheiros dos cavalheiros 
só homens devem entrar. 

►2 macho s.m. 
Ner pewruyan, ba awayg ba tino? 
—Aquele cachorrinho é macho ou fêmea? 

awaygbet adj. ► homem s.m. corajoso adj. 
Ka ba isaksa ig biwhpi. Ikaw awaygbet gitivut. 
—Não deixe ele bater em você. Seja homem! 

awayge v.i. ► viver às custas 
Ig yuma gikakura nikwe ig awayge git 
gikagmada. —Ele não tem dinheiro, vive às 
custas do seu amigo. 

awayghaw v.i. ►1 agir como homem 
V.‘awayg’‘-ha’‘-w’ 
Eg tino muwaka awayghaw ke awaygbe. 
—Aquela mulher quer agir como homem. 
Nor tino kannu awayghaw. Gubereswan ke 
awaygbe. —Aquela mulher sabe agir como 
homem. Sua roupa é roupa de homem. 

►2 ficar forte 
Igkis awayghaw igkis ka aynsima kamaxwate 
givitit Kiyavwiye.  
—Eles ficavam mais fortes na fé. 

awaygtenene adj. ► campeão. adj. V.‘awayg’‘-te’ 
Ig awaygtenene ig mateke madikte givetunya. 
—Ele é campeão. Venceu todos os oponentes. 

awaygye /o adj. ► forte. adj. V.‘awayg’‘-ye’ 
Ig awaygye adahan hiyuh awiyka. 
—Ele é forte. Pode carregar peso. 

awaygye /o adj. ►1 interessante adj. importante 
Guwn pi awaygte ariw wownuh. —Seu discurso é 
mais interessante do que o nosso. 

►2 valioso /a adj. 
Sah real pi awaygte guw pahamku real. 
—Cem reais são mais valiosos do que um real. 

awaygi s.n. ► valor s.m., importância s.m. força s.f. 
Inakni giwn yuma awaygi. 
—A palavra dele não tem valor. 

awayi s.n. ► cheiro s.m. (do tucupi) 
Kaharu awayi ik adahan katiwasa utew. 
—O cheiro do tucupi fresco pode nos dar dor de 
cabeça. 

awaykig, giwaykig s.n. ► porto s.m. 
Usuh tareke arimkat awaykig piyuket im. 
—Empurramos a canoa para o porto, onde se 
vende peixe. 

awayvi adj. ► enjoado /a adj. 
Ig awayvi awaku ig ax kuwak kote higihgite. 
—Ele está enjoado, porque comeu farinha meio 
crua. 

awé interj. ► puxa interj. V.‘puwiy’‘we’‘wo’ 
Awé! Ka aynsima nah mativwa. 
—Puxa! Que fome! 
Awé! Mmahki nah ka kannuhwasaki. 
—Puxa! Porque eu não consigo aprender? 

awebru s.n. ► beiju s.m. V.‘wat’‘kororavivye’ 
Awebru in bugut kehka akak unibdi. 
—Beiju é pão feito de mandioca. 
Eg batek ax awebru dadahka. 
—Ela gosta de comer beiju fino. 

awegesten s.n. ► óleo DT s.m. V.‘wages’‘-te’ 
Ig iki lesahs awegesten kabayntiwa adahan mote 
ka wohpima. 
—Ele misturou a gasolina com óleo DT a fim de 
que o motor não queime. 

awegeswan s.n. ► remoinho s.m. V.‘wages’‘-pa’ 
Amiyan awegeswan tukuye umuh; eg buwivi. 
—O remoinho virou a canoa e ela afundou. 

awehbete v.t. ► pressionar v.t. V.‘awah’‘-bet’ 
Annivwit awehbete usuh ka aynsima. Usuhme 
mpiksewne pisenwehpiye, inme ka pisenwa. 
—O trabalho nos pressiona. Estamos nos 
esforçando para terminá-lo, mas ele não tem fim. 

awehebdihne v.t. ► esquentar v.t. V.‘awah’ 
Eg awehebdihno gumana asemne. 
—Ela esquentou os restos da comida. 

awehketeke prep. ► desde adv. desde então, 
desde que 
Awehketeke ku akak inin nah batek. 
—Desde então, estou contente. Até hoje. 
Igkis higihwe awehketeke gig gimiremni. 
—Eles se mudaram desde que o pai morreu. 

awehwevye adj. ► morno /a adj. 
Ig awkevye akak un awehwevye. 
—Ele toma banho com água morna. 

awenum s.n. ► canal s.m. 
Kutimno daxe arit awenum. 
—O navio encalhou no meio do canal. 

awenyan adv. ► no lugar de, em vez de V.‘-wen’ 
Nah aya padoh pit ku samah nah amep pivig 
aran. Kuri nah diyuhkis awenyan. 
—Peço perdão porque roubei o seu ovo. Agora 
vou dar um outro no lugar dele. 
Ku pis katiwduk, ax platnu igiyo hepka awenyan 
kuwak. In ke iveytibe adahan uduk. —Se você 
tem gastrite, coma banana verde ralada em vez 
de farinha; é como remédio para o estômago. 
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awetu s.n. ►1
 fronteira s.f. confins s.m. fim s.m. 

limites s.m. extremidade s.f. V.‘arivra’ 
Uyay tigahmina uwaxigwiy awetu. —Vamos fazer 
a limpeza na fronteira da nossa terra. 
Giwaxig awetu piyawakad. 
—O fim do seu terreno é longe daqui. 

►2 nível s.m. altura s.f. 
Tituw akki wot un awetu. —O caracol nos mostra 
o nível que a água vai atingir. 

awetumna prep.► no final V.‘awetu’‘-min’‘arivramin’ 
Ig aynte awetumna giwasra ayabwi. 
—Ele está lá no final da roça. 

awetumnat prep.►ao final, até o limite V.‘awetu’ 

awetuvye adv. ► nunca mais, jamais adv. 
V.‘ka takunima’‘ka tuwema’‘-ti’‘awetu’ 
Awetuvye nah ayta atan akiw. 
—Nunca mais venho aqui. 

awevi adj. ► apagado /a adj. 
Lalamp awevi awaku kamaygviye. 
—A lamparina foi apagada pelo vento. 

awhptihan adv. ► por lá adv. (direção distante) 
Tb.‘optihan’‘omtehan’ 
Ahin awhptihan kabaki awkihanma. 
—A rota do caminho vai por lá, não é 
nada perto. 

awig s.n. ► remo de faia 
Kiyavwiyegben kawih puwayt awig. Igkis keh 
kanopsimahad gahugban. —Os velhos 
usavam um remo de faia muito grosso. 

awistak s.f. ► tangará s.m. (Chiroxiphia spp.) 
Nnaguh guw Awistak. 
—O nome da minha mãe é Tangará. 

awiyad adj. ► muito pesado /a 
Neras hiyeg awiyad. 
—Aquelas pessoas são muito pesadas. 

awiyayb s.f. ► viuvinha s.f. (Colonia colonus) 
V.‘awiye’ ‘arib’ 
Awiyayb gib ka awiynisima. 
—O curiango-tesoura tem uma cauda enorme. 

awiyhaw v.i. ► ganhar peso V.‘awiye’ 
Nah iwasate amadga ahehtet adahan hiyepne ba 
nah kuwis awiyhaw. 
—Vou me pesar para ver se já ganhei peso. 

awiyhaw v.i. ► ficar estressado V.‘awiye’ 
Nah ka muwaka awiyhaw akak annivwit. —Eu 
não quero ficar estressado de tanto trabalhar. 

awiyhetni s.n. ► peso s.m. V.‘awiye’ 
Eg imava gusivamna akak madikawku akebi 
awiyhetni. —Ela teceu a esteira utilizando dez 
pesos de madeira. 

awiyka, awiyni s.n. ►1 peso s.m. V.‘awiye’ 
Aysaw awiyni inin kuwak? 
—Qual é o peso desta farinha? 
Nah kayah ke wotbe awiykabe ay 
nuduhyamadga. —Dói como se eu tivesse um 
grande peso nas costas. 

►2 angústia s.m. (gíria) 
Bakimni meksatruvye hiyuhkis ka aynsima 
awiyka gut ginag. —Um filho desobediente traz 
muita angústia para a mãe. 

awiyne adj. ► pesado /a adj. V.‘awiye’ 
Ka muwaka pakis awiyne. 
—Não levante coisas pesadas. 
Ukivara himahgikis akak awiyne iwit. —O chefe 
ralhou com eles, usando palavras pesadas. 
Pannivwi awiyne, in ka awiynisima. 
—A sua lida é pesada, muito pesada. 

awiye adj. ► pesado /a adj. V.‘awiyne’ 

awiyvuye /o/ s.n. ► em boa forma V.‘awiye’ 
Ig takweye awiyvuye. 
—O rapaz está em boa forma. 

-awka suf. ► época s.f. Tb.‘-ewka’ 

awke v.i. ► banhar-se v.i. tomar banho 
Nah univu. Nah ta awkepte. 
—Estou suado. Vou tomar banho. 

awkepka, gawkevye s.n. ► banho s.m. 
Ku avim inin adahanikwa awkepka. 
—Hoje é um bom dia para tomar banho. 

awkepket, gawkepkeg s.n. ► banheiro s.m. 
Kiney awkepket? —Onde fica o banheiro? 

awkeviye /o v.i. ► banhar-se v.i. tomar banho 
V.‘mawkaptihwa’ 
Ig awkeviye ahakwa un huwewehpiye. 
—Ele banha-se em água limpa. 

awkin adv. ► por aqui mesmo, 
por aqui bem perto 
Nuvewkan wis maviya awkin. Ba pis kiye? 
—Acho que passamos por aqui mesmo. Você 
não acha? 

awkihan adv. ► por aqui, por perto, ao redor, 
sobre Tb.‘owkihan’‘okihpa’ 
Ig maviya awkihan. —Ele passou por perto. 
“Kiwva ahin?” “Uya tivik awkihan.” 
—“Qual vereda devemos seguir?” “Por aqui.” 
Abet kiysepka, hiyeg tamaktaw akak ihap 
awkihan gibagwanminew, awkihan gitewhariw, 
made. —Durante a festa para esquecer os 
mortos, as pessoas se pintavam com urucu 
sobre as pernas e sobre a cabeça. 

awku s.n. ► álcool s.m. (do português) 
Kamptaw akak awku ku kiney in katiw. —Faça 
massagem com álcool nas partes doloridas. 

awna v.t./v.i. ►1 falar v.t./v.i. dizer v.t. contar v.t. 
Ig awna: “Nah awnate ku pariyeva nah kiyemina. 
—Ele disse: “Vou contar o que sei. 
Ig mownpiye. Ka ik adahan ig awna. 
—Ele é mudo. Não pode falar. 

►2 pronunciar v.t. 
Ahwiy ka awna iwit wadit awaku yuma gaybu. 
—Vovô não pronuncia as palavras direito porque 
não tem dentes. 
Nah muwaka pis awna iwit pes huwewehe. 
—Eu quero que você pronuncie a palavra com 
clareza. 

►3 rechinar v.i. 
Tanan awna aygete. 
—O gafanhoto rechina ao anoitecer. 

awna gimin ► criticar v.t. fazer críticas sobre 
Ig awna amin nannivwi. 
—Ele fez críticas sobre meu trabalho. 
Ka yi muwaka awna gimin pahavwinema ku ig 
kane kabay. —Não critiquem ninguém, dizendo 
que ele não é bom. 

awna gimin waditnevyenen ► caluniar v.t. 
difamar v.t. 
Ka muwaka awna gimin pikebyi waditnevyenen. 
—Não calunie seu irmão. 

awna kibeyne ► agradecer v.t. V.‘kabayha’ 
Eg awna git: “Kibeyne adaha ini pikan nutuh.” 
—Ela o agradeceu pelo presente. 

awnaka adj. ► avisado /a adj. V.‘awna’ 
Ig awnaka git adahan ig ka kehne henne akiw. 
—Ele foi avisado para não fazer mais isso. 
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awnakevutne s.m. ► orador s.m. V.‘awna’‘-evutne’ 
Ignewa awnakevutne abet pahadguhwaki. 
—Ele será o orador na reunião. 

awnaki s.n. ► crítica s.f. calúnia s.f. difamação s.f. 
Uyay wiwhminaw ariw inin awnaki paminak. 
—Deixem de fazer estas críticas injustas. 
Nah ka hiyak akak ini awnaki numinuh. 
—Eu não ligo para as calúnias que falam sobre 
mim. 

awnamnih v.t. ► interceder v.i. falar em favor de 
Kiyavwiye awnamnihne wixwiy ariw mbeyne. 
—O senhor está intercedendo por nós. 

awnamnihkevutne /o s.m./s.f. ► orador s.m. 
Awnamnihkevutne ig ku pariye avanenekwa 
awnamnih kagta givetunkis hiyeg. 
—Um orador está sempre lendo as notícias 
escritas perante as pessoas. 

awnasa v.t. ► convidar v.t. V.‘awna’‘-kis’ 
Ig awnasaw adahan mpiyasa pahay hawkri 
gikak. 
—Ele nos convidou para passar um dia com ele. 

awnasaka adj. ► convidado /a adj. 
Eg ka awnasaka arit fet. 
—Ela não foi convidada para a festa. 

awnasepka adj. ► convidado /a (a deixar o cônjuge) 
Ig awnasepka adahan ig mayta gihayo igme ka 
iha. —Ele foi convidado a deixar a esposa, mas 
não o fez. 

awnbetvari v.i. ► cochichar v.i. falar de maneira 
incompreensível (longe do ouvinte ou numa outra 
língua) V.‘awna’‘-bet’‘-pari’ 
Nah timap igkis awnbetvari henneme nah ka 
pukuha ariknawnama. —Eu os ouvi 
cochichando, mas não entendi nada. 

awnekereviye v.i. ► quer dizer V.‘awna’‘-kere’ 
“Tebbux”, inakni awnekereviye “yuma gib”. 
—“Tebbux” quer dizer “sem rabo”. 

awnevwa v.i. ► realmente dizer V.‘awna’‘-e’‘-wa’ 
Nah ka hiyak ba ig awnevwa inakni. 
—Não sei se ele realmente disse aquilo. 

awnparinen s.n. ► cara s.f. sujeito s.m. espírito 
s.m. alma s.f. V.‘awna’‘-pari’‘-nen’‘gitip’‘gihiyekemni’ 
Ner awnparinen ba ig kuwis tivik? 
—Aquele cara já saiu? 

awnpitaw v.i. ►1 resmungar v.i. reclamar v.i. 
murmurar v.i. 
Igkis awnpitaw awaku igkis hiyepne mbeyne. 
—Eles resmungaram, porque estavam sofrendo. 
Eg awhpitew avatra gumana. 
—Ela reclamou da comida. 

►2 lamentar a morte (como se fosse falando com o 
morto) V.‘awna’‘-pit’‘-wa’‘yamamina’ 
Ig umehe yawk, ig awnpitaw gut: “Aa, yawk, kak-
sa pis bat avewi ah, henneme kuri pis kuwis 
miyo.” 
—Ele matou um tucano e depois lamentou a 
morte dele, dizendo: “Ah, tucano, há pouco 
tempo você estava sentado na árvore, mas agora 
está morto.” 
Ig hiya aviyoh abekebdi, ig awnpitaw gut: 
“Hennewa pisenwa pihawkan. Ka 
pihawkanvrikma. Ku samah pis danuh avitit waxri, 
waxri imuwad. 
—Ele viu os destroços do avião e lamentou a 
sua destruição, falando a ele: “Assim você se 
acabou. Não foi sua culpa. A montanha estava 
alta demais para você passar por cima, quando 
você chegou.” 

awnpitawka, gawmptawni s.n. ► resmungo s.m. 
Amawka pis pisenwa akak ini awnpitawka. 
—Você tem que acabar com esse resmungo. 

awoka v.i. ► acenar v.i. gesticular v.i. fazer sinal 
(com as mãos) V.‘wiwih’ 
Ig awoke nutuh adahan nah misakwa. 
—Ele acenou com as mãos para me fazer parar. 

awokak s.n. ► início s.m. 
Usuh kehnek ahehwaki adahan awokak ini 
ufetra. —Vamos fazer uma apresentação 
no início da festa. 

awokasaw v.i. ► levantar v.t. (mãos) 
Nah awokasaw, nah kabayhig adah inin gabay. 
—Levantei as mãos e agradeci a ele por sua 
bondade. 

awvre adv. ► por lá, por aí (perto, já mencionado) 
Igkis maviya awvre. 
—Eles pegaram um atalho e passaram por lá. 

ax v.t./v.i. ► comer v.t. 
Nah batek ax kawar. 
—Eu gosto de comer abacaxi. 
Ig ax kabayntiwa. —Ele come bem. 
“Ba pis axwiwa amaka aygete?” “Ihi, axwiwa 
nah.” 
—“Você comeu ontem à noite?” “Sim, comi.” 

ax aygete ► jantar v.i. 
Uya ax ay nuvinwa aygete. 
—Venha jantar comigo. 

ax puwipka abet ► almoçar v.i. 
Nah ka ax puwipka abet avim inin. 
—Não almocei . 

axena s.n. ► mola s.f. (do crioulo) V.‘xen’ 
Mote muwaka pahat axena adahan awewkisten. 
—O motor precisa de uma mola para funcionar. 

axikletavig s.n. ► fecho s.m. V.’xiklet’ 
Gikiwta yuma abutra, yuma axikletavig. 
—Não tem fecho na calça dele. 

axiwhan s.n. ► vazante s.f. escoamento s.m. 
Uyay muhuke axiwhanarit. 
—Vamos descer na vazante da maré. 

axka, gimana s.n. ► comida s.f. alimento s.m. 
Pamatka kibeyne axka gidahan pak. 
—Capim é um bom alimento para o gado. 
Wis ikap ukamkayuvwi akak kibeyne axkebdi. 
—Daremos boa comida para nossos filhos. 

axka amihetni ► condimento s.m. 
Ig kawih axka amihetni adahan maguhene 
gimana. —Ele usou condimentos para dar sabor 
à comida. 

axkarad s.n. ► banquete s.m. 
Ig kehe axkarad ka aynsima gidahankis 
gawnasanvu.—Ele ofereceu um banquete para 
os convidados. 

axkaritnene s.n. ► comida s.f. 
Kadahan madikte axkaritnene ariku ini piyuket. 
—Tem todo tipo de comida nesse 
estabelecimento. 

axket, gaxkeg s.n. ► restaurante s.m. refeitório 
Ariku axket piyuk arakembet axkebdi. 
—No restaurante vende-se diversas comidas. 

axnum v.i. ► boiar v.i. V.‘ax’‘ginum’ 
Avim iwanyanewka im axnum. Igkis uwkiya akak 
akebni un nawenye parahwokwatekne. Im 
miyarap awaku. 
—No mês de setembro os peixes boiam. Ficam 
embriagados com uma correnteza que vem do 
oceano e morrem. 
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axpusepkare avit busukne ► leproso adj. 
Mekseh makniw pahavwi ku pariye axpusepkare 
avit busukne. —O médico curou um leproso. 

axtet, gaxten s.f. ► mesa s.f. 
Ig ike miruk amadgat axtet. 
—Ele colocou o prato na mesa. 

amavuhten s.n. ► resistência s.f. V.‘givutan’ 
Nukamkayh avuviyo karayt. Eg yuma 
amavuhten. —Minha filha costuma adoecer. Ela 
não tem resistência. 

axtig s.m./s.f. ► fera s.f. predador s.m. devorador 
Kawokwine ig nopsad axtig. 
—A onça é uma grande fera. 

axwe v.i. ► alastrar-se v.i. (ferida) V.‘ax’‘-wa’ 
Gibuskana axwe. —A chaga se alastrou. 

axwe v.i. ► eclipse s.m. V.‘kayg’‘ax’‘-wa’ 
Kayg axwe awaku manuke kamuw gahina. 
—Houve eclipse porque a lua atravessou o 
caminho do sol. 

axwe v.i. ► ressaca s.f. (da maresia) 
Akemni axweh kaba buwikse wahmun. 
—A ressaca quase afundou nossa canoa. 

axwempiye /o adj. ► que se alastra V.‘busukne’ 
Waygu eg busukne axwempiyo. —O eczema é 
uma ferida que se alastra pelo corpo. 

ay adv. ► aqui adv. 
Ig ay nuvinwa. —Ele está aqui na minha casa. 
Minikwak paha paytwempu ay. 
—Havia uma aldeia aqui. 

ay adv. ► existir v.i. 
Eg ka iha ku ig ay. Bawkata ig ay. —Ela não 
acredita que ele exista. No entanto ele existe. 

ay interj. ► ah interj. 
Ay! Pariye danuh? —Ah! O que aconteceu? 

ay amun ► ocupar v.t. 
Ig ay amun giwetri amadga umuh. 
—Ele ocupou um lugar na canoa. 

aya v.i. ► perguntar v.i. intrometer-se v.i. 
bisbilhotar v.i. indagar v.i.  
Nah ayavgute gimin niguh. 
—Vou perguntar a ela sobre o meu pai. 
Ukivara aya amin ini kerka. 
—O chefe intrometeu-se  na briga. 

aya v.t. ►1 pedir v.t. solicitar v.t. rogar v.t. 
Ig aya im nutuh. —Ele pediu comida para mim. 
Nah aya git adahan ig ka ker. 
—Eu rogei a ele que não brigasse. 

►2 cobrar v.t. requerer v.t. exigir v.i. 
Ig aya gikukig awenyen. —Ele cobrou sua 
farinha que tinha sido emprestada. 

ayabanavrik prep. ► ao longo V.‘ayabwavrik’ 
Igkis ah akati ayabanavrik ahin. —Eles 
esticaram uma corda ao longo do caminho. 
Hiyeg japonez anniri ayabanavrik kagta, igkisme 
parahna anniri atakwanavrik. 
—Os japoneses escrevem ao longo do 
comprimento do papel, enquanto os brasileiros 
utilizam a largura. 

ayabwavrik prep. ► no comprimento, no lado 
mais comprido 
Eg anniro ayabwavrik kagta. 
—Ela desenhou no comprimento do papel. 
Ig mutuhe gamutra ayabwavrik giwasra. —Ele 
plantou no lado mais comprido da roça dele. 

ayabwi s.n. ► medida s.f. comprimento s.m. 
extensão s.f. 
Parak ayabwi kadaha pitana ahehtet. 
—O comprimento da tábua é 2 metros. 

Was ayabwi sah iwanti. 
—A extensão da roça é 100 metros. 
Ig wiwh payt ayabwi. 
 —Ele tirou a medida da casa. 

ayahri s.n. ► curral s.m. chiqueiro s.m. V.‘iyar’ 
Ig keh givig pak ayahri adahan ig ka wew 
muwapuwnema. 
—Ele fez um curral para prender o gado. 
Amawka wis keh pakir ayahri daykak adahan ig 
ka pes. —O cercado do chiqueiro deve ficar 
rente ao chão para o porco não escapar. 

ayak s.n. ►1 semente s.f. caroço s.m. 
Avuk gayak nopsad. 
—O caroço do abacate é grande. 
Ig aravusa pavay ayak. 
—Ele secou a semente de mamão. 

►2 amêndoa s.f. castanha s.f. 
Parip guyak kadahan gumarvit. 
—A amêndoa da pupunha fica dentro do caroço. 
Ig kukwene sawar ayak. 
—Ele está amassando a castanha de piquiá. 

►3 grão s.m. 
Takarak axe mayk ayak. 
—A galinha comeu os grãos de milho. 

ayak s.n. ►1 conteúdo s.m. Tb.‘ayakak’ V.‘ayakap’ 
Bidom ayakak lessahsnen. 
—O conteúdo do tambor é só gasolina. 

►2 munição s.f. 
Garagbusa ayak madike. —A munição acabou. 

ayakap s.n. ► carga s.f. V.‘iyakapti’‘miyakap’ 
Nuhmun ka aynsima ayakap. 
—Minha canoa está lotada de carga. 

ayakni s.n. ► cruz s.f. vértice central 
Ku aysaw wis hum panye wis kavusa akak 
ayakni ay avuwik. 
—Quando tecemos a cesta “panye “começamos 
com o vértice central aqui no fundo. 

ayaknisep prep. ► bem no meio V.‘ayakni’‘giyakni’ 
Igkis ibakha awebru pakwa ayaknisep. 
—Eles dividiram o beiju bem no meio. 
Eg ka misakwa ayaknisep paytwempu; eg 
misakwa aranwa adahwan. 
—Ela não mora bem no meio da cidade; mora 
num bairro. 

ayakok s.n. ► carga s.f. (de arma) 
Ku aysaw nah danuh paytrikut nah wiwh aragbus 
ayakok. 
—Quando chego em casa, eu descarrego a 
carga da espingarda. 

ayam v.t. ► esconder v.t. ocultar v.t. 
Eg ka kannu ayam ku pariye abet guhiyakemni. 
—Ela não pode ocultar seus pensamentos. 
Ig ayemwe ahavwik. 
—Ele se escondeu dentro da mata. 

ayamaw adj. ►1 escondido /a adj. 
Yatwa ayamaw avew ah. 
—A mucura está escondida na árvore. 

►2 secreto /a adj. oculto /a adj. confidencial adj. 
Ini iwetrit ku kit ig tivik ivuhtya in ayamaw. 
—O lugar onde ele foi pescar é secreto. 
Inakni inetit ayamaw henneme wisnewa hiyakni. 
—Essa notícia é confidencial. 

ayamaw adv. ► em sigilo, sob sigilo, às 
escondidas 
Ig kinetihwa gukak ayamaw giw gig. 
—Ele conversou com ela em sigilo, longe do pai. 
Amawka inakni hiyakemniki ayamaw. 
—Vamos manter este assunto sob sigilo. 
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ayamawnene adj. ► clandestino /a adj. 
Igkis patiptak amun iwetrit ayamawnene. 
—Eles se encontraram num lugar clandestino. 

ayapka, gayapni s.n. ► pergunta s.f. 
Ba pahavwi yaytak kadahan ayapka? 
—Alguém aqui tem alguma pergunta? 

ayapmina v.t. ► indagar v.i. perguntar v.i. 
inquirir v.i. 
Eg ayapmina asukri atiwni. 
—Ela indagou sobre o preço do sabão. 
Nah ta ayapminigte mmahpaki gikevenkis. 
—Vou lhe perguntar sobre a briga deles. 

ayara v.t. ► favorecer v.t. 
Ig ayarevun akak nukannuhwan ka aynsima. 
—Ele me favoreceu nos estudos.? 

ayaranwa prep. ► ao redor (da beira), em torno da 
borda, à volta da margem exterior, em toda a 
periferia 
Igkis hakuhkise ini bataka ayaranwa paytwempu. 
—Eles derrubaram o muro ao redor da cidade. 

ayaranwa s.n. ► cerca s.f. parede s.f. 
Payt ayaranwa tuguhe. —A parede da casa caiu. 

ayaranwa kehka akak tip s.n. ► muro s.m. 
Ayaranwa paytwempu kadahan pahayku 
ayaranwa kehka akak tip. 
—Há um muro ao redor da cidade. 

ayaranwa s.n. ► parênteses s.m. ( ) 
Ku aysaw wis tamak iwit amadga kagta, wis 
kawih pahayku ayaranwa aranwa iwit ku aysaw 
wis katawnehene unetni aynesa. 
—Quando escrevemos alguma coisa, colocamos 
parênteses no início e final de palavras para 
intercalar palavras ou frases que indicam uma 
digressão. 

ayaranwa kiduwekuhaw ► chaves { } s.f. 
Wis kawih ayaranwa kiduwekuhaw aranwa iwit 
ku pariye ekkene mpuse ariw, han: “Usuh keh 
arakembet humka {panye, matap, huw, awagi}.” 
—Colocamos chaves no início e final de palavras 
para abranger linhas ou palavras que são da 
mesma qualidade. Por exemplo, “Fazemos vários 
objetos trançados {cestas, tipiti, peneira, abano}.” 

ayaranwa wadit ► colchetes s.m. [ ] 
Wis kawih ayaranwa tabir aranwa iwit ku aysaw 
wis ekkene pahavwi giwn henneme wis idis atere 
pahat iwit ku pariye kane giwnma, han: “Ig awna: 
“Nah batek gukak [Mahi]” 
—Colocamos colchetes no início e final de 
palavras que encerram, em uma citação, 
palavras que não fazem parte dela. Por exemplo: 
“Ele disse: “Eu gosto dela [Maria].” 

ayava v.t. ► ajudar v.t. apoiar v.t. auxiliar v.t. 
facilitar v.t. patrocinar v.t. prestar auxílio 
Ig ayavan. —Ele me ajudou. 
Ukamkayuvwi ayarevwiy. 
—Nossos filhos nos apoiaram. 
Ig ayava hiyeg makakuravye. 
—Ele auxilia os pobres. 
Muwok ayava amutri hiyan. 
—A chuva facilita o crescimento da planta. 

ayavaki, gayavakna s.n. ► ajuda s.f. apoio s.m. 
auxílio s.m. assistência s.f. patrocínio s.m. 
Ig kehe nudahan kibeyne ayavaki. 
—Ele deu-me uma boa ajuda. 
Usuh muwaka ayavaki. —Precisamos de apoio. 

ayavaptih v.t. ► pedir um lugar (para alguém) 
Nah ayavaptihpi givinekut negni. —Eu vou pedir 
um lugar para você na casa do meu irmão. 

ayavaptihwa v.i. ► pedir um lugar, pedir carona 
Ig ayavaptihwa ta git adahan ig misakwa gimun. 
—Pedi um lugar para ficar. 
Nah ayavaptihwa gut adahan nah atakno 
guhapti. —Pedi uma carona para ela. 

ayavasaw v.i. ► pedir ajuda, pedir uma mão 
V.‘amnihswa’ 
Iwit “ayavasaw” in aynesa nawenyewa ariw iwit 
“amnihswa”. Ku aysaw wis “ayavasaw” git 
pahavwi, wis muwaka ig iki arikna wot, ba ig 
mayuye wot. Henneme ku aysaw wis “amnihswa” 
git wis muwaka ig keh arikna udahan ku pariye 
wis ka hiya nisamanak. 
—Na língua palikur, o sentido de “pedir ajuda” é 
um pouco diferente do que a palavra “pedir 
socorro”. Quando “pedimos ajuda” de alguém, 
queremos que ele nos dê alguma coisa ou 
trabalhe junto conosco. Mas quando “pedimos 
socorro” queremos que ele faça alguma coisa por 
nós que nós não conseguimos fazer. 

ayavasawka s.n. ► ajuda s.f. mão s.f. 
Ig aye ayavasawka gitkis gihaptiyevwi. 
—Ele pediu uma ajuda aos seus companheiros. 

ayavwa v.i. ► pedir permissão V.‘ayap’ 
Nah ayevwene pit adahan nah pesne. 
—Eu peço permissão para sair. 

ayaw s.n. ► agudeza s.f. intensidade s.f. V.‘kiyaw’ 
Un ayaw turuh tip. —A intensidade da água 
abriu buracos na pedra. 

aybiti, gaybi s.n. ► saliva s.f. baba s.f. 
Gibiy kivunbi akak gaybi ayteke ig tuveswin. 
—A boca dele encheu-se de saliva e ele cuspiu. 
Bakimni gaybi sabaptihe gisimsa. 
—A baba do bêbe molhou a sua camisa. 

aybut, gaybu s.n. ► dente s.m. 
Ig kadahan miyokwiye amun gaybu. 
—Ele tem cárie no dente. 
Uver kadahan pitahra gaybu hawata ke 
mawaravyobe. —O tubarão tem duas fileiras de 
dentes igual à piranha “mawaravyo”. 

aybutevutne /o s.m./s.f. ► dentista s.m./s.f. 
V.‘gaybu’‘tariskevutne’‘warekevutne’ 
Ig aybutevutne wareke gaybu. 
—O dentista arrancou o dente dela. 

aydha v.t. ► agradar v.t. V.‘kinista’ 
Inin pikan nutuh, in aydha nuhiyakemni. 
—O seu presente me agradou. 

aydhaptih v.t. ► consolar v.t. animar v.t. 
confortar v.t. acalentar v.t. 
Ig aydhaptihpig ariw gikadniyi. 
—Ele o consolou da saudade. 
Eg aydhaptihe gukamkayh ariw gikan. 
—Ela animou o filho e ele parou de chorar. 
Nukamkayh tihene. Uya aydhaptihgi nudahan. 
—Meu filho está chorando. Conforte-o paraor 
mim. 

ayegbi prep. ►1 entre prep. 
Ig it tabir ayegbi amutri. 
—O veado ficou em pé entre as plantas. 

►2 entre os dedos, na região interdigital 
Ig hiwhe giwak pakwa ayegbi. 
—Ele se cortou entre os dedos da mão. 

ayegbiya s.n. ► massa s.f. ingrediente s.m. 
V.‘ayegbi’‘-ya’‘kiyegbiye’ 
Egkis tuves ahakwat wohska ayegbiya adahan 
akehten. 
—Elas cuspiram na massa para fazer caxiri. 
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Inin bugut ka maguyema awaku pahat ayegbiya 
muwaka. —Este pão não está gostoso porque 
falta algum ingrediente. 

ayempika adj. ►1 escondido /a adj. V.‘ayam’ 
Iveyti ayempika kahadbe bakimnayh ka dax. 
—O remédio foi escondido para as crianças não 
mexerem. 

►2 protegido adj. 
Bakimnayh ayempika giwkis givetunyakis. 
—As crianças foram protegidas dos inimigos. 

ayemweket, gayemwekeg s.n. ► esconderijo s.m. 
Igkis keh iyar adahan ayemweket gavit waramwi. 
—Eles fizeram um tapume como esconderijo 
para se protegerem da serpente. 

ayesri s.n. ► tamanho s.m. 
Pivin hehpekuye ayesri akak nudahan. 
—A sua casa é do mesmo tamanho da minha. 

ayesrihwa s.n. ► suprimento s.m. aumento s.m 
acréscimo s.m complemento s.m 
Lekol iki ayesrihwa bakimnayh gimanakis. 
—A escola vai dar suprimento à comida das 
crianças. 

ayeweye /o adj. ► azul adj. verde adj. 
Simis ayeweboye ke arawabe asivri. 
—A camisa é azul como a pena da arara-
canindé. 
Ig tamak givin akak atamra ayeweye. 
—Ele pintou sua casa com tinta verde. 
Kuri givin ayeweptiye ke inamyanbe. —Agora a 
casa é tão verde quanto o ovo de inambu. 

ayg, gayghetni s.n. ► fumo s.m. tabaco s.m. 
(Nicotiana tabacum) 
Ayg keh karayt kahs abet usasa. 
—O fumo causa câncer nos pulmões. 
Ihamwigben puhpta hiyeg akak ayg adahan ig 
makniw.  
—Os pajés defumavam o corpo da pessoa com 
tabaco para curá-lo. 

ayg, gihim s.n. ► cigarro s.m. charuto s.m. 
Ig himekne gihim. Ele está fumando seu cigarro. 

ayg mitiwkemniki ► entorpecente s.m. droga s.f. 
Akum ayg mitiwkemniki in mahayakemniki. 
—Usar droga é maluquice. 

ayg adahan puwvesene hiyeg ► entorpecente 
s.m. droga 
Ku pahavwi ikine pit ayg adahan puwvesene 
hiyeg ka ba amavin. —Se alguém lhe oferecer 
um entorpecente, não aceite. 

ayge adv. ► aí adv. lá adv. (já mencionado) 
In ayge aduhyamadga axtet. —Está aí na mesa. 
Yuma hiyeg ayge. —Ninguém estava lá. 

aygete adv. ► à tarde, ao anoitecer, seis ou sete 
horas da tarde, ao entardecer 
Aygete avit igkis ax igkis awke. 
—Eles tomam banho à tarde antes de comer. 
Aygete usuh atere fetya. 
—Ao anoitecer nós fomos à festa. 

aygetehpisa adv. ► cinco horas da tarde 
“Kineyva kamuw?” “Aygetehpisa.” 
—“Que horas são?” “São cinco horas da tarde.” 

ayguh v.t.►afastar v.t. retirar v.t. mudar v.t. V.‘higih’ 
Ig ayguhe umuh ihapkatak. 
—Ele afastou a canoa do porto. 

ayguhwa v.i. ► afastar-se v.i. retirar-se v.i. 
V.‘higihwa’‘miniw’ 
Ayguhwa aytakihan. Nah muwaka misakwa 
pahapo ay. 
—Afaste-se daqui. Quero ficar sozinho. 

-ayh suf. ► -s, -es suf. (plural) (kibite) 
Bakimnayh batek arehwa. 
—Crianças gostam de brincar. 

ayh v.t. ► cheirar v.t. 
Eg batek ayh ivuriti. 
—Ela gosta de cheirar as flores. 
Misibyu ayhe gihgi. 
—Os morcegos cheiraram sua catinga. 

ayh adj. ► muito adj. grande adj. 
Takarak ax ayh gududu, eg ax kabiha. —A 
galinha comeu bem; o papo está grande agora. 

ayh gabet ► cacho s.m. ramalhete s.m. 
Mahk gariw ayh gabet. 
—Há um cacho de mangas no galho. 

ayh garudi ► gordão /ona adj. gordo /a adj. 
Arudiki ayh garudi. —A anta é gordona. 

ayh gatun ► cheio /a adj. (barriga) 
Ig ihe madikte guwasemne. In ke wotbe ig ayh 
gatun arit. 
—Ele engoliu todas as mentiras dela. A barriga 
dele deve estar cheia. 

ayhavrik v.t. ► farejar v.t. V.‘ayh’‘ayhavrik ‘kayh’ 
Pewru ayhavrike puwikne gidukwen. 
—O cachorro farejou a caça. 

ayhboka v.t. ► beijar v.t. V.‘ayh’’-bo’ 
Ig ayhboka gihayo. —Ele beijou a esposa. 

ayhbokaki, gayhbokan s.n. ► beijo s.m. 
Nah awahkis aymbokaki pimin. 
—Eu mando-te beijos. 

ayhskata adv. ► o que deu em 
Ayhskata numahyakemni nah biyukse nukakura 
henne? —O que deu em mim para perder 
aquele dinheiro? 

aynte adv. ► ali adv. lá adv. Tb.‘ayte’ 
Eg aynte ahavarik. —Ela estava ali no mato. 
Ig aynte Uyapkun. —Ele está lá em Oiapoque. 

ayntehan adv. ► lá adv. (distante) 
Ig kaybune ayntehan kewku. 
—A cobra está lá no cerrado. 

ayigep s.n. ► cumeeira s.f. 
Ayigep humabohka akak kariktimna. 
—A cumeeira está trançada com folha de inajá. 

ayipa adv. ► já adv. Tb.‘ayiva’ 

ayipte adv. ► por muito tempo, faz muito tempo 
Ig kuwis kannuhwa ayipte. Inneki keh ig kannu. 
—Ele estudou por muito tempo. Por isso ele 
sabe. 
Ayipte kuwis ariwntak gitepkemni. 
—Faz muito tempo que ele saiu. 

ayiva adv. ► há muito tempo, já faz tempo 
V.‘ayivwi’‘ka kuyenema’ 
Ayiva ig pisenwa. 
—Há muito tempo ele terminou. 

ayivwad adv. ►1 crônico adj. por muito tempo 
V.‘ayivwi’ 
Ig kannivwi ayivwad. 
—Ele trabalhou por muito tempo. 
Nah kuwis wahavi ayivwad. Mmahki pis 
ayivwihwa? —Já esperei você por muito tempo. 
Por que demorou? 
Ig kadahan murukti ayivwad kuwis. 
—Ele tem um resfriado crônico. 

ayivwi v.i. ► durar v.i. demorar v.i. permanecer 
v.i. V.’dahwa’‘karivwih’ 
Im masaraki ik adahan ayivwi pahay hawkri. 
—Peixe moqueado dura por um dia. 
Ayivwi kibehtenwa. —O tempo não demora. 
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ayivwi s.n. ► duração s.f. 
Aysaw ayivwi lantem ayak kamax? 
—Qual é a duração da pilha? 

ayivwih v.t. ► adiar v.t. V.‘ayivwi’‘-ha’ 
Ig ayivwihe itiwnit. —Ele adiou o pagamento. 

ayivwihwa v.i. ► demorar v.i. procrastinar v.i. 
hesitar v.i. 
Ig misakwa pahaywowa hawkri. Ig ka ayivwihwa. 
—Ele ficou só um dia. Não demorou aqui. 
Mmahki pis ayivwihwa adahan danuh? 
—Por que você demorou para chegar? 
Nah ayivwihwa awaku nah muwaka nannivwi 
pisenwa.—Eu demorei porque quis terminar meu 
trabalho. 
Ig ayivwihwa havis, egme yawk amere. 
—Ele hesitou em atirar e o tucano foi embora. 

ayivwite adv. ► demorou v.i. 
Ig ivuhtya ayivwite kahadbe ig kawin givewkan. 
—Ele demorou na pescaria, na esperança de 
pegar alguma coisa. 

aykayan, gikayan s.n. ► catapora s.f. varicela s.f. 
Aykayan keh nopsad yakvitka. 
—A catapora provoca bolhas no corpo. 

aymah v.t. ► criar v.t. (por pouco prazo) V.‘aymwah’ 
Ig aymah kuwekwe. —Ele cria papagaios. 
Eg aymahno guhiwhivwi. 
—Ela está criando os netos. 

aymahwa v.i. ► crescer v.i. desenvolver-se v.i. 
viver v.i. 
Mpuse hawkri wamutravwiy aymahwa kibeye. 
—As plantas crescem a cada dia. 
Ukivaramah aymahwa adahan avanenekwa! 
—Viva o rei! 

aymahwa adahan avanenekwa v.i. ► imortal adj. 
Ig aymahwa adahan avanenekwa. Ig ka miya. 
—Ele é imortal. Não morre. 

aymahwaki, gaymahwan s.n. ► vida s.f. maneira 
de viver V.‘dehetniki’‘aymahwa’ 
Aymahwaki amadga hawkri in nopsad 
kakanhawka giwntak Uhokri. 
—A vida é um grande dom de Deus. 
Nah ka wageskere naymahwan kema 
nawwotunyema. 
—Não quero mudar minha maneira de viver, 
não quero ser como os estrangeiros. 

►2 condição s.f. estado s.m. V.‘aymahwa’ 
Nah ayta ayap yis amin yaymwahwan ayge. Ba 
yis kabay? —Vim perguntar como está seu 
estado atual. Está bem? 

►3 geração V.‘aymahwa’ 
Ka aynsima kamukri, avaxnikan aymahwaki, 
metakwa igkis danuh atere amaksemi hawkri. 
—Depois de muitos anos, até a quarta geração, 
finalmente chegaram até o fim do mundo. 

aympa v.t. ► deixar (entrar), receber v.t. (em casa) 
V.‘amava’‘isaksa’‘isiy’ 
Ig ka aympa pahavwinama hiyeg parak 
givinekut. 
—Ele não deixa ninguém entrar na casa dele. 
Ignesnenwa gigvig ig aympigkis. 
—Somente os pais ele recebe. 

aymwah v.t. ► criar v.t. adotar v.t. (por longo prazo) 
V.‘aymah’ 
Nah muwaka aymwah nukamkayh kabayntiwa. 
—Quero criar bem meus filhos. 

aynene s.n. ► morador s.m. habitante s.m. 
Usuh ka aynenema avit Makapa. Usuh he 
danuhpenenen. —Não somos moradores de 
Macapá. Somos visitantes. 

aynenewa /aynanowa adj. ► nativo /a adj. 
Kupuw eg amutri aynanowa. 
—O cupuaçu é uma planta nativa. 

aynesa adj./adv. ► pouco /a adj./adv. 
V.‘ka kebnama’‘ka kibitema’ 
Ig ike nutuh aynesa kuwak. 
—Ele deu para mim um pouco de farinha. 
Nuvewkanbe ig batek nukakuh aynesa. 
—Acho que ele gosta um pouquinho de mim. 

aynesa ariwntak ► mais ou menos V.‘hennenwa’ 
Piyuk ini simis aynesa ariwntak 10 reais. 
—Vende a camisa por 10 reais, mais ou menos. 

aynesnima adj./adv. ► mínimo /a adj. 
Ig ka ik ayavak aynesnima. 
—Ele não dá a mínima ajuda. 

aynewa adv. ► aqui mesmo, agora mesmo, já já, 
logo adv. imediatamente adv. 
V.‘ay’‘kurinewa’‘pisenwate’ 
Ka ba pes aytakihan. Misakwanaba aynewa. 
—Não vá embora. Fique aqui mesmo. 
Numawkan ig keh gannivwi aynewa. 
—Quero que ele faça o trabalho já já. 
Igkis hiyapni henne, igkis Hiye wagehne avigku 
ahin, igkis tukuh pahat ah. Aynewa igkis tukuh 
pahat ah akiw. Aynewa igkis tukuh pahatwa ah 
akiw. Igkis umehe madikte Hiye. 
—Quando eles viram os Galibis subindo no 
caminho, eles empurraram uma tora em cima 
deles. Logo empurraram uma outra tora e 
imediatamente mais uma. Eles mataram todos 
os Galibis. 

ayokman s.f. ►âncora s.f. V.‘yokmanti’ 
Nawiy ayokman wareke ahakwatak un. 
—A âncora do navio desatou na água. 

aysamuk interrog ► quanto custa, qual é o preço 
Aysamuk pohow hadyu? 
—Quanto custa um rádio? 
Aysamuk kuwak atiwni pes? 
—Qual é o preço da farinha de mandioca? 

aysavut interrog.►quantas vezes adv.V.‘aysaw’‘-vut’ 
Aysavut pis keh kuwak avim pahavwi kayg? 
—Quantas vezes por mês você faz farinha? 
Nah ka hiyak aysavut eg teska gutewha. —Eu 
não sei quantas vezes ela foi batida na cabeça. 
Aysavut amawka nah bayahmina nukebyi ariw 
gitaraksan nukakuh? 
—Quantas vezes devo perdoar os erros do meu 
irmão? 

aysaw interrog. ► quando adv. V.‘ku aysaw’ 
Aysaw yis atak? Ba kuri avim inin ba takuwanek? 
—Quando vocês vão? Hoje ou amanhã? 
Ku aysaw muwok wayk, ig ka atak wewva. 
—Quando chove, ele não caça. 

aysaw interrog. ► quanto /a pron. 
Aysaw gikebikis ateknevwi? —Quantas irão? 
Aysaw akebi pikamkayuvwi kuri? 
—Quantos filhos você tem agora? 
Aysaw hawkri pis misakwa ayge? 
—Quantos dias vocês vão ficar lá? 
Aysaw kamukri paw? 
—Quantos anos você tem? 
Aysaw ayivwi adahan yis danuh atere? 
—Leva quanto tempo para chegar lá? 
Aysaw awiyni inin kuwak? 
—Quanto pesa esse arroz? 
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aysawhka interrog. ► quando adv. (bem no passado 
ou no futuro) 

aysawnemenek adv. ► no futuro 
Aysawnemenek eg pi kiyavute akiw. 
—No futuro ela ficará mais velha ainda. 

ayta v.i. ► vir v.i. 
Ik adahan pis ayta hawkanawa. 
—Pode vir amanhã bem cedo. 

ayta adv. ► para cá V.‘atan’ 
Tarakwanaba ayta. —Empurre a canoa para cá. 
Tarak piwak ayta nutuh. 
—Estenda a mão para mim. 

aytaki adv. ► daqui adv. daí adv. dessa direção 
Pahavwi kamax gikagmada aytaki, pahavwime 
aytaki. Igkis itukevgi ta givinwat. 
—O homem pegou o amigo daqui e um outro o 
pegou daí e o levaram para casa. 

aytakihan adv. ► daqui adv. daí adv. dessa 
posição 
Ig tivik aytakihan amaka ahewkemni. 
—Ele saiu daqui anteontem. 
Igkis tivikwiyes aytakihan avatra hiyapka 
mbeyne. —Eles estão saindo daqui porque estão 
sofrendo. 
Pes aytakihan. Nah ka hiyepkere pihepka ay 
akiw.  
—Saia daí. Não quero ver seu rosto de novo. 

aytakinewa /aytakinowa adj.►nativo /a adj. daqui 
mesmo 
Ner awayg ig aytakinewa. Ig ka nawwotunyema. 
—Aquele homem é daqui mesmo. Ele não é 
estrangeiro. 

ayte adv. ► lá adv. ali adv. Tb.‘aynte’ 
Su iwasa ba aytema. —Vá ver se está lá. 

ayte akiw / aytk. ► et cetera / etc. 
Ku aysaw wis tamak iwit amadga kagta, wis 
tamak ayte akiw ba aytk. adahan ekkene ku 
kadaha ka aynsima ayte akiw. —Quando 
escrevemos alguma coisa, escrevemos et cetera 
ou etc. para evitar uma longa enumeração de 
coisas que queremos dizer. 
Eg batek ax arakembet ah ariw: platnu, uwas, 
kawar, aytk. 
—Ela gosta de comer todos os tipos de fruta: 
banana, laranja, abacaxi, etc. 

ayteke adv. ► daqui adv. 
Pesnay ayteke! —Saiam daqui! 

ayteke conj. ► então conj. daí conj. 
Ig axnete ay numunuh, ayteke ig tivikme. 
—Ele comeu comigo e então, saiu. 

aytekenewa adv. ► daqui mesmo 
Egkis tareke aytekenewa ku kitak gigkis 
gimawkan. —Elas empurraram a canoa daqui 
mesmo como o pai quis. 

aytne! interj. ► saudações! interj. olá! interj. 
Aytne! Mmah pikabyan? —Olá! Como vai? 

aytnih v.t. ► cumprimentar v.t. saudar v.t. 
Ig aytnih gawnasanvu. 
—Ele cumprimentou seus convidados. 
Igkis aytnihpen ku aysaw nah danuh. 
—Eles me saudaram na chegada. 

aytnihka s.n. ► cumprimento s.m. 
Nah danuh atere yuma aytnihka. —Quando 
cheguei lá não recebi cumprimento nenhum. 

aytnisa adv. ► para cá (para uma posiçao pertinha) 
Ba ayta aytnisa. —Venha para cá, bem pertinho. 

aytnite adv. ► imediatamente adv. 
repentinamente adv. no mesmo instante, 
naquele momento V.‘kibehtenwa’ 
Aytnite eg subuke guwak ahakwa amuwano eg 
mayahave gihepka. —Imediatamente ela meteu 
a mão no jenipapo e o passou sobre o rosto dele. 
Ku timar kagehpep, pis miyá aytnite. 
—Se a surucucu lhe mordesse, você morreria 
repentinamente. 

aytniva adv. ► para cá 
Eg iki gasu paha hanpa pahame aytniva. —Ela 
colocou um brinquedo para lá e um para cá. 

aytontak prep. ► de prep. (de uma direção distante) 
Nah ayta aytontak Uyapkuntak. 
—Eu venho de Oiapoque. 

aytohti adv. ► ao longe (numa posição distante) 
Ig pese ahakwatak un. Ig sigise, ig tivik. Aytohti 
ig iveg arimkat pareyne kiyapyad pareynad 
ahakwa mahakwa. 
—Ele saiu da*água correndo. Ao longe ele viu 
um jacaré grande no lago. 

aytohtihan prep. ► de prep. (de uma posição distante) 
Parana pes aytohtihan Pagatak. 
—Os brasileiros surgiram do Pará. 

aytranesa adj. ► crescente adj. aumento s.m. 
Wis ka mutuh wamutra ku aysaw kayg 
aytranesa. 
—Nós não plantamos durante a lua crescente. 

aytwenihpiye v.i. ►1 vir v.i. V.‘ayta’‘-wa’‘-piye’  
Ig aytwenihpiye atan. —Ele está vindo para cá. 

►2 futuro s.m. 
Ig ka ivegmina gihiyekemni amin ku pariye 
aytwenihpiye. —Ele não pensa no futuro. 

aytwenihpiye /o adj. ► que vem, vindouro /a adj. 
próximo /a adj. 
Ig danuh avim ini kayg aytwenihpiye. 
—Ele vai chegar no mês que vem. 

ayukma s.n. ► musgo s.m. 
Ah ayukma, tip ayukma in kikiye. 
—O musgo nas árvores e nas rochas é liso. 

ayuwahwa v.i. ► cobiçar s.f. V.‘kinikwa’ 
Ig ayuwahwa guminkis madikte tinogben. 
—Ele cobiça todas a mulheres. 

ayuwahwaki s.n. ► luxúria s.f. concupiscência s.f. 
maus desejos V.‘kinikwaki’ 
Ka ba isaksaw arit ini ayuwahwaki. 
—Não deixe a luxúria dominar a sua vida. 

ayuyi s.n. ► mofo s.m. V.‘yuy’ 
Kamis anugyi in wareswa ayuyi. 
—A camisa úmida ficou cheia de mofo. 

ayvekuye adj. ►1 organizado /a adj. em ordem 
Eg ikis madikte gewkanbet ayvekuye ariku payt. 
—Ela deixou a casa em ordem. 
Lekolyavu ayvekuyes ariku lekol avin. 
—Os alunos estão organizados na sala de aula. 

►2 adv. em sequência, em ordem 
Ig awna avuhkak ayvekuye . 
—Ele falou os números em sequência. 
Egkis awna amanpuy ayvekuye: “ba be bi bo bu.” 
—Elas falaram as sílabas em ordem: “ba be bi 
bo bu.” 
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B  b
ba conj.► (marcador de pergunta cuja resposta é sim ou 

não) 
Ba nah awni pit? —Eu não te disse? 
Ba pis atak ba kawk? —Você vai ou não? 
Ba pi ay? —Olá, está aqui? 

ba adv. ► -e (awenyen ‘ar’ amaksemni iwit), -a (awenyen 
‘er’ ba ‘ir’ amaksemni iwit) (marcador dum pedido cortês) 
V.‘-ba’ 
Ba ayta. —Venha. 
Ka ba kehni henne! Ka ba awna! 
—Não faça isso! Não fale! 

ba adv. ► muito adv. bem adv. tão adv. tanto adv. 
bastante adv. Tb.‘bani’ 
Nor mulundu ba guyesruvevye. 
—Aquela melancia é bem grande. 
Ini agigman ba ahawnepte. 
—Essa música é muito barulhenta. 
Nuhawkri ba gamnihra. 
—Meu avô é bastante generoso. 
Ig ba gibetkitenwa gukak keh ig maripkaw gukak. 
—Ele gostou dela tanto que se casou com ela. 

ba akebin ► muitos /as adj. tantos /as adj. 
Ba akebentenwa hiyeg ayge! 
—Tinha tantas pessoas lá! 

ba gibetkitenwa ► entusiasmado /a adj. 
Eg ba gubetkitenwa keh eg watisa. 
—Ela ficou tão entusiasmada que pulou. 

ba kawk ► ou conj. 
Ba pis axkere im ba kawk ba ihti? 
—Você quer comer peixe ou carne? 

-ba suf. ► será (sufixo que indica dúvida) 
Wo! Mmah pisneba, Zé? 
—Puxa! Será que é você, Zé? 

-ba suf. ► por favor, por gentileza (sufixo verbal que 
indica um pedido cortês) V.‘mu’‘-ka’ 
Paraknaba. Batnaba. 
—Entre, por favor. Sente-se, por gentileza. 

bab s.m. ► (tipo de peixe com barba) (do crioulo) 
Ku aysaw muwok wayk, im bab tugukwiye. 
—Quando a chuva cai, o peixe “bab” deixa o rio e 
se dispersa pelo pântano.a várzea. 

babaminye /o adj. ► chato /a adj. alto e 
retangular, comprido e plano Tb.‘sababamin’ 
Gennetni in ka huwetminyema, in babaminye. 
—Seu lápis não é redondo; é chato. 
Payt babaminye. —O prédio é alto e retangular. 
Hadyo babaminyo. 
—O rádio é comprido e plano. 

babamnamnavadmin adj. ► altos e espalhados 
por toda parte V.‘babavit’‘-min’‘-pa’‘-ad’‘-min’ 
Paytwempu São Paulo in babamnamnavadmin. 
—São Paulo tem prédios altos e espalhados 
por toda parte. 

babavit adj. ► provida de protuberâncias 
V.‘abababet’‘kababaminye’ 
Eg “carambola” babavit. 
—A carambola é provida de protuberâncias. 

babay, gibabaya s.f. ►jaca-da-Bahia s.f. V.‘babavit’ 
Babay eg maguyo. 
—A jaca-da-Bahia é deliciosa. 

bado, gibadoa s.n. ► cavaco s.m. (do crioulo) 
Ig wiwh bado adahan kavinvitene givin. 
—Ele cortou cavacos para cobrir sua casa. 

bag s.m. ► (tipo de peixe) 
Bag ig gitew nopsad, givitme mahamwisa, gibme 
ke urakbe. 
—A cabeça do peixe “bag” é grande, seu corpo é 
fino e seu rabo parece com um poraquê. 

bagag adv. ► de peito, de bruços Tb.‘barawraw’ 
Ig tuguhe bagag waykborit. 
—Ele caiu de peito no chão. 
Nukamkayh batek himak bagagaw. 
—Meu filho gosta de dormir deitado de bruços. 

bahet, gubaheta s.n. ► travessa s.f. (do crioulo) 
Tinogben kawih bahet. 
—As mulheres usam travessas na cabeça. 

bak v.t. ► rachar v.t. romper v.t. partir v.t. 
fender v.t. fundir v.t. separar v.t 
Ig beke ah akak miguw. 
—Ele rachou a madeira com machado. 
Nah muwaka pis bak nudahan nor kuk. 
—Quero que você parta este côco para mim. 
Ig beke amiyan. —Ele rompeu a correnteza. 
Bak paha aybut ilay. —Separe um dente de alho. 

-bak suf. ► (sufixo nos números que indica parte ou fração) 
Ig tigikbetwiye pahabakya. 
—Ele está manco de uma das pernas. 

bakaptih v.i. ► cortar um pouco V.‘bak’‘-ptih’ 
Ig bakaptih aranwa umuh adahan ig ivuhtya. 
—Ele cortou um pouco o mato ao redor da 
canoa para pescar. 

bakavyempu adj. ► quebrado em pedaços 
V.‘bak’‘-ave’‘-empu’ 
Ig ute parawkam bakavyempu. 
—Ele achou cerâmica quebrada em pedaços. 

bakboha v.t. ► retalhar v.t. V.‘bak’’-bu’‘ha’ 
Eg bakbohe im ayteke eg pamahemni. 
—Ela retalhou os peixes e os salgou. 

bakdep adj. ► repartido na fronte 
V.‘bak’‘gideva’‘-pi’ 
Tinogben batek akak gusemnukis bakdep. —As 
mulheres gostam de repartir o cabelo na fronte. 

-baki clit. ► certamente adv. realmente adv. 
com certeza 
Hennewatbaki nah kamax ka aynsima im. 
—Realmente, eu peguei muito peixe. 
Ka ba dax akak inere. Kabaki udahanwiyma. 
—Não mexa com aquilo. Certamente não é 
nosso. 
Axtigbaki axwig. 
—Com certeza alguma fera o devorou. 

baki adv. ►realmente adv. (marcador de pergunta cuja 
resposta é sim ou não que indica dúvida) V.‘ba’‘-ki’ 
Baki pis kehwatmanek nudahan kabayntiwa? 
—Você realmente vai fazê-lo bem para mim? 



 

Dicionário Palikur – Português, 2019, Associação Internacional de Linguística —SIL Brasil 

91 

j 

k 

l 

m 

n 

o 

p 

q 

r 

s 

t 

u 

v 

w 

x 

y 

z 

j 

k 

l 

m 

n 

o 

p 

q 

r 

s 

t 

u 

v 

w 

x 

y 

z 

bakim s.f. ► mana s.f. V.‘bakiy’‘bakibe’‘bakimni’ 
Eg awna gut gukagmada: “Bakim, uya atak 
savugya takes.” —Ela disse para a amiga: 
“Mana, vamos pegar camarão.” 

bakimnatiy s.n. ► útero s.m. ventre s.m. V.‘atiy’ 
Bakimni humaw ariku bakimnatiy. 
—A criança desenvolve-se no útero. 

bakimnayh s.m./s.f. ► crianças s.f. 
Egkis bakimnayh migenavyo. 
—As crianças são órfãs. 
Neras bakimnayh batekye ivuhtya. 
—Aquelas crianças gostam de pescar. 

bakimni s.f./m. ► criança s.f. neném s.m bebê s.m 
Ig bakimni barewyesa. —A criança é bonitinha. 

bakimni ariwnra ► bolsa de água 
Ku aysaw eg pamakutak, inkit bakimni ariwnra 
pes. —Quando ela deu à luz a bolsa estourou e 
a água saiu primeiro. 

bakimni gatig ► cérvice s.m. colo do útero 
Igkis ute kahs ariku bakimni gatig. 
—Eles acharam um câncer no colo do útero. 

bakimni gitiy ► útero s.m. ventre s.m. V.‘bakimnatiy’ 
Igkis padukwig. Igkis wiwhe bakimni gitiy. 
—Fizeram histerectomia. Tiraram o útero. 

bakimni awayg ► menino s.m. garoto s.m. 
Bakimni awayg ka batek arehwa akak bakimni 
tino. —Os meninos não gostam de brincar com 
as meninas. 

bakimni kiyavahviyesa►criança s.f.(de 3 a 7 mêses) 
Bakimni kiyavahviyesa kote kannuhte wew. 
—A criança ainda não consegue andar. 

bakimni kiyapte ► criança s.f. (de 5 a 7 anos) 
Bakimni kiyapte ik adahan ayava ginag 
kannivwi. —A criança pode ajudar a mãe nos 
trabalhos domésticos. 

bakimni kiyaptenisa ► criança s.f. (de 1 a 4 anos) 
Bakimni kiyaptenisa ik adahan timap wown. 
—A criança já entende o que a gente diz. 

bakimni nukuvisniye ► recém-nascido s.m. 
Ig bakimni nukuvisniye ig mitibete. 
—O recém-nascido é delicado. 

bakimni takwatenisa ► criança s.f. (de 8 a 13 anos) 
Bakimni takwatenisa ik adahan wewva gihapti 
gig. —A criança já pode caçar com o pai. 

bakiy s.m./s.f. ► mano s.m. V.‘bakim’ 
Ig awna git gikagmada: “Bakiy, uya atak ivuhtya.” 
—Ele disse para o amigo: “Mano, vamos 
pescar.” 

bakmina v.t. ► tirar lasca, quadrar v.t. V.‘bak’‘-min’ 
Ig bakmine wakap. 
—Ele tirou lascas dos suportes da casa. 

bakmuhsaki adj. ► quadrado adj. V.‘bak’‘-mun’‘-kis’ 
Ig keh epti bakmuhsaki. 
—Ele fez um banco quadrado. 

bakmuhsaki s.n. ► cubo s.m. Tb.‘babavit’ 
Bakmuhsaki “cubo” amuhri hennep 
avugban. —O cubo tem todos os 
lados do mesmo comprimento. 

baktaptih v.t.►quebrar um pouco V.‘bak’‘-pit’‘-ptih 
Baktaptih no uvayanyan ariw gumar. —Quebre 
um pouco a casca do ovo para o pato sair. 

bakubet adj. ► frouxo /a adj 
V.‘dakebet’‘iseysa’‘mukuvari’ 
Imedgit arim bakubet. 
—O fio do arco está frouxo. 

bakubuge adj. ► com fio frouxo V.‘bakubet’ 
Ku umedga bakubuge ka ik adahan wis havis 
nikak. —Se o arco está com fio frouxo, não dá 
para flechar com ele. 

bakuhwebdi adj. ► ter papo caído 
Ner awayg gihepka bakuhwebdi awaku gikivay. 
—Aquele homem tem papo caído, porque é 
idoso. 

bakug s.f. ►arapapá s.m. (Cochlearius cochlearius) 
Eg bakug ax im. —A ave arapapá come peixe. 

bakutkig s.f. ► (tipo de erva) (Sabicea cinerea) 
Eg akahpa gukamkayh akak bakutkig. 
—Ela banhou o filho com a erva “bakutkig”. 

bakwa v.i. ►1 partir-se v.i. V.‘bak’‘-wa’‘bekwe’ 
Wahmun bekwe ukakuh aynte parahwokwa. 
—Nossa canoa partiu-se conosco lá no mar. 

►2 desabrochar v.i. abrir v.i. 
Ivuriti bakwa barewyosa. 
—As flores desabrocham e mostram a sua 
beleza. 
Karikti atugun kote bakwate. 
—O olho do inajá ainda não abriu. 
Woki ariw kuwis bekwe. Ku aysaw eg puh, nah 
ayta wagehpig. 
—O açaí já desabrochou. Quando ele ficar 
maduro, vou subir para pegar o cacho. 

►3 espocar v.i. explodir v.i. 
Nah ax kabiha kaba nah bekwe. 
—Comi tanto que quase explodi. 

►4 chocar v.i. dar à luz (gíria) 
Nuviguh takarak aran kuwis bekwe. 
—Os ovos da minha galinha já chocaram. 

bakwasa v.t. ► botar para chocar V.‘bakwa’‘kis’ 
Nah ayta bakwasene pisaya antiyan anavi pivig 
takarak. —Eu posso botar para chocar dois 
ovos debaixo da sua galinha? 

bal, gibala s.f. ► bala s.f. 
Pohow bal huwithe gibagwamna. 
—Uma bala o atingiu na perna. 

balata s.f. ► seringueira s.f. (do português) 
Balata gadidkan in kehka in humaw buhax. 
—A seringueira produz a borracha. 

balem s.m./s.f. ► baleia s.f. (do crioulo) 
Balem ig im ka nopsimahad. 
—A baleia é muito grande. 

bani adv. ► muito adv. tão adv. tanto adv. Tb.‘ba’ 
V.’-pten’ 
Ig bani dagawne ta gut. 
—Ele está muito zangado com ela. 

bara s.f. ► banana-pacovão s.f. V.‘pilatno’ 
Bara pi pugumate guw maykyo. —A banana 
pacovão é maior do que banana chorona. 

barakut s.f. ► japecanga (similax spp.) 
Hiyeg keh akabdat akak barakut. 
—As pessoas fazem colares de japecanga. 

bararaw adv. ► de peito Tb.‘bagag’ 
Ig tuguhe bararaw waykborit. 
—Ele caiu de peito no chão. 

bareskut s.f. ► cambará amarelo (Wulffia baccata) 
Eg higa bareskut adahan bukihne guhikakni. 
—Ela tomou cambará amarelo para parar de 
vomitar. 

barew adj. ► bonito /a adj. limpo /a adj. claro /a 
“Ba hawkri barew?” “Barewyewa!” 
—“O dia está bonito?” “Bem bonito!” 
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barew adj. ► meio /a adj. médio /a adj. pouco /a 
pequeno /a adj. 
Ig awayg barew gimuni. 
—O homem é meio baixo. 
Ig isim pudubdu barew ayabu. 
—Ele comprou prego médio. 
Ig keh gakawak barew arik. 
—Ele fez um anel de tamanho médio. 
Gihadyoa kawih lantem ayak barewnene ayesru. 
—O seu rádio utiliza pilha média. 
Unihmna barew amihni. 
—O poço tem pouca profundidade. 
Digistinig barew asagvun. 
—Aplique a injeção num ângulo pequeno. 

barew akebi ► meia quantidade, suficiente adv. 
Marista udahanwiy uwas barew akebi. 
—Descasque laranjas o suficiente para nós. 

barewnen avumakni ► mole adj. meio cozido 
Nah batek ax antiyan barewnen avumakni. 
—Gosto de comer ovos moles. 

barew garudi ► esbelto /a adj. meio gordo 
Nugihgi barew garudi. —Meu marido é esbelto. 
Uya kaniy pak barew garudi adahan wixwiy ax. 
—Vamos escolher um boi meio gordo para 
comer. 

barewarik adj.►1 limpo /a adj. (dentro) V.‘barew’‘-iku’ 
Eg sukuheku goble. In barewarik. 
—Ela lavou os copos. Estão limpos. 
Amawka pis paraksa araku arikut butey 
barewariknene. 
—Você deve colocar o suco numa garrafa limpa. 

►2 oco /a adj. V.‘barew’‘-iku’‘miyokarik’ 
Ah barewarik. —A árvore é oca. 

barewaniw adj. ► limpo /a adj. (em redor) V.‘barew’ 
Ig tigehe aranwa payt. Payt barewaniw. —Ele 
limpou em redor da casa. Está tudo limpo agora. 

barewap adj .► limpo /a adj. (ref. a algo fundo ou 
extenso) 
Eg sukohave miruk. In barewap. 
—Ela lavou as louças. Estão limpas. 
Ig tigeheve was. Was barewap. 
—Ele limpou a roça. Está tudo limpo. 

barewavrik adj. ► limpo /a adj. V.‘barew’‘-ap’‘-iku’ 
Ahin barewavrik. 
—Está limpo no meio do caminho. 

barewavwi v.i. ► vangloriar-se v.i. gabar-se v.i. 
jactar-se v.i. V.‘keh uwanti’‘giwanti’ 
Gikagmada kinetihwa gimin ku ig kibeyne hiyeg. 
Igme ay gihumwa barewavwi timepne. 
—Quando o seu amigo o elogiu, ele concordou 
vangloriando-se. 

barewbet adj. ► limpo /a adj. 
(referente a pedacinhos/ partes múltiplas) 
Eg sukuhbete kamis. In barewbet ariw adakni. 
—Ela lavou a roupa. Está limpa de toda a 
sujeira. 

barewbetha v.t. ► limpar v.t. refinar v.t. 
V.‘barew’‘-bet’‘-ha’ 
Eg barewbetha ahayak anunu. 
—Ela refinou o mel. 

barewbetye /o adj. ► limpo /a adj. (referente a 
pedacinhos/ partes múltiplas) V.‘barew’ 
Kuwak barewbetye. Yuma iget abet. —A farinha 
está limpa. Não tem nenhuma sujeira. 
Ig yuma gitaraksan. Gihiyekemni barewbetye. 
—Ele não fez nada de mal. Sua consciência está 
limpa. 

barewbiy adj. ► limpo /a adj. (ref. a boca) V.‘barew’ 
Eg sukuhbiyew. Eg barewbiy. 
—Ela lavou a boca. Está com boca limpa. 

barewbo adj. ► limpo /a adj. (ref. a uma algo plano)  
Inin kagta barewbo. 
—Este papel está limpo. 
Eg sukuhbohe puwayt. In barewbo. 
—Ela lavou os remos. Estão limpos. 

barewbuk adj. ► limpo /a adj. (ref. a algo extensivo 
como linha) 
Eg sukuhbuke akati. In barewbuk. 
—Ela lavou a corda. Está limpa. 

barewduhya adj. ►1 limpo /a adj. (ref. as costas) 
V.‘barew’‘giduhya’ 
Ig kuwis sukuhduyha bakimni. Eg barewduhya. 
—Ele já lavou as costas da criança. Estão 
limpas. 

►2 sem camisa 
Ka ik adahan pikamkayh lekolya barewduhya. 
—Seu filho não pode estudar sem camisa. 

barewduk adj. ► limpo /a adj. (ref. ao peito) 
Eg sukuhdukew. Eg barewduk. 
—Ela lavou o peito. O peito está limpo. 

barewha v.t. ► limpar v.t. embelezar v.t. enfeitar 
v.t. ornamentar v.t. V.‘barew’‘-ha’ 
Lekol akivara barewha lekol avin adahan fet. 
—A professora enfeitou a escola para a festa. 

barewha akak tamaktaki ► colorir v.t. 
Eg barewhe ahehpakti akak tamaktaki. 
—Ela coloriu os desenhos. 

barewhakuh v.t. ► limpar v.t. (por dentro) 
V.‘barew’‘-ha’‘-iku’ 
Eg barewhakuhno guboma. 
—Ela está limpando o tambor. 

barewhaw v.i. ► embelezar-se v.i. 
V.‘barew’‘-ha’‘-wa’ 
Neg awayg gidawnhan keh himanovwiyo 
barewhawnamahkis. —A chegada do rapaz fez 
com que as moças se embelezam um pouco. 

barewka, gibewi s.n. ►1 beleza s.f. V.‘barew’ 
Agigman barewye. Yuma barewka henne akiw. 
—A beleza da música é incomparável. 

►2 celebração s.f. V.‘barew’‘-ka’ 
Igkis kehne barewka ariku payt kabeyheket. 
—Estão fazendo uma celebração na igreja. 

barewkig adj. ► limpo /a adj. (ref. a algo apontado) 
V.‘barew’‘-kig’ 
Eg sukuhkiye iwan. In barewkig. 
—Ela lavou as facas. Estão limpas. 

barewkuk adj. ► limpo /a adj. (ref. ao pé) V.‘gikugku’ 
Eg sukuhkugew. Eg barewkuk. 
—Ela lavou os pés. Estão limpos. 

barewmin adj. ► limpo /a adj. (ref. a algo cilíndrico) 
V.‘barew’‘-min’ 
Eg sukuhmine ennetet. In barewmin. 
—Ela lavou o lápis. Está limpo. 

barewmuh adj. ► limpo /a adj. (ref. a beira) V.‘barew’ 
Ahin barewmuh. 
—Está limpo na beira do caminho. 

barewnum adj. ►limpo /a adj. (ref. ao lábio) V.‘ginum’ 
Eg sukuhnum bakimni. Ig barewnum. 
—Ele lavou os lábios da criança. Ela tem lábios 
limpos. 

barewok adj. ► limpo /a adj. (ref. à mão) V.‘giwak’ 
Eg sukokew. Eg barewok. 
—Ela lavou as mãos. Tem mãos limpas. 
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barewok adj. ► sem nada V.‘barew’‘-wok’ 
Ig biyukse madikte gewkanbet. Ig danuh atan 
barewok. 
—Ele perdeu tudo. Chegou aqui sem nada. 

barewot adj. ► limpo /a adj. (ref. ao olho, abertura ou 
ferida) V.‘barew’‘-ot’ 
Eg sukuhote busukne. In barewot. 
—Ela lavou a ferida. Está limpa. 

barewtip adj. ► limpo /a adj. (ref. à cabeça de coisa 
cilíndrica) V.‘barew’‘-atip’ 
Eg sukuhtive ennetet. In barewtip. 
—Ela lavou a cabeça do lápis. Está limpa. 

barewtiwvye /o adj. ► careca adj. V.‘barew’‘gitew’ 
Ner awayg barewtiwvye. Yuma gisemni. —Ele é 
careca. Não tem um fio de cabelo sequer. 

barewvan adj. ► sem folhas V.‘barew’‘avan’ 
Ah avan tuguhave. Eg barewvan kuri. 
—Todas as folhas da árvore caíram. Está sem 
folhas agora. 

barewvew adj. ► limpo /a adj. (planta) V.‘avew’ 
Eg sukuhpewa amutri. In barewvew. 
—Ela lavou a planta. Está limpa. 

barewvit adj. ► limpo /a adj. V.‘barew’‘-vit’ 
Eg sukuhpte antiyan. In barewvit. 
—Ela lavou o ovo. Está limpo. 
Kuhwekwa ig pisenwa gawkevye. Ig barewvit. 
—Ele tomou banho agora mesmo. Está 
limpinho. 
Sukuhpta uwas barewvit avit pis ax. —Deixe a 
laranja bem limpinha antes de comê-la. 

barewvit adj. ► ileso /a adj. 
Ig tuguhe ig kannikaw barewvit ariw 
huwivwihwaki. —Ele escapou ileso da queda. 

barewvitha v.t. ► limpar completamente, 
purificar v.t. V.‘barew’‘-vit’‘-ha’ 
Ig barewvithe givin. 
—Ele limpou a casa completamente. 

barewvithaki s.n. ► higiene s.f. V.‘barew’‘-vit’‘-ha’ 
Barewvithaki in kabay adahan umakniwiy. 
—A higiene faz bem à saúde. 

barewvithaki adj. ►2 arrumado /a adj. 
Ner bakimni barewvithaki avit ig atak lekolya. 
—A criança foi bem arrumada para a escola. 

barewvithaw v.i. ►1 aprontar-se v.i. enfeitar-se 
v.i. V.‘barew’‘-vit’‘-ha’‘-wa’ 
Eg barewvithaw adahan lamesya. 
—Ela se aprontou para ir à igreja. 

►2 livrar-se v.i. 
Barewvithaw ariw inin asenewkaki adahan pis 
kahayak barewvit. 
—Livre-se desta sujeira para ficar bonita. 

barewvitye /o adj. ► completamente limpo /a 
V.‘barew’‘-vit’‘-ye’‘waditye’‘kiyatye’ 
Nuviguh ka patawvitnema; ig barewvitye. 
—Meu animal de estimação não está sujo; está 
completamente limpo. 

barewvunene s.n. ► clareira s.f. V.‘barew’‘-pu’‘-nene’ 
Pahavwi it ayge amun barewvunene. 
—Um veado está na clareira. 
Nah ikis pahat takar pidah’ amun amamuni 
barewvunene. —Deixei uma vara para você na 
clareira, na lagoa do rio. 

barewye /o adj. ► bonito /a adj. lindo /a adj. belo 
/a adj. agradável adj. V.‘barew’‘-ye’ 
Nor himano eg barewyo. —A moça é linda. 
Ig kehe barewye estwa. 
—Ele contou uma bela história. 

Egkis kakamkayh tinogben barewyovwi. 
—Eles tinham filhas bonitas. 

barewye abidbini ► grossura média 
Keh was barewye abidbini, ka huwewehnema, 
kawnata mitubetnema. —Faça o suco de açaí de 
grossura média, nem fino, nem grosso. 

barewye ayesri ► suficiente adv. 
Wixwiy kadahan barewye ayesri axka. 
—Temos comida suficiente para hoje. 

barewye avugban ►um bom pedaço 
In abekebdi hikew, umehe barewye avugban 
ahavwi. —Os pedregulhos cederam, caíram e 
destruíram um bom pedaço do mato. 

barewye gimuni ► meio alto adv. 
Ig takweye barewye gimuni. 
—O rapaz é meio alto. 

barewye gikivay ► grandinho /a adj. 
Ig kuwis barewye gikivay. Ig puguhkunmabu 
kamukri gaw. —Já é grandinho. Tem 6 anos. 

baribwi, gibagba s.n. ► bandeira s.f. 
Igkis wagahkis baribwi akak gavanpig. —Eles 
ergueram a bandeira cantando o hino nacional. 
Parahnamnaw abagba kadahan pina madikwa 
warukma akak ntewnehker arawna (27). 
—A bandeira do Brasil tem vinte e sete estrelas. 

barika interj. ► pois não, tá bom (bariká) 
“Nah ayta sunepne pihmun.” “Barika.” 
—“Vim emprestar sua canoa.” “Pois não.” 
“Mam, nah tah danuhpene.” “Barika.” 
—“Mamãe, vou passear.” “Tá bom.” 

barumbru s.f. ► doremi s.m. (Chrysomus cyanopus) 
Kuhivra barumbru eg misakwa amamun warik. 
—O pássaro doremi vive nos canais do rio. 

basa v.t. ► acenar v.i. gesticular v.i. chamar v.i. 
fazer sinal (com gestos) 
Ig basevun akak giwak adahan nah misakwa. 
—Ele acenou com as mãos para me fazer parar. 
Ig basevgu akak giwtyak. —Ele a chamou com 
os olhos. 
Ig basevgikis a akak giwak awaku ig mownpi. 
—Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos 
para eles. 

basap s.f. ► siri s.m. V.‘tivaha’‘padawru’‘kuwa’ 
Basap misakwa parahwokwa. Guvit nopsesa 
gudawname nopsad. 
—O siri “basap” vive no mar. Seu corpo é 
pequeno, mas suas unhas são grandes. 

basap s.f. ► s.m. (Eleotris pisonis, Dormitator maculatus) 
Nah kamax pahavu im kewye basap. 
—Peguei um peixe chamado “basap”. 

basere v.t. ► escorregar v.i. 
Pahaye adahan magto basere nuwakurit. 
—De repente o martelo escorregou e golpeou 
minha mão. 

basivan s.f. ► alfavaca s.f. (Ocimum micranthum) 
Wis maguha usakan akak basivan. 
—A alfavaca deixa nossa comida deliciosa. 
Basivan ayak kibeyne adahan pekisne iget 
arikutak wowtyak. —A semente da alfavaca é 
boa para tirar cisco do olho. 

bat adj. ► sentado adj. pousado adj. 
Nah hiya kuwekwe bat amin ah. 
—Eu vi um papagaio pousado na árvore. 
Eg batno ahamadga epti ka huwit eg tuguhe. 
—Ela estava sentada no banco de mal jeito e 
caiu. 
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bat v.i. ► menstruar v.i. 
V.‘ka wew’, ‘ka makniw’, ‘gubatni’ 
Himano eg bat mpuse kayg. 
—A moça menstrua todo mês. 

bat s.f./s.m. ► cegonha-branca s.f. (Ciconia ciconia) 
Kuhivra bat eg nopsad, imuwad. Gubagwan 
duwweh. —A cegonha é grande e alta. Os pés 
dela são vermelhos. 

batahkis v.t. ►1 colocar v.t. V.‘bat’‘-ha’‘-kis’ 
Ig batahkis gewkanbet ta waykborit. 
—Ele colocou seus pertences no chão. 

►2 postar v.t. publicar v.t. 
Nah batahkis ini ahehpakti ay adahan yis hiyapni. 
—Postei essa foto aqui [no Face] para voces 
verem. 

batahkise v.t. ► fazer v.t. estabelecer v.t. 
Ig batahkise paha lekol avin ayge. 
—Ele fez uma escola lá. 

batahkiswa v.i. ►1 sentar-se v.i.  
Ig batahkiswe akigsarit umuh. 
—Ele se sentou bem na proa do barco. 

►2 acocorar-se v.i. agachar-se v.i. ficar de 
cócoras 
Ig batahkiswe guvetunat gikamkayh adahan 
iwasene gubuskana. —Ele acocorou-se em 
frente da filha para examinar a ferida. 

►3 pousar v.i. aterrisar v.i. 
Aviyoh batahkiswe amatmadga. 
—O avião pousou na pista. 

batak v.t. ► aplicar v.t. colocar v.t. (emplastro) 
V.‘ibatrat’ 
Eg batakno gubuskana akak avakna-awak. 
—Ela colocou um emplastro de folhas de anabi 
na ferida. 

batak v.t. ► moldar v.t. 
Nor tino ka gannusima batak darivwit. 
—Aquela mulher tem bastante habilidade em 
moldar potes. 

batakbohepka adj. ► asfaltado /a adj. V.‘batak’ 
Ahin batakbohepka. —A rua foi asfaltada. 

bataka s.f. ► cerâmica s.f. V.‘batak’‘-ka’ 
Hiyeg keh arakembet bataka: darivwit, tukutku, 
kaggap, teggin, makuk, aytk. 
—As pessoas fazem muitos tipos de cerâmica: 
urnas, vasilhas para beber, potes, apitos, etc. 

batakaket s.n. ► olaria s.f. V.‘batak’‘-ka’‘-ket’ 
Igkis keh tijol ay ariku batakaket. 
—Eles fazem tijolos na olaria. 

batakakuhka, abatakuhka s.n. ► molde s.m. 
V.‘batak’‘-iku’‘-ka’ 
Unihmna abatakuhka kohogbad. 
—O molde do calço do poço é grosso. 

batakvita v.t. ► aplicar v.t. passar v.t. (sobre) 
V.‘batak’‘-vit’‘-ha’ 
Ig batakvite gikamkayh akak yariwamna 
kukwaka adahan piyihne gihwivwihwan. 
—Ele aplicou as folhas trituradas da planta 
capitiú na contusão do filho. 

batakvitaw v.i. ► passar v.t. aplicar v.t. (sobre) 
V.‘batak’‘-vit’‘-ha’‘-wa’ 
Bakimnayh batakvitaw akak ibug. 
—As crianças passam lama sobre os corpos. 

batakwa v.i. ► dissolver-se v.i. V.‘batak’‘wa’ 
Umana batakwa ariku utukiga. 
—A comida se dissolve no estômago. 

batakwasa v.t. ► digerir v.i. V.‘batak’‘-wa’‘-sa’ 
Bakimni nukuvesniye gutun ka ik adahan 
batakwasa kiyavwiyegben gimanakis. 
—O estômago do recém-nascido não pode 
digerir alimento sólido.  

batamniki, gibatnimna s.n. ► canção s.f. 
V.‘bat’‘-min’‘-ka’ 
Ig ihamwi pak batamniki ku aysaw ig bat amaku 
gevwi. —O pajé cantava uma canção sentado no 
seu banco. 

batek v.i. ►1 gostar v.t. estimar v.t. amar v.t. 
Nah batek pikak. Nah batek pikak ka aynsima. 
—Eu gosto de você. —Eu te amo. 
Usuh batekak pawtak. 
—Nós amamos um ao outro. 
Batekeknekuyenabay. 
—Amem uns aos outros, cada um de vocês. 

►2 alegrar-se v.i. deleitar-se v.i. regozijar-se v.i. 
fazer feliz, desfrutar v.i. V.‘kavigsa’ 
Gukamkayuvwikis keh egkis batek. 
—Seus filhos lhes fazem felizes. 
Nah batek keh kabayka. 
—Deleito-me em fazer o bem. 

bateke adj. ►1 alegre adj. feliz adj. 
Mmahki pis bateke pimin? 
—Por que você é tão feliz? 
Pis avanenekwa batekapnenekwa pihepka. 
—Seu rosto é sempre alegre. 

►2 grato /a adj. 
Nah bateke numinuh ku samah ig amnihpen. 
—Sou grato a ele por ter me ajudado. 

batekka, gibetki s.n. ►1 alegria s.f. felicidade s.f. 
prazer s.m. gozo s.m. V.‘batek’‘-ka’ 
Gibetki ka dahwa ayivwadima. 
—A alegria dele não vai durar muito. 
Numawkan pis uti ka aynsima batekka. 
—Eu desejo a você muita felicidade. 

►2 gratidão s.m. V.‘kabayhaki’ 
Eg amere nukan gut akak madikte gubetki. 
—Ela recebeu o presente com gratidão. 

batekatru adj. ► entusiasmado /a adj. 
empolgado /a adj. V.‘batek’‘-atru’ 
Nah ka batekatru arehwa. 
—Eu não fiquei entusiasmado de brincar. 

batekatruviye /o adj. ► fanático /a s.m./s.f. 
Ner awayg batekatruviye wewva. 
—Aquele homem é fanático por caçar. 

batekte s.n. ► prefirir v.t. V.‘kabaytewa’ 
Nah pi batekte mutuh amutribdi mpiy kiniki. 
—Eu prefiro plantar frutas e legumes em vez de 
mandioca. 

batekvit adj. ► animado /a adj. entusiasmado /a 
adj. satisfeito /a adj. V.‘ba gibetkisima’‘wadiswene’ 
Ku aysaw ig timah inakni inetit ig batekvitwari. 
—Ao ouvir a notícia, ele ficou animado. 
Igkis wew avanenekwa batekvitnemehkis. 
—Eles andam sempre animados. 

batekvitka s.n. ► entusiasmo s.m. satisfação s.f. 
Ig lamesya akak batekvitka. Giyakni bateke. 
—Ele participa com entusiasmo. 

batekye /o adj. ► feliz adj. contente adj. animado 
Eg batekyo amava hiyeg ta guvinekut. —Ela fica 
feliz em receber visitantes na sua casa. 
Ig bakimni batekye awaku ginag kuwis danuh git. 
—A criança está contente porque a mãe já 
chegou. 
Ig batekye gikak wigwiy. 
—Ele está bastante animado com nosso pai. 
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batep v.t. ► sentar-se sem querer V.‘bat’‘-pi’ 
Eg batep kiyhaw ta waykborit. —Ela sentou-se 
com força no chão, sem querer. 

batnaba v.i. ► sente-se v.i. V.‘bat’‘-na-’‘-ba’ 
Batnaba amadga epti. —Sente-se nesse banco. 
Batnabay amadga epti. 
—Sentem-se nesse banco. 

battag, gubataga s.m./s.f. ► bastardo /a s.m./s.f. 
ilegítimo /a s.m./s.f. (do crioulo) 
Gukamkayh eg battag. Yuma gig. 
—Sua filha é bastarda. Não sabe quem é o pai. 
Ku himano keh battag, nikwe takweye ka 
muwaka kamaxgu. 
—Se uma moça tiver um filho ilegítimo, os 
jovens não querem casar com ela. 

battukaw v.i. ► esforçar-se v.i. V.‘mpiksaw’ 
Ig huwivwihwe. Amawka wis battukaw gidahan. 
—Ele se machucou. Temos que nos esforçar 
para salvá-lo. 
Nah battukawte tigah nuwasra. 
—Vou esforçar-me para capinar a minha roça. 

bawa conj. ► mas conj. entretanto conj. na 
realidade, no entanto 
Guvewkan ig ay, bawa ig kuwis tivik. —Ela 
pensou que ele estivesse aqui, mas ele já saiu. 

bawba interj. ► venha comer 
Bawba ax, João. —Venha comer, João. 

bawkata conj. ► mas conj. ao contrário 
V.‘bawa’‘-kata’ 
Eg awna eg batek nukakuh bawkata eg kiniswen. 
—Ela disse que gosta de mim, mas ela me 
enganou. 

bawki adj. ► sério adj. triste adj. pensativo/a adj. 
Ig misakwa bawki ig ka hiyara. 
—Ele simplesmente não riu, ficou sério. 
Ig bawki awaku ig kadni. Ig wakaymni kaba tih. 
—Ele estava triste porque tinha saudades. Ele 
sentiu profundamente, a ponto de chorar. 

bawkiswa v.i. ► entristecer-se v.i. 
desanimar-se v.i. turbar-se v.i. V.‘bawki’‘-kis’‘-wa’ 
Eg bawkiswe ku aysaw gukagmada tivige. —Ela 
entristeceu-se quando a amiga foi embora. 
Igkis bawkiswe mmanawa gitkis yuma kabayka 
akiw. —Eles se desanimaram porque não 
tinham esperança. 

bawkiswep v.i. ► ficar pensativo /a, desanima-
do /a, entristecido /a V.‘bawki’‘-kis’‘-wa’‘-pi’ 
Usuh ikene yinetni kahadbe yis ka 
bawkiswepma. —Contamos esta notícia para 
que vocês não fiquem entristecidos. 

bawkiswaki, gibawkiswan s.n. ► tristeza s.f. 
V.‘bawki’‘-kis’‘-wa’‘-ka’ 
Ayge kadahan bawkiswakinen, yuma batekka. 
—Era pura tristeza, nenhuma alegria. 

bawkiswene adj. ► sério /a adj. pensativo /a adj.’ 
Mmahki pis bawkiswene ay? 
—Por que você está tão sério? 

bayag, gibayaga s.f./m. ► aruanã /á s.m. 
(Osteoglossum bicirrhosum) 
Bayag eg im gumar pugubwad. 
—Aruanã é um peixe de escamas grossas. 

bayah v.t. ►1 guardar v.t. reservar v.t 
Uya bayah nudahan aynesa arikna. 
—Guarde um pouco para mim. 

►2 manter v.t. 
Ig bayah kuwak sabutip. 
—Ele mantém a farinha tampada. 

►3 depositar v.t. Tb.‘bayahkis’ 
Ig bayehe madikte gikakura ariku labbank. 
—Ele depositou todo seu dinheiro no banco. 

bayahmina v.t. ► perdoar v.t. absolver v.t. 
V.‘padonepka’‘bayah’‘-min’ 
Ig bayahminan ariw nutaraksan gikak. 
—Ele me perdoou pelos meus erros. 

bayahminasa v.t. ► pedir que perdoe, 
conseguir perdão ‘bayah’‘-min’‘-kis-‘ 
Uya bayahminasa neras bakimnayh gut 
gikivarakis. —Vamos pedir às professoras que 
perdoem as crianças. 

baye s.n. ►1 cercado s.m. cerca s.f. (do crioulo) 
V.‘iyar’ 
Ig keh pahayku baye ayaranwa givin. 
—Ele fez um cercado ao redor da casa. 

►2 obstáculo s.m. bloqueio s.m. barricada s.f. 
Usuh keh baye adahan mpithene pak maviya. 
—Nós fizemos um bloqueio para impedir a 
passagem do gado. 
Amekenegben keh bayad kahadbekama 
gitimnikis ka wagah aytohtema igkis ka 
amewvima amin hiyeg atan. —Os anciãos 
fizeram uma grande barricada a fim de que seus 
inimigos não pudessem chegar de surpresa. 

baye kiyapyad bataka ► muro s.m. V.‘iyar’ 
Givin kennesa arimkat baye kiyapyad bataka. 
—A casa dele fica perto de um grande muro. 

bayehket, gibeyekri s.n. ►1 armazém s.m. 
depósito s.m. 
Ig ikise gahakabdi arikut bayehket. 
—Ele colocou a safra no armazém. 

►2 armário s.m. guarda-roupa s.m. V.`bayah’ `-ket’ 
Bakimni gihetni ariku bayehket. 
—O alimento do bebê está no armário. 
Bayah pikawihni ariku bayehket kamis. 
—Guarde sua roupa no guarda-roupa. 

►3 cofre s.m. 
Ig ikise gikakura arikut bayehket. 
—Ele colocou o seu dinheiro no cofre. 

►4 museu s.m. 
Ini bayehket darihkisne, ekkene uhiyakemni akak 
wannu. —O museu serve para guardar e expor a 
nossa cultura. 

-bdi suf. ► -s, -es suf. (sufixo nominal que indica partes 
múltiplas ou vários tipos) Tb.`-bet’ 
Igkis padeke ka aynsima ariknebdi ahakwat un. 
—Eles jogaram muitas coisas na água. 
Arudiki ax arakembet ahamnebdi. 
—A anta come diversos tipos de folhas. 

-bdi suf. ► -m, -am (sufixo verbal que indica ação de em 
conjunto) Tb.‘-bet’ V.‘-ekuye ’ 
Igkis wakaymnibdi awaku gumiromni. 
—Eles entristeceram-se por causa da sua morte. 

-be suf. ► -sse suf. (subjuntivo) V.`waké’ 
In ke wotbe ig aybe. 
—É como se ele estivesse aqui. 
Waké nah kakakuranabe, nah ikkam pit. 
—Se eu tivesse dinheiro, lhe daria. 
Waké nah hiyaknibe, nah atakam. 
—Se eu soubesse, teria ido. 
Waké ig umehebe kaybune, ig ka kagahkan-kam. 
—Se ele tivesse matado a cobra, ele não teria 
sido mordido. 

-be clit. ► similar adj. parecido /a adj. como adv. 
V.`ke -be’ 
Kaway gihivak kabahte ke itbe. 
—O cavalo é similar ao veado. 
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bebdivi adj. ► esmagado /a adj. 
Ah hirohe gitewharit, bebdivi gitew. —A árvore 
caiu em cima dele e sua cabeça foi esmagada. 

bekbetaki adj. ► cortado /a adj. (em estacas) 
V.‘bak’‘-bet’‘-ha’‘-ka’ 
Inin ah adahan bekbetaki adahan tiketka. 
—Esta madeira vai ser cortada para fazer lenha. 

bekbete v.t. ► destroçar v.t. V.‘bak’‘-bet’‘-ha’ 
Mpavu bekbete umuh. 
—A pororoca destroçou a canoa. 

bekwe v.i. ► partir-se v.i. V.‘bakwa’ 

benipka v.t. ► abençoar v.t. (bénipka’) (do crioulo) 
Uhokri benipkapnek. —Deus te abençoe. 

ber s.f./m. ► acará s.m. 
Wis ivuhtya ber akak maravu ba takes. 
—Nós pescamos acará usando siri ou camarão. 

besin, gibesina s.f. ► bacia s.f. bateia s.f. 
Eg iwe gubesina adahan kumukno was. 
—Ele levou a bacia para amassar açaí. 
Ig karukrivutne sassah kayh amadga gibesina 
—O garimpeiro agitou a areia na bateia. 

-bet suf. ► -s, -es suf., (sufixo nominal que indica partes 
múltiplas ou vários tipos) Tb.`-bdi’ 
Igkis padeke nawiy arewkanbet ahakwat un. 
—Eles jogaram várias coisas do navio para 
dentro d’água. 
Inakni iwit “amnihakekuyenabay” ka aynsima 
akisutbet. —A palavra “amnihakekuyenabay” tem 
muitos sufixos. 

-bet suf. ► -m, -am (sufixo verbal que indica ação em 
conjunto) Tb.‘-bdi’ V.‘-ekuye ’ 
Igkis tivikbet. —Saíram todos de uma vez. 
Igkis havistekbet. Eles flecharam uns aos outros. 

betket, gibetkeg s.n. ►1 assento s.m. V.`bat’`-ket’ 
Nah keh pahamku epti adahan betket avigku 
ahin. —Eu fiz um banco para ter um assento no 
caminho. 

►2 pousada s.f. escala s.f. lugar de pouso 
V.‘bat’ ‘batahiswa’ 
Nor ah eg isuw gibetkeg. —Aquela árvore é um 
lugar de pouso dos urubus. 
Avanenekwa aviyoh keh mpuse gubetkeg. 
—O avião faz sempre a mesma escala. 

-bi suf. ► (sufixo nos interrogativos que indica suspeita ou 
dúvida) Tb.`-b’ 
Mmahbikap pis bawkiswe ka aynsima? 
—Por que você está tão triste? 
Mmah aynabap? —Por que você está aqui? 

bika v.t. ► envergar v.t. baixar v.t. curvar v.t. 
Asa bika ah gutawna ta warikwit adahan nah 
matis guw. 
—Enverga o galho, para eu pegar a fruta. 
Kiniki bikewbdi awaku kamaygviye. 
—O pé de mandioca está se curvando ao vento. 

biptasa v.t. ► fazer bater V.‘biwh’ 
Gunag biptase bakimni ta git gig avatra ku 
samah eg kagehe pahavwi. —A mãe fez o pai 
bater na criança porque ela mordeu alguém. 

bipte v.t.► espancar v.t. surrar v.t. flagelar v.t. 
bater v.t. 
Gig bipte gikamkayh. —O pai espancou o filho. 
Ig biptevgi. —Ele o surrou. 
Ig bipte gibuk akak tigay. 
—Ele flagelou o escravo com chicote. 
Eg biptevgu ka aynsima. 
—Ela bateu muito nela. 

birubere adj. ► mole adj. 
Ig bakimni wayak ig birubere. 
—A criança sem coordenação é mole. 

birubru adj. ► bambo /a adj. 
Ig hiyapni henne, ig segke mpinevevye, giborwa 
birubru, gibagwan yuma adatni adahan tabira. 
—Vendo isso, ele tremeu muito; seus joelhos 
ficaram bambos e ele não podia ficar em pé. 

birubrup adj. ► bambo /a adj. (estado definitivo) 
Ner dathuvye, gibagwan birubrup. 
—As pernas do paraplégico são bambas. 

bisik v.i. ► escapar v.i. fugir v.i. sumir v.i. 
Ig amepye bisike arikutak parakseket. 
—O ladrão escapou da cadeia. 
Bakimni bisike givinwatak. 
—O menino fugiu de casa. 
Ig iwe nukakura atiy, ig bisike akak. 
—Ele pegou minha bolsa e sumiu. 

bisikbet v.i. ► bater em retirada 
Suwtat diyuhkiswe butte igkis bisikbet. 
—Os soldados bateram em retirada. 

bisiket, gibiskeg s.n. ► abrigo s.m. refúgio s.m. 
Ig uté pahayku bisiket ariw muwok. 
—Ele encontrou um abrigo da chuva. 
Usuh ute bisiket givitit Kiyavwiye. 
—Nós encontramos refúgio no Senhor. 

bisiksa v.t. ►1 afugentar v.t. rechaçar v.t. 
V.‘bisik’‘-kis’ 
Ig bisikse giwin. —Ele afugentou a caça. 
Usuh bisiksave hiye. 
—Conseguimos rechaçar os galibis. 

►2 tirar v.t. 
Ka muwaka avis. Nah bisiksap ariw ini mbeyne. 
—Não tenha medo. Vou tirar você desta 
encrenca. 

bisikwiye /o s.m./s.f. ► fugitivo /a s.m./s.f. 
refugiado /a s.m./s.f.  
Ner bisikwiye kuwis utepka. 
—O fugitivo já foi encontrado. 

biwh v.t. ►1 bater v.t. surrar v.t. dar pancadas 
Ig biwhe givig pewru. —Ele bateu no cachorro. 
Ig biwhpig. —Ele deu pancadas nele. 

►2 atropelar v.t. 
Eg oto biwhe bakimni. 
—O carro atropelou a criança. 

►3 imprimir v.t. V.‘tamak’ 
Aysaw akebi avan pis biwhnek? 
—Quantas páginas você vai imprimir? 

biwh v.t. ►abrir v.t. 
Ig sassah karikti atugun adahan abiwhpitni. 
—Ele sacudiu o olho da palmeira para abrí-lo. 

biwh giwak ► aplaudir v.t. V.‘hamah’ 
Igkis biwhe giwakis adahan gagignimna. 
—Eles aplaudiram a música. 

biwhavaki, gibiwhavan s.n. ► roça s.f. roçado s.m 
V.‘biwh’‘-ha’‘-pa’‘- ka’‘was’ 
Gibiwhavan aynte tiwrik. 
—Sua roça está lá rio acima. 

biwhbeta v.t. ► dar pancadas V.‘biwh’‘daddah’ 
Ig biwhbete ikun ayteke ig iki ahakwa un. 
—Ele deu pancadas no timbó, então ele o 
colocou na água. 

biwhboka v.t. ► esbofetear v.t. V.‘biwh’ 
Ig biwhbokevun. —Ele me esbofeteou. 

biwhekbet v.t. ► chocar-se v.i. V.‘biwh’ 
Umuh biwhekbet. —As canoas se chocaram. 
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biwhka, gibiwhni s.n. ► surra s.f. golpe s.m. 
Ig bipte gikakamkayh. Gibiwhni mabeyevye. 
—Ele deu uma grande surra no filho. 
Kariktimna ahegbet adahan biwhka. 
—As folhas de inajá estão prontas para a surra. 

biwhka adj. ►batido adj. surrado v.t. golpeado v.t. 
Ig biwhpika gavit giyaki bakimni. 
—Ele foi batido por uma outra criança. 

biwhkis v.t. ► engravidar v.i. V.‘biwh’ 
Eg biwhkise eg hamahantenwa. 
—Ela engravidou assim que casou. 

biwhkiska, gubiwhkisni s.n. ► gestação s.f. 
gravidez s.f. 
Aysaw kayg gubiwhkisni? 
—Ela tem quantos meses de gestação? 
Biwhkiska keh tino mabimne. 
—A gravidez deixa a mulher sem forças. 

biwhkisno v.t. ► grávida adj. gestante adj. 
V.‘kiyakankat’‘katunpi’ 
Pihayo biwhkisno eg. 
—Sua esposa está grávida. 
Eg biwhkisno aveynivye. 
—Está gestante pela segunda vez. 

biwhtet, gibiwhten s.n. ► cunha s.f. porrete s.m. 
borduna s.f. clava s.f. V.‘biwh’ 
Ig iwe gibiwhten adahan biwhminene siku. 
—Ele pegou sua cunha para bater na cana. 
Ig biwh pakir ahakwa un akak ah biwhtet. —Ele 
bateu no javali com uma borduna dentro d’água. 

-biy ► (sufixo referente a boca) 
Eg manbiyaw akak sitru payebdak akak ahayak. 
—Ela passou limão e mel na boca. 

biyuk v.i. ►1 perder v.t. V.‘biyuksa’ 
Nah arehwe bul henneme nah biyuk. 
—Joguei futebol, mas perdi. 
Ayge nikwe ig kawokwine biyuk akak pewru. 
Usuh hawata biyuk akak gimar. 
—Assim a onça perdeu o cachorro e nós 
perdemos o couro dela.? 

►2 desaparecer v.i. ficar perdido /a 
Pahaye adahan ig biyuke nuwhu. 
—De repente ele desapareceu. 
Gewkanbet biyuke giw. 
—A bagagem dele ficou perdida. 
Ku pis kamaxwa nuvitit pis ka biyuk. —Se você 
confiar em mim, não vai ficar perdido. 

biyuk v.t. ► disparar v.t. vencer v.t. (gíria) 
Ig biyuk yakot kiyhaw. 
—Ele disparou a flecha com força. 
Ig himeke, isevwa biyukwig. 
—O sono venceu-lhe. 

biyuk v.t. ► repetir (palavras) V.‘diyuhminaw’ 
Uyay biyuk avat pahaynewata akiw. 
—Vamos repetir a canção mais uma vez. 
Uya biyukni udahan akiw amin ini estwa. 
—Repita aquela história para nós. 
Uya biyukni nutuh amin inakni pinetni akiw. 
—Repita sua notícia de novo, por favor. 

biyuk gikan ► cair no desespero, cair no 
choro, ficar emocionado /a 
Ku aysaw ig hiya gig miyap, ig biyuk gikan. 
—Quando ele viu o pai morrer, ele caiu em 
desespero. 

biyukamni adj. ► esquecido /a adj. ficar 
esquecendo V.‘biyuk’‘-amni’ 
Avanenekwa nah biyukamni ariw nuwetri. 
—Sempre esqueço qual é meu lugar. 

Ka hiya aysaw nah biyukamni ariw pikagtan nah 
ikiswin. 
—Fico esquecendo de trazer a sua carta. 

biyukamnip adj. ► coma s.m. V.‘biyuk’ 
Ig biyukamnip. Ig kote hawkamnihwate. 
—Ele entrou em coma. Ainda não acordou. 

biyukamnivye /o adj. ► distraído /a adj. 
esquecido /a adj. V.‘biyukamnip’ 
Inam biyukamnivyo. 
—O inambu é muito distraído. 
Ka ba ax inam atew, nebaki pis biyukamnivye. 
—Não coma cabeça de inambu, para que você 
não se torne distraído. 

biyukavye /o adj. ► perdido /a adj. V.‘biyukwiye’ 
Igkis kewa mutohbe biyukavyebe nutuh. 
—Para mim eles são como ovelhas perdidas. 

biyukbetvi adj. ► esquecido /a adj. destraído /a  
Ig biyukbetvi gihiyekemni ku avim inin. 
—Ele está destraído hoje. 
Ahwi biyukbetvi gihiyekemni awaku ig 
kiyavarivye. —Vovô está esquecido porque ele é 
muito idoso. 

biyukemni adj. ►1 com deficiência mental, 
demência s.f. V.‘biyuk’‘gihiyekemni’ 
Ig kavusaw biyukemni awaku ig kiyavarivye. 
—Ele está com demência devido à velhice. 

►2 não reconhecer V.‘biyuk’‘mahikoh’ 
Ig biyukemni guw gihayo. Ig ka hiyak ba 
egnema. —Ele não reconheceu a esposa. Não 
sabia que era ela. 

biyuka adj. ► disparado /a adj. 
Eg kuhivra amara kibehtenwa ke yakot biyukabe. 
—Aquele pássaro voa tão rápido como uma 
flecha disparada. 

biyuka s.n. ► derrota s.f. perdição s.f. V.‘biyuk’ 
Igkis madikte biyukkap abet kerka. 
—Foi uma derrota total. 
Ka ba awna gimin pahavwi ku ig kaniyka 
adahanikwa biyuka. 
—Não se diz que alguém está na perdição. 

biyuksa v.t. ► perder v.t. esquecer v.t. V.‘biyuk’ 
Nah biyukse nuwana. —Perdi minha faca. 
Amawka wis ka biyuksa arehwaki bul. 
—Não podemos perder o jogo. 
Ig biyuksa gihawkan. —Ele perdeu sua chance. 
Eg biyukse avat ahumwan eg ka kannu ahehpin. 
—Ela esqueceu a melodia; não pode cantá-la. 

biyuksa migat ► sangrar v.i. 
Ig huwivwihwe. Ig biyuksa gimig. 
—Ele feriu-se e seu ferimento sangrou. 

biyuksa ahumwan ► deformar v.t. 
Eg biyukse guhepka ahumwan awaku huwivwih-
waki. —Ela deformou o rosto no acidente. 

biyukwiye /o adj. ►1 perdido /a adj. V.‘biyuk’ 
Ig biyukwiye giwkis gikebyuvwi. 
—Ele está perdido da família. 
Kite ner bakimni biyukwiye? 
—Onde foi a criança perdida? 

►2 s.m. perdido /a s.m./s.f. V.‘biyuk’ 
Ig biyukwiye ka hiyak gahina ku kitak ig ayta. 
—O perdido não sabe o caminho de volta. 

biyuwe adj. ► irreconhecível adj. V.‘biyuk’ 
Gihivak biyuwe awaku karayt. 
—Ele ficou irreconhecível depois da doença. 

-bo suf. ►(sufixo ref. a uma coisa plana) Tb.‘-bu’ 
Igkis manboha gikugkukis akak ihap. In barewbo. 
—Eles passaram urucu nos pés. Ficou bonito. 
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bobo s.f. ► maresia s.f. ondas s.f. 
Kamagviye kanikasa bobo parahwokwa. 
—O vento levanta as ondas do mar. 

boboh v.t. ► abanar v.t. 
Eg bobohno tiket akak 
awagi. 
—Ela está abanando 
o fogo. 

bohax, gibohaxa s.n. ► borracha s.f, elástico s.m. 
Eg man anhaki akak bohax. 
—Ela apagou o desenho com a borracha. 
Eg paduk gusimsa akabutik akak bohax. 
—Ela costurou elástico na cintura do vestido. 

bohka v.i. ► levar-se v.i. espalhar-se v.i. (pela 
correnteza, pelo vento) 
Katum guvuri bohka muwapuw. 
—A flor da tanimbuca espalha-se por todo canto. 

bohkis v.t. ►1 deixar ser levado (pela correnteza ou 
vento) 
Eg bohkis guhmun ahavuw kamaygviye. 
—Ela deixou a canoa ser levada pelo vento. 

►2 abanar v.t. 
Igkis bohkise sariyan gimkanit. 
—Eles abanaram a fumaça na direção dele. 

bohos, gibohasa s.n. ► escova s.f. (do crioulo) 
Ig guguh gikihpuga akak bohos. 
—Ele escovou as unhas com uma escova. 

bohosaha v.t. ► escovar v.t. (do crioulo) 
Ig bohosahe gisimsa ku kiney in daxbet. 
—Ele escovou a mancha da sua camisa. 

bokne adj. ►1 ir à deriva 
Aa, wahmun kuwis bokne! 
—Ah, nossa canoa já está indo à deriva. 

►2 voar v.t. 
Ahamna bokne abet kamaygviye. 
—As folhas estão voando. 

bolu s.n. ► bolo s.m. (do português) 
Eg keh paha bolu maguye. 
—Ela fez um bolo gostoso. 

bom, giboma s.f. ► lata de cinco galões 
(do crioulo) 
Un ay ariku bom. —A água está na lata. 
Su atak huwasa kuwak arikut bom. 
—Coloque a farinha na lata. 

bomboh, gibombora s.n. ► bombom s.m. bala s.f. 
(do português) 
Ku aysaw pis ax bomboh in mbayha paybu. 
—Comer bombom prejudica os dentes. 

bot, gibota s.n. ► bota s.f. (do português) 
Bot adahan mpithenene puduku ariw ukugku. 
—As botas servem para proteger os pés dos 
espinhos. 

-bu suf. ►1(sufixo ref. a uma coisa plana) Tb.’-bo’‘-ba’ 
Nah kadahan mpanabu akebi kagta amarbo ku 
pariye ayeweboye. —Tenho três capas azuis. 

►2 assimétrico adj. (nos adjetivos que descrevem formas 
geométricas)  
Mewka aran in huwipatip. Inme pareyne aran in 
huwibakup. —O ovo do tracajá é simétrico, e o 
ovo do jacaré é assimétrico. 

bugubguh v.t. ► fazer poços de lama 
Muwok bugubguh ahin. 
—A chuva vai fazer poças de lama na estrada. 

buguhaki, gibuguhni s.n. ► chibé s.m. 
Ig higep gibuguhni makepte. 
—Ele tomou todo o chibé. 

buguk, gubukun s.n. ► saia s.f. 
Eg ikepka gut pahak buguk barewye. 
—Ela ganhou uma saia bonita. 

bugut, gibuguta s.n. ► pão s.m. (do francês) 
Bugut maguye akak kafé. 
—Pão é gostoso com café. 

Buhiye s.n. ►(nome dum lugar em Guiana Francesa perto 
de Ouanary) (do crioulo) 
Parikwene harakse hiye atere Buhiye. Igkis 
kerbetkis igkis ivukevgikis ayteke. 
—Os palikur perseguiram os galibis até Buhiye. 
Eles brigaram e os afugentaram de lá. 

buji, gibujiya s.n. ► vela s.f. (do crioulo) 
Eg hakis buji adahan kabutnihne guvin. 
—Ela ascendeu velas para iluminar a casa. 

-buk suf. ► (ref. a uma coisa linear ou cilíndrica) 
V.‘abuka’‘abukarap’‘abukaveyni’‘abuhkumna’ 
Eg kuwis sukuhbuke akati. In barewbuk. 
—Ela já lavou a corda. Éstá limpa. 
Ig tamakbukise piyuket abukarap. 
—Ele mandou pintar as travessas da loja. 

bukabkahwa v.i. ► reluzir v.i. cintilar v.i. 
Waravyu bukebkehwe inut. 
—A estrela reluziu no céu. 

bukabkahwavwi /u ► brilhante adj. cintilante adj. 
reluzente adj. resplendente adj. 
V.‘bukah’‘tigigihwene’‘waruwboye’ 
Kamuw giwtyak bukabkahwavwi. 
—O sol está reluzente no céu. 

bukah v.t. ►1 queimar v.t. tocar fogo 
Nah muwaka bukah nuwasra avim inin. 
—Quero queimar a minha roça hoje. 
Igkis atak bukehne was. 
—Eles foram tocar fogo na roça. 

►2 incendiar v.t. 
Neras arewhevyempu bukehe nuvinuh. 
—Aqueles malvados incendiaram minha casa. 

bukahka adj. ► queimado /a adj. 
Inin kariy bukahka gavit hiyeg. —Esta parte do 
campo foi queimada pelas pessoas. 

bukahka, abukan s.n. ► queimadura s.f. 
Nuwak katiw awaku tiket abukan. 
—Minha mão dói por causa da queimadura. 

bukahwa v.i. ► chispar v.i. faiscar v.i. reluzir v.i. 
Ig biwh ket akak gikaswaga adahan eg bukahwa. 
—Ele bateu no quartzo com um terçado para ele 
faiscar. 

bukawvu v.i. ► piscar v.i. 
Abutni bukawvu. —A luz está piscando. 

bukehpika adj. ► queimado /a adj. V.‘bukah’‘-e’‘-ka’ 
Ba yis timap arak ku uvinwiy bukehpika 
takuwanek? —Você já ouviu que nossa casa vai 
ser queimada amanhã? 

bukehpiki s.n. ► queima s.f. V.‘bukah’‘-pi’‘-ki’ 
Avim mewkayanewka kadahan bukehpiki was. 
—Em outubro fazemos a queima da roça. 

bukibkimine adj. ► listrado /a adj. (ref. a algo 
cilíndrico) 
Iwan gib bukibkimine. 
—O rabo da iguana é listrado. 

bukibkiboye adj. ► listrado /a adj. (ref. a algo plano) 
Gisimsa bukibkiboye in kuwikwiye akak 
ayeweye. 
—A camisa dele é listrada de amarelo e verde. 

bukih v.t. ► cortar v.t. 
Usuh ta bukihne umahta. 
—Nós vamos cortar madeira para fazer canoa. 
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Ig sigise bukihne gihayo avigku ini ahin ku 
kitwiye eg. —Ele correu para cortar caminho e 
alcançar a esposa. 

bukih ahin ► pegar atalho 
Uya bukih ahin adahan wis danuh kibehtenwa 
uvinwat. —Vamos pegar o atalho para chegar 
logo em nossa casa. 

bukih utaraksan ► corrigir v.t. disciplinar v.t. 
Ig bukihe gikamkayh gitaraksan giw. 
—Ele corrigiu o filho. 

bukih ubita ► decapitar v.t. 
Ig bukihe takarak gabita. 
—Ele decapitou a galinha. 

bukih avat ► acompanhar v.t. 
Ig agigwokne kannu bukih avat. —Aquele 
músico sabe como acompanhar os hinos. 

bukihbeta v.t. ►1 atorar v.t. partir v.t. 
Eg bukihbete tiketka. 
—Ela atorou o tronco e partiu em lenhas. 

►2 interromper v.t. 
Kote muwaka bukihbeta nunetni. 
—Não interrompam o que estou dizendo. 

bukihbetaki adj. ► cortado em postas, 
ventrecha s.f. 
Im bukihbetaki adahan sakahka. 
—O peixe foi cortado em postas para cozinhar. 

bukihka s.n. ► rodela s.f. 
Eg bukihe suwiswis aritnanyuvwi, ayteke eg ax 
mpana akebi bukihka. 
—Ela cortou a salsicha em rodelas e comeu três. 

bukihpusa v.t. ► decepar v.t. 
Ig bukihpuse giwak. —Ele decepou seu dedo. 
Eg bukihpusa takarak awak akak kasivag. 
—Ela decepou os pés do galo com um terçado. 

bukita v.t. ► escravizar v.t. V.‘gibuk’‘ibukti’ 
Ig awayg bukite bakimni. 
—O homem escravizou o menino. 

bukitepka adj. ► escravizado /a adj. 
Jaco gihiwhivwi bukitavepka. —Os descen-
dentes do Jacó foram todos escravizados. 

bukitka s.n. ► escravidão s.f. 
Bukitka kuviknene in ay kuri avim inin. 
—Ainda há escravidão hoje em dia. 

bukitwiye /o, gibuk s.m./s.f. ► escravo s.m. 
Minikwak nah bukitwiye kurime nah ka 
bukitwiyema. —Antigamente eu era um 
escravo, mas agora não sou mais. 

bukuti s.m. ► embuá s.m. mil-pés s.m. 
Ku wis dax bukuti ig kihimkuhwa. 
—Se tocarmos o embuá ele se enrola. 

bukuti s.f. ► jarrinha s.f. (Aristolochia leprieuriibukuti) 
Bukuti eg ip ku pariye hiyeg kawih adahan 
katiwdukavey. 
—Jarrinha é um cipó usado para tratar gastrite. 

bukutru s.m./s.f. ► cutia s.f. (Dasyprocta leporina) 
Bukutru gih in ka amaguyisma. 
—A carne da cutia é muito gostosa. 
Bukutru eg duwweh gudaka. Hawata eg pitana 
gaybu ke lapehbe. 
—As costas da cutia são avermelhadas e seus 
dois dentes são como os do coelho. 
Bukutru minikwak eg hiyogi. Ayteke eg wageswe 
puwikne.  —(Diz a lenda que) a cutia era uma 
pessoa. Depois virou animal. 

bukuy s.f. ► vagalume s.m. pirilampo s.m. V.‘karuw’ 
Bukuy egkis bukahwave tiyegem. 
—Os vagalumes reluziam de noite. 

Ku aysaw tiyegem wis hiya aynsima bukuyan. 
—De noite vemos muitos pirilampos. 

bukuyumna ► jaborandi-do-pará (Monnieria 
trifolia) 
Ig sukuh gitew akak bukuyumna adahan gisemni 
ka mutuk. —Ele lavou o cabelo com jaborandi-
do-pará para evitar a queda do cabelo. 

bul, gibula s.f. ► bola s.f. (do crioulo) 
Ig padeke bul ta gimkat. 
—Ele jogou a bola para ele. 
Nah duwise bul nah parakse pohow. 
—Eu chutei a bola e fiz um gol. 

bulax, gibulaxa s.n. ► bolacha s.f. biscoito s.m. 
(do crioulo) 
Eg ax pahak bulax. —Ela comeu uma bolacha. 
Nah batek ax bulax awaku in maguye. 
—Eu gosto de comer biscoito, porque é gostoso. 

buloh s.n. ► porca s.f. (do crioulo) 
Ig iki buloh ta akisugikut vis nikwe ig ugisig 
kabayntiwa. 
—Ele colocou a porca no parafuso e a apertou. 

bunané s.m. ► janeiro s.m. V.‘kariwyanewka’ 
(do crioulo) 
Bunané in pi barewte hawkri gidahankis 
parikwene. 
—Janeiro é o mês mais bonito para os palikur. 

bus v.i. ► apodrecer v.i. 
Im pamahaki aravuska kabayntiwa, in ka bus. 
—O peixe salgado bem seco não apodrece. 

busihka, gibusan s.n. ► puba s.f. 
Wis wages unibdi payegbitak akak busihka 
adahan in humaw mitibete. 
—Nós misturamos a massa de mandioca com 
puba para torná-la macia. 

busihkis v.t. ► deixar apodrecer V.‘busihka’ 
Eg busihkis kaneg adahan wagesno abet unibdi. 
—Ela deixou a mandioca apodrecer para 
misturá-la na massa. 

busimtak v.i. ► competir v.i. 
Igkis busimtekne akak puwahka. 
—Eles competiram numa corrida de canoa. 

busimtaki s.n. ► competição s.f. 
Uyay ta hiya busimtaki. 
—Vamos assistir à competição. 

busip adj. ► estragado /a adj. podre adj. 
apodrecido /a adj. 
Kayg busip. —A batata-doce está estragada. 

busivye adj. ► podre adj. 
Im busivye in buxihwa arihgi. 
—O peixe podre é fedorento. 
Ahakubdi ariw madikte busivyekuye . 
—Todas as frutas estão podres. 

busukhaw v.i. ► abrir-se v.i. 
Ig tese gibuskana in busukhaw pi kiyeste. —Ele 
bateu em cima da ferida e ela se abriu de novo. 

busukne, gibuskana s.n. ► ferida s.f. 
Eg kadahan busukne gubagwanmin. 
—Ela tem uma ferida na perna. 

busuknevye s.n. ► curativo s.m. 
Eg kawih iveyti busuknevye. 
—Ela fez curativo na ferida. 

busukvitka s.n. ► doença de chagas s.f. 
Busukvitka ibekhew muwapuw. 
—Há uma epidemia da doença de chagas. 
Ner bakimni ute busukvitka. 
—Aquela criança pegou a doença de chagas. 
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busukvitye /o adj. ► coberto de feridas, leproso 
Ner awayg minikwak ig busukvitwiye. 
—Aquele homem estava coberto de feridas. 

bususu v.i. ► jorrar v.i. encher-se v.i. 
Un bususu ariwntak ariwtyak. 
—A água está jorrando da fonte. 
Gihmun bususkubdivye. —A canoa esburacada 
está se enchendo de água. 

but, abutra s.f. ► botão s.m. (do crioulo) 
Eg makakasa simis abutra. 
—Ela costurou o botão na camisa. 

butey, gibuteya s.f. ►1 garrafa s.f. vidro s.m. 
(do crioulo) 
Eg parakse pohow butey arikut pahat butey. 
—Ela colocou uma bola de gude numa garrafa. 

►2 bola de gude 
Eg parakse pohow butey arikut pahat butey. 
—Ela colocou uma bola de gude numa garrafa. 

buteyine adj. ► feito de vidro (do crioulo) 
Nor tas buteyine kuwis beke. 
—A tigela feita de vidro já quebrou. 
Lapot buteyine. 
—As janelas são feitas de vidro. 

butte adv. ► atrás adv. depois adv. por último 
Tb.‘butitye’ 
Nah danuh butte giw. —Cheguei atrás dele. 
Ig danuh butte ariw mayuka. 
—Ele chegou depois do mutirão. 
Piskite atak, butte nahme. 
—Você vai primeiro e eu vou por último. 
Ig danuh butitye atere. 
—Ele chegou por último ali. 

butye /o adj. ►1 caçula adj. Tb.‘butitye’ V.‘abutitvare’ 
Ig nukamkayh butye. —Ele é o meu filho caçula. 

►2 traseiro /a adj. Tb.‘butitye /o’ 
Ku wis kamax mewka guwak butye eg ka hiya 
egma kagahwi. —Se pegarmos as patas 
traseiras do tracajá, ele não pode nos morder. 

buw adj. ► alta adj. 
Igkis waha akemni buw adahan igkis manukwiye. 
—Ele esperou até que a enchente ficasse alta 
para atravessar. 

buwes v.i. ► piscar v.i. (com os olhos) 
Giwtyak buwes kibevut. —Ele piscou miudinho. 

buwesata v.t. ► acenar com os olhos, fazer 
sinal com os olhos 
Nah me awnevwamet, aynewa ig buwestevun 
akak giwtyak, hennewa nah karisahwe akiw. 
—Eu já ia falar, mas ele acenou com os olhos, 
então eu fiquei calado. 
Ig buwesatan adahan nah atak git. 
—Ele chamou-me com os olhos. 
Ig buwesete gikagmada adahan ig ka awna 
inakni. —Ele fez sinais com os olhos ao amigo 
para ele não falar aquilo. 

buweska s.n. ► olhar s.m. piscadela s.f. 
Ig humakgi akak buweska. 
—Ele o chamou com piscadelas. 
Eg tihaksa gusamu akak buweska. —Ela repre-
endeu a irmã com um olhar duro e a fez chorar. 

buwestaki s.n. ► linguagem dos sinais feitos com 
olhos, linguagem corporal 
Ik adahan wis kinetihwa akak parikwaki, hawata 
akak buwestaki. 

—Podemos nos comunicar na língua palikur e 
também com a linguagem dos sinais feitos 
com os olhos. 

buweswatak v.i. ► entreolhar-se e piscar 
Igkis buweswatak adahan hiyeg ka hiyakgikis ku 
pariye gikehnkis. 
—Eles se entreolharam e piscaram para que os 
outros não percebessem o que iriam fazer. 

buwet, gibuwetra s.f. ► lata s.f. (do crioulo) 
Ig kasabutene givuh akak buwet atip adahan 
ivuhtya umayan. —Ele revestiu o anzol com um 
pedaço de lata para pescar piranha. 

buwetbet adj. ► conserva s.f. V.‘buwet’ 
Ig isim gimana buwetbetnen. 
—Ele comprou só conserva para comer. 
Ka bay padak buwetbet aranwa uvinwiy. —Não 
joguem latas de conserva ao redor da casa. 

buwiksa v.i. ► afundar-se v.i. afundar v.t. 
naufragar v.i. submergir v.i. V.‘buwisa’ 
Nawiy buwikse parahwokwa awaku eg turuhe. 
—O barco naufragou no mar porque estava 
furado. 

buwis adj. ► chegar até a borda 
Metakwa akemni buwis adahan wixwiy tivik. 
—A água finalmente chegou até a borda da 
canoa e pudemos sair. 

buwisa v.i. ► afundar-se v.i. afundar v.t. 
naufragar v.i. submergir v.i. V.‘buwiksa’ 
Ig buwise gihmun adahan kamaxne im 
gumadga. 
—Ele afundou a canoa para pegar peixe nela. 
Umuh ka buwisa abet bobo. 
—A canoa não submergiu com a tempestade. 

buwisaki s.n. ► naufrágio s.m. 
Buwisaki kuwis danuh gitkis hiyeg parahwokwa. 
—Aconteceu um naufrágio lá no mar. 

buxihwa adj. ► fedorento adj. 
Im busivye in buxihwa arihgi. 
—O peixe podre é fedorento. 

buxiwhkaki, abuxiwh s.n. ► fedor s.m. 
Nah ayh buxiwhkaki aytakihan. 
—Eu sinto um fedor vindo daquela direção. 

buxiwhkiriki, abuxiwh s.n. ► fedor s.m. 
mau cheiro 
Ig padeke im garayh, in keh buxiwhkiriki. 
—Onde ele jogou o bucho do peixe, ficou um 
mau cheiro. 

buy adj. ► curvado /a adj. encurvado /a adj. 
Eg buy wanaktano guwasuna adahan eg 
hiyuhwano akak gukengi. —Ela estava curvada 
amarrando o jamaxim para carregar a mandioca. 

buya v.i. ► abaixar-se v.i. curvar-se v.i. Tb.‘buy’ 
Igkis kariwruyene buya ta ahakwat un. Igkis 
higep un, xuwam!  —(Diz a lenda que) os 
homens-tamuatás se curvaram sobre as águas 
e beberam tudo de uma vez. 
Gikagtan tuguhe waykborit, ig hiyapni henne, ig 
buya nimin, ig kidiswin. 
—A carta dele caiu no chão e ele abaixou-se 
para pegá-la. 

buybapsa v.t. ► baixar v.t. (rosto) 
Ig buybapse gihepka git awaku ig dagawne git. 
—Ele baixou o rosto, pois estava com raiva dele. 
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D  d  
dadbuka v.t. ► esticar v.t. V.’dat’ 

Nah muwaka pis dadbuka akati, mmanwa in 
tuwibuk. —Quero que você estique os fios, pois 
estão com pontas desiguais. 

daddah v.t. ► pregar v.t. martelar v.t. V.‘deddehe’ 
Ka ba daddah pudubdu amadga axtet. 
—Não pregue a mesa com pregos. 

►2 dar pancadas V.‘biwhbeta’ 
Waramwi daddah atere giwanmin gikamkayh. Ig 
awna: “Kuri pis kawigaye.” 
—O Waramwi deu pancadas no braço do filho e 
disse: “Agora você vai ser ponteiro.” 

daddakuh v.t. ► martelar v.t. V.‘daddah’‘-iku’ 
Ig daddakuh buwet. —Ele martelou a lata. 

dagah v.t./v.i. ► errar v.t. 
Ig dagehe ahin. —Ele errou o caminho. 
Nah muwaka pis havis huwit. Ka ba dagah. 
—Quero que você fleche diretinho. Não erre. 

dagahptaw v.i. ► errar v.t. V.‘dagah’‘-‘pit’‘-wa’ 
Bal dagahptew. —A bala desviou. 

dagam, gidagman s.n. ► lençol s.m. 
Inin dagam pi masasanite ariw inin dagam. 
—Estes lençóis são mais finos do que estes 
cobertores. 

dagam len, gidagman s.n. ► cobertor s.m. 
Wis kawih dagam len avit kiseviki. —Usamos um 
cobertor quando o tempo está frio. 

dagawne v.i. ► zangado /a adj. esquentado /a 
com raiva 
Bakimni dagawnano awaku eg suskerevyo. 
—O neném está zangado porque quer mamar. 

dagawne mpinevevye ► furioso /a adj. 
Ig dagawne mpinevevye. —Ele está furioso. 

dagawnepten adj. ► sempre com raiva 
Mmahki pis mpinevevye dagawnepten? 
—Por que você está sempre com raiva? 

dagawnhaw v.i. ► ficar zangado, zangar-se v.i. 
V.‘dagawne’‘-‘ha’‘-wa’ 
Pap awna ka muwaka dagawnhaw gut mam. 
—Papai disse para não se zangar com a 
mamãe. 
Ka muwaka dagawnhaw avatra hiyeg gikehnikis 
pikak. —Não fique zangado com as pessoas por 
causa da maneira que elas tratam você. 

dagawnka, gidagawni s.n. ► raiva s.f. fúria s.f. ira 
s.f. repente s.m. indignação s.f. Tb.‘gidagonyi’ 
V.‘dagawne’‘-ka’ 
Ig ka aynsima dagawnka gimin. 
—Ele está com muita raiva. 
Kawokwine gidagonyi mbeyevye. 
—A fúria da onça é horrível. 
Gidagonyi keh nah avis. 
—O repente que ele teve me deu medo. 

dagawnkawenpiye /o adj. ► sempre com raiva 
Ner dagawnkewenpiye ig ka gimabiyanisima 
gukak gihayo. —Aquele homem que sempre 
está com raiva está furioso com a esposa. 

daha v.t. ► congelar v.t. V.‘dahkis’‘dahwa’‘adane’ 
Laglas dehe im. Nikwe in ka bus. —O gelo 
congelou a comida e ela não se estragou. 

dahak v.t. ► imprensar v.t. ficar imprensado, 
apertar v.t. V.‘deheke’‘pidik’ Tb.‘nahak’ 
Hiyeg dehekwig akigbimna parak. 
—A multidão o imprensou na tábua. 
Gisimsa deheke amin ah. 
—A camisa dele ficou imprensada na árvore. 
Ku aysaw pakir peswiye, dahak gibitamna akak 
ah. —Quando o porco sair da toca, aperte o 
pescoço dele entre dois paus. 
Ig dehekne huw. 
—Ele está apertando a peneira. 

dahakbohaki adj. ► entrecruzado /a adj. 
Matap humka, inme huw dahakbohaki. 
—O tipiti é entrelaçado; entretanto, a peneira é 
entrecruzada. 

dahamin adv. ►espremendo-se adv. V.‘dahak’‘-min’ 
Bukutru parak arikut ah dahamin. 
—A cutia entrou na toca se espremendo. 

dahaw adj. ►1 denso /a adj. intenso /a adj. 
V.‘dahak’‘-wa’‘deheke’ 
Asayan dahaw kewa was wohpiyebe. 
—A fumaça era tão intensa que parecia uma 
roça sendo queimada. 

►2 apertado /a adj. 
Ka ik adahan wis mehbete inin ariknebdi akiw 
awaku in dahaw kuwis. 
—Não podemos mexer na carga, pois já está 
tudo apertado. 

dahka s.n. ► caxiri s.f. V.‘dah’‘-ka’ 
Nurunah in dahka. —Minha bebida é caxiri. 

dahkis v.t. ►1 endurecer v.t. enrijecer v.t. V.‘daha’ 
Tiket awahni dahkis parawkam. 
—O calor do fogo endurece a cerâmica. 
Abetimpi wannivwi wis dahkis ukunig. 
—Trabalhar enrijece os músculos. 
Ig kibeyne hiyeg. Mmahki pis dahkis piyakni giw? 
—Ele é uma boa pessoa. Por que você 
endureceu seu coração contra ele? 

►2 prensar v.t. V.‘matapsa’ 
Eg dahkis guwinbi adahan kuwakya. —Ela 
prensa a mandioca ralada para fazer farinha. 

dahkun s.f. ► feijão guandu s.m. (Cajanus cajan) 
Dahkun ahivak kabahte ke kumatbe henneme 
nopsanyumni. —O feijão guandu parece com 
feijão, mas é menor. 
Egkis sakah un awehwey akak dahkun ayak. 
—Elas fizeram um chá de feijão guandu. 

dahwa v.i. ►1 durar v.i. permanecer v.i. viver v.i. 
resistir v.i. V.‘ayivwi’ 
Sivari dahwa ayivwite kamukri. 
—O ferro dura muitos anos. 
Aniy ka dahwa ayivwadima. 
—Os insetos não duram por muito tempo. 
Pahavwi miyap. Pahavwime dahwa. 
—Um morreu e o outro viveu. 
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►2 coagular v.i. endurecer-se v.i. 
Waké umig ka dahwa, pahaykuwo busukne ik 
adahan umehpew. —Se o sangue não 
coagulasse, uma só ferida poderia nos matar. 

dahwaki, gidahwan s.n. ► duração s.f. 
resistência s.f. V.‘dahwa’‘daha’ 
Nor ah gudahwan aynesa. 
—A duração desta madeira é pouca. 

dakah v.t. ► fiar v.t. fazer fio V.‘ugis’ 
Eg dakahno gumawhra. In humawmin yuma 
mewminima. —Ela fiou o algodão bem firme, 
ficou sem fiapos. 

dakaha v.t. ► afrouxar v.t. 
Asá dakaha butey avetra! 
—Afrouxe a tampa da garrafa! 

dakahri v.t. ► ficar suja (água) 
Ka ba isaksa un dakahri. 
—Não deixe a água ficar suja. 

dakahriye adj. ► turva adj. poluída adj. (ref. a água) 
Ka ik adahan wis higap un dakahriye. 
—Não dá para beber água poluída. 
Ku aysaw kayg marahpa ini un parawhokwatak in 
kiteye, in dakahriye. In danuh atan ariwntak 
Urumewni. —Durante a lua cheia a água do mar 
é doce e turva. Ela vem do Rio Amazonas. 

dakara v.t. ► engolir v.t. tomar v.t. 
Datka dakere takarak pahayewvi. 
—A cobra engoliu a galinha de uma vez. 
Ig adukepten im araku. 
—Ele começou a tomar o caldo de peixe. 

dakatye adj. ► ter pernas fortes V.‘dat’‘-kat’ 
Tb.‘datkiye’ 
Ku aysaw nah tukuhpig ig ka tuguh. Ig dakatye 
ig. —Quando eu o empurrei, ele não caiu. 
—Ele tem as pernas fortes. 

dakebet adj. ► frouxo adj. V.‘bakubet’‘mukavari’ 
Suyeg akat dakebet. 
—O cabo da panela está frouxo. 

dakudkuh s.n. ► agitar v.t. 
Ka ba dakudkuh un nebaki wis ka kawin. 
—Não agite esta água. Vai afugentar os peixes. 
Ig dakudkuhne iveyti. —Ele agitou o remédio. 

dakuh v.t. ► incitar v.t. provocar v.t. instigar v.t. 
Atihpaki in ik adahan dakuh ka aynsima kerka. 
—O ciúme provoca muitas brigas. 

dakuhwa v.i. ► agitar-se v.i. tumultuar-se v.i. 
ficar em desordem V.‘dakuh’‘-wa’ 
Un dakuhwa abet mayg. 
—As ondas tumultuam-se com o vento. 
Ka aynsima hiyeg dakuhwa abet pahadguhwaki. 
—Muitas pessoas agitaram-se na reunião. 

dakuhwaki s.n. ►1 movimento s.m. agitação s.f. 
V.‘dakuh’ 
Dakuhwaki avanenekwa avit paytwempu 
nopsad. —Há sempre muito movimento nas 
cidades grandes. 

►2 tumulto s.m. desordem s.f. 
Ka aynsima dakuhwaki pareke gibetitkis. 
—Houve tumulto entre eles. 
Paratwen ewk dakuhwaki gitkis hiyeg. 
—Bebida traz desordem na vida  das pessoas. 

dakwa v.i. ► concordar v.i. V.‘tugukis uhiyakemni’ 
Igkis darihwekne pawtak henneme ka 
avanenekwatma gihiyekemnikis dakwa. 
—Eles são bons amigos, mas nem sempre 
concordam um com o outro. 

damni v.t. ► endurecer v.i. V.‘daha’‘adane’ 
Eg waha aynesa adahan gudava damni. 
—Ela esperou um pouco para o pote endurecer. 

danuh v.i. ► chegar v.i. 
Ig danuh maviyvi gakkan. —Ele chegou tarde. 
Nah danuh git kennesa ig ka hiyavun. 
—Cheguei perto dele sem que ele me visse. 

danuh v.i. ► acontecer v.i. haver v.i. dar v.i. 
Yuma arikna danuh nutuh. 
—Nada aconteceu comigo. 
Pariye danuh wot? —O que houve? 
In ka danuh ku samah gihiyekemni aya. 
—Não deu certo. 

danuh awetumnat►completar v.t. V.‘awetumnat’ 
Kibeyne adahan ku samah pis danuh 
awetumnat piwayvuka akiw. 
—Parabéns! Você já completou mais um 
aniversário. 

danuhaptih v.i. ► vir algumas vezes 
Ig kuwis danuhaptih atan wotuh. 
—Ele já veio aqui algumas vezes. 

danuhkwa v.t ►1 aproximar-se v.i. vir mais perto 
Ig amepye danukwa kennesa pit. 
—O ladrão aproximou-se de você. 

►2 debruçar-se v.i. encostar-se v.i. apoiar-se v.i. 
Ig danukwa anumeku lapot. 
—Ele debruçou-se na porta. 

danuhpa v.i. ► passear v.i. visitar v.t. 
Nah batek danuhpa amadga umuh. 
—Gosto de passear de barco. 
Uyay atak danuhpa gut pinag gikak pig. 
—Vamos visitar seus pais. 
Nah ayta danuhpene pit. —Eu vim visitar você. 

danuhpaki s.n. ► visita s.f. passeio s.m. 
He danuhpakinen adahan aynesawa. 
—Foi só um passeio rápido. 
Kibeyne adahan inin danuhpaki; diyuhnabay 
akiw. —Obrigado pela visita, voltem sempre. 

danuhpene ariwntak iwetrit piyawakad ► 
turista s.m./s.f. 
Ig ekkene uwaxiguh abewi ta gitkis 
danuhpenevwi ariwntak iwetrit piyawakad. 
—Ele está mostrando a beleza da nossa região 
para os turistas. 

danuhpene s.m./s.f. ► visitante s.m. 
Mpana gikebikis danuhpenevwi danuh wotuh. 
—Tínhamos três visitantes hoje. 

daraka v.t./v.i. ► inclinar v.t. V.‘doroh’ 
Umuh dareke awaku awiyka pahabakyewa. 
—A canoa inclinou-se porque o peso ficou num 
lado só. 
Ka ba daraka uvanya nebaki umana tuguhenek. 
—Não incline o paneiro para nossa comida não 
cair. 

daraka kamuw ► à tarde 
Ig tivikwiye ku avim inin daraka kamuw. 
—Ele vai sair hoje à tarde. 

daraka mitipka ► duas ou três da madrugada 
“Aysaw pis tivik?” “Daraka mitipka.” 
—“Quando vai sair?” “Às duas ou três da 
madrugada.” 

darakotye /o adj. ► vesgo /a adj. estrábico /a adj. 
V.‘darak’‘-ot’‘-ye’‘kowtye’ 
Mahiko eg ivegboha kagta awaku eg darakotyo. 
—É difícil para ela ler, porque ela é estrábica. 
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darap adj.►sólido adj. duro adj. firme adj. V.‘depiye’ 
Wayk mitibetnete. Nah wahap aynesa hawkri 
akiw adahan in darap. 
—O terreno ainda está umedecido. Vou esperar 
mais uns dias para ele ficar mais firme. 

darawsa v.i. ► colher v.t. roçar v.t. 
Nah darawsano wasamdak. 
—Eu estava colhendo manivas na roça. 

darekbet adj. ► torto /a adj. assimétrico /a adj. 
V.‘darak’‘-bet’ V.‘-bu’ 
Gubatkan darivwit in darekbet. 
—A cerâmica que ela fez está torta. 
Givanyara gahumka ka darekbetnema. 
—O cesto não ficou assimétrico. 

darih v.t. ►1 ganhar v.t. 
Ig darih aynesa karukri. 
—Ele ganha pouco dinheiro. 

►2 herdar v.t.  
Gikamkayh darih gig gannu. 
—O filho herdou o jeito do pai. 

►3 guardar v.t. reservar v.t. resgatar v.t. 
entesourar 
Ig darih pahavwi pak gidahan gikamkayh. 
—Ele guardou um boi para o filho. 
Ini museu darihkisne uhiyakemni akak wannu. 
—O museu serve para resgatar nossa cultura. 

darihkevutne /o karukri ►1 caixa s.m./s.f. 
balconista s.m./s.f. 
Nah katiwnih nor darihkevutno karukri adahan 
inin pisimni. —Eu vou pagar sua compra no 
caixa. 

►2 tesoureiro /a s.m./s.f. 
Ig kaniyka adahan darihkevutne karukri. 
—Ele foi escolhido para ser o tesoureiro. 

darihwak v.i. ► fazer camaradagem 
Ka ba darihwak gikakkis hiyeg mbayavye. 
—Não faça camaradagem com pessoas más. 

darihwaki, gidarihwakni s.n. ► amizade s.f. 
comunhão s.f. harmonia s.f. 
Ini darihwaki ka kabay pidahan. 
—Esta amizade não é boa para você. 
Pidarihwakni nukakuh keh nah batek. 
—A sua amizade me faz contente. 

darivwit, gidava s.f. ► pote s.m. 
vaso s.m. V.‘darih’ 
Eg batak paha darivwit akak 
parawkam. —Ela moldou um 
pote de cerâmica. 

dasye s.n. gidasya ► imã s.m. 
Tb.‘dasi’ (do crioulo) 
Dasye taris sivari. —O imã atrai o ferro. 

dat adj. ► forte adj. fírme adj. rígido /a adj. V.‘detye’ 
Ig dat kannivwi. 
—Ele é bastante forte para trabalhar. 

datha v.t. ► firmar v.t. V.‘dat’‘-ha’‘-pari’ 
Nuvin awakur mukuvari. Uya dathin nudahan. 
—O suporte da minha casa não está firme. Pode 
firmá-lo para mim, por favor? 

dathakuh v.t. ► apertar v.t. arquear v.t. 
V.‘dat’‘-ha’’-iku’ 
Ig dathakuhne gimedga.—Ele arqueou o arco. 
Numedga arim bakubet. Uya dathakuhni 
nudahan. —O fio do meu arco está frouxo. Pode 
arquear para mim? 

datka s.m./s.f. ► sucuriju s.f. (Eunectes murinus) 
Datka tarise igi awayg ahakwate un. —A cobra 
sucuriju puxou o homem para dentro d’água. 

datka waxiwne ► jiboia s.f. (Boa constrictor) 
Datka waxiwne ig tuwatevye. 
—A cobra jiboia é mansa. 

datrukye /o adj. ► justo /a adj. apertado /a adj. 
V.‘dat’‘-ruk’‘-ye’ 
Gusimsa datrukye pakeku gukak. 
—O vestido dela é justo. 

dataruk adj. ► arqueado /a adj. V.‘dat’‘-iku’‘katuyuk’ 
Nah kuwis ike numedga akar. In dataruk kuri. 
—Já coloquei o fio no arco. Ele está arqueado 
agora. 

datuvye /o adj. ►1 aleijado /a adj. paralítico /a adj. 
Ig ner datuvye; ig ka ik adahan sigis. 
—Ele é aleijado, não pode correr. 
Nah muwaka ayava noras bakimnayh datwavyo. 
—Quero ajudar aquelas crianças aleijadas. 
Igkis datwavye. Igkis ka wew. 
—Eles são paralíticos. Não andam. 
Mmahki nor datuvyo ikiswika ay? 
—Por que aquela paralítica foi deixada aqui? 

datvu adj. ► entrevado /a adj. V.‘dat’‘-vu’ 
Ku aysaw wis kiyavwip wis datvubdi. —Quando 
nós tornamos velhos ficamos entrevados. 

datwok adj. ► mão forte V.‘dat’‘-wok’ 
Ka hiya wisma taris arikna giw ner awayg. Ig 
datwok ig. —Não conseguimos arrancar nada da 
mão daquele homem. Ele tem mão forte. 

datwonka, gidatoni s.n. ► teimosia s.f. 
desobediência s.f. insolência s.f. Tb.‘datunka’ 
Nah biwhpite avatra pidatoni. —Vou bater em 
você por causa da sua desobediência. 
Nah ka muwaka pis kannuhwa amin datunka; in 
ka kabay. —Não quero que você aprenda a 
teimosia dos outros. Não é bom. 

datwonpiye /o adj. ► teimoso /a adj. rebelde adj. 
desobediente adj. ferrenho /a adj. obstinado /a 
adj. intransigente adj. Tb.‘datunpiye’ V.‘dat’ 
Ig datwonpiye hiyeg. Ig ka tuwatviyema 
aynesnima. —Ele é rebelde. Não é submisso, 
nem um pouquinho. 
Datunpiye ka iha wown; igevye imuwhaw utivut. 
—O teimoso não nos obedece; ele age como se 
fosse o dono da verdade. 

datyo adj. ► forte adj. V.‘dat’‘-ye’‘detye’ 
Eg datyo adahan annivwit. 
—Ela é forte para o trabalho. 

davidviswa v.i. ► descair v.i. inclinar-se v.i. 
Ig isevwe, ig himeke, ig davidviswe. Pahaye 
adahan ig hakuhe ig tuguhe ayta inutak. 
—Ele ficou com sono, cochilou e descaiu. De 
repente despencou e caiu de lá de cima. 

davimnavi adj. ► tonto adj. V.‘davi’‘-min’‘-pi’ 
Ig davimnavi awaku isevwe. 
—Ele está tonto de sono. 

davimne adv. ► cambalear v.i. bordejar v.i. 
cambar v.i. aos tropeções V.‘davi’‘-min’‘-ne’ 
Ig waywe davimne. Kaba tuguh. 
—Ele está cambaleando. Quase caiu. 

davis v.t. ► acordar v.t. despertar v.t. 
V.’wadis’‘himaksa’ 
Nah daviste nusamu. 
—Vou acordar a minha irmã. 
Igkis hiye gikivarakis himeke ayge. Nikwe igkis 
atere davisbetevgi. —Eles viram o chefe 
dormindo e o despertaram. 

daw adj. ► apoiando-se adj. 
Ig mayeke daw amin wakap. 
—Ele descansou apoiando-se no esteio. 
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dawanka v.t. ► rebater v.t. desviar v.t. 
Ig he dawankaru gisuga ta gimkanit. 
—Ele apenas rebateu seu porrete. 
Nuvewkan haviswiye awayg, henneme igme 
dawenke yakot gumkat tino. 
—Tentei flechar o homem, mas com feitiçaria ele 
desviou a flecha para a mulher. 

dawasaw v.i. ► apoiar-se v.i. 
Ig dawasew amadga gevwi. 
—Ele se apoiou na cadeira. 

dawku adj. ► ter jeito para fazer coisas que 
duram 
Ig ka dawku. Ku pariye ig keh in ka ayivwi. Givin 
ka dahwa, kawnata gihmun. 
—Ele não tem jeito para fazer coisas que 
duram por muito tempo. Nem casa nem canoa. 

dawkunye adj. ► jeitoso /a adj. 
Ig dawkunye. Ku pariye ig keh in ka mugumgu 
git kiberema. —Ele é jeitoso. Tudo que ele faz 
dura bastante tempo. 

dax v.t. ►1 mexer v.t. tocar v.t. 
Ka ba dax newkanbet. 
—Não mexa nas minhas coisas. 
Mmahki pis dax nukagtan akak piwak 
aseneweke? —Por que você tocou no meu livro 
com as mãos sujas? 

►2 comover v.t. 
In dax avit uyakni. 
—Aquelas coisas nos comoveram. 

►3 envolver v.t. 
In matekbetka dax ka aynsima hiyeg. 
—Este problema envolve muitas pessoas. 

daxbeta v.t. ►1 manchar v.t. 
Ig daxbeta gikawihni akak mihitwi atetru. 
—Ele manchou a roupa com caju. 

►2 manusear v.t. mexer v.t. 
Nah ka kannu daxbeta mote. 
—Não sei manusear o motor. 

daxbetaki, adaxbeti s.n. ►1 mancha s.f. 
Gisimsa kadahan adaxbetati aynesa. 
—Ele tem algumas manchas na camisa. 

►2 bagunça s.f. 
Higihnaba ini daxbetaki aytakihan. 
—Tire essa bagunça daqui. 

daxxin s.f. ► taioba s.f. (do crioulo) 
Wis higa kafe akak daxxin. In maguye. 
—Tomamos café com batata taioba. É gostoso. 

daxvita v.t. ► apalpar v.t. V.‘tavahmina’ 
Mekseh daxvite gutun. 
—O médico apalpou a barriga dela. 

day adj. ► encostando /a adj. tocando adj. V.‘dax’ 
Ka ik adahan havis ku aysaw imedgit arim day 
nimin. —Não podemos flechar quando a corda 
estiver encostando no arco. 

daykak adv. ► encostados /as adj. lado a lado 
Payt daykak. —As casas são encostadas. 
Tavuva batek misakwa daykak mataytak. 
—Os curiangos andam lado a lado todo o dia. 

daykekne adj. ► inseparável adj. V.‘ka ikisaktiy’ 
Egkis avanenekwa daykekne pawtak. 
—Eles são inseparáveis. 

daymin adv. ► encostados /as adj. lado a lado 
Aybut in daymin. —Os dentes são encostados. 
Nah muwaka pis dadah parak daymin. 
—Quero que você pregue as tábuas lado a lado. 

dayvi adv. ► tocando adv. V.‘dax’‘-pi’ 
Un ka mihadima. Ik adahan watiswa dayvi 
warikwit. —O rio não é fundo. Dá para pular 
tocando o pé no fundo. 

deddehe v.t. ► martelar v.t. V.‘daddah’ 
Ig deddehne pudubdu amadga parak. 
—Ele está martelando o prego na tábua. 

deheke adj. ► agarrado /a adj. apertado /a adj. 
V.‘dahak’‘-e’ Tb.‘neheke’ 
Nawiy deheke amin ah. 
—O barco ficou agarrado no tronco caído. 

dehektet, gidehekten s.f. ►1 grampo s.m. V.‘dahak’ 
Ig tavehe parak akak dehektet. 
—Ele firmou a tábua com grampo. 

►2 alicate s.m. V.‘war akig’, ‘dahak’ 
Kadahan arakembet dehektet: war akig akak 
waratna akig, aytk. —Existem vários tipos de 
alicates: de bico, de ponta fina, etc. 

dehetniki, gidehetni s.n. ►1 vida s.f. resistência 
(do corpo e de materiais) s.f. V.‘dahwa’ 
Numawkan Uhokri iki pidehetni akak pimakniwyi. 
—Que Deus lhe dê resistência e saúde. 

►2 durável adj. eterno /a adj. que dura 
Kuri ig ay giwanmaku Kiyavwiye Uhokri, ig ka hiya 
mbeyne akiw. Kuri ig daxwiye gitiwnih dehetniki. 
—Ele agora está nos braços do Senhor. Não vai 
sofrer mais e receberá uma recompensa que 
dura para sempre. 

dehetniye adj. ► eterno /a adj. que dura V.‘dahwa’ 
Aysawnemenek wixwiy kawih uvitwiy dehetniye, 
ku pariye kane miyati akiw. 
—No futuro teremos corpos que duram e nunca 
mais morrem. 
Uwohkigawiy ig dehetniye. —Deus é eterno. 

dehwevye adj. ► coagulado adj. V.‘dahwa’‘adane’ 
Migat kuwis dehwevye. 
—O sangue já está coagulado. 

deleté s.n. ► DDT s.m. (veneno para mosquito) (do port.) 
Ku bakimni ayh delete ik adahan eg miyo. 
—Se uma criança respirar DDT ela pode morrer. 

den s.f. ► peru s.m. (Meleagris gallopav) (do crioulo) 
Eg den kuhivra nopsad henneme, ke takarakbe, 
eg ka amara. —O peru é uma ave grande mas, 
como uma galinha, não voa. 

depiye adj. ► duro adj. firme adj. V.‘darap’‘ivat’ 
Laglas depiye kuwis. —O gelo já está duro. 

deredekevye /o adj. ► penso /a adj. instável adj. 
inclinável adj. V.‘darak’ 
Ka ba wew amadga nor umuh deredekevyo 
nebaki pis tubohenek. 
—Não ande naquela canoa instável. Pode cair. 

detvi adj. ► duro adj. 
Eg nawe, gubita in detvi. 
—Ela tem febre e o pescoço dela está duro. 

detye / datyo adj. ► forte adj. poderoso /a adj. 
No tip amawka pahavwi hiyeg detye pakisgu. 
—Precisa-se de alguém forte para levantar 
aquela pedra. 

dewha v.t. ►1 polir v.t. V.‘huwiyasa’ 
Eg dewha nor akawakti ku pariye gukehni. 
—Ela poliu o anel que ela fez. 

►2 passar v.t. (com ferro) 
Nah dewhate nusimsa. 
—Vou passar minha camisa. 

dewhaki adj. ► polido /a adj. 
Gukabda huwiye ke karukri wahanobe dewhaki. 
—Seu colar brilhava como ouro polido. 
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dewhatet s.f. ► ferro de engomar  
Eg iki miget arikut dewhatet. 
—Ela colocou carvão no ferro de engomar. 

dibe s.n. ► manteiga s.f. (do crioulo) 
Ig batek ax awebru akak dibe. 
—Ele gosta de comer beiju com manteiga. 

didiwak v.i. ► voltar v.i. (sempre) V.‘diyuh’ 
Eg tat didiwak ta guvinwat. 
—O tatu sempre volta para sua toca. 

dikik adj. ► ter covinha 
Bakimni gihepka dikik kewa ginagbe. —A criança 
tem covinha na bochecha igual à mãe. 

dig adj. ►1 cheio /a adj.sobrecarregado adj. 
superlotado /a adv. estar para afundar V.‘mutuw’ 
Gihmun dig akak hiyeg. —Sua canoa está cheia 
de gente. Está superlotada. 

►2 sob adv. 
Umuh dig ahakwa un. 
—A canoa está sob a água. 

digidgiye s.m. ► trovão s.m. 
Digidgiye ka ahawnasima. 
—O trovão foi muito violento. 

digidgiye-avuri s.f. ► açucena-d’água s.f. 
(Crinum erubescens) 
Aritkan digidgiye-avuri umah wakukwa-ateya. 
—Diz-se que açucena-d’água mata bernes. 

digihwa v.t. ► estrondar v.i. 
Digidriye digihwa abet muwok. 
—O trovão estrondou com a chuva. 

digikak adv. ► tocando adv. de cabeça a cabeça 
V.‘daykak’ 
Takarak kerbet digikak. 
—Os galos brigam de cabeça a cabeça. 

digikeke adv. ► um após outro V.‘digikak’ 
Ig pak avat digikeke. 
—Ele cantou uma canção após a outra. 

digiki, gahinapni s.n. ► diarréia s.f. 
Ig ute digiki mbeyevye. 
—Ele pegou uma diarréia aguda. 

digikisepka v.t. ►dilúvio s.m. inundado /a adj. 
V.‘digisasa’ 

digimu adj. ► igapó s.m. 
Ku kiney warik digimu ayge ik adahan wis 
uguhpa. 
—Podemos achar peixe com lanterna no igapó. 

digis adj. ► inundado /a adj. alagado /a adj. 
submerso /a adj. V.‘dig’ 
Madikte digise akigbimnaw warik. 
—Tudo está alagado na beira do rio. 
Ku aysaw kariy inekute digis in barewye. 
—Quando o campo está inundado pelas 
primeiras águas tudo fica bonito. 

digis v.t. ► dominar v.t. 
Ku aysaw gimahyakemni digiswig ig keh 
arakembet mahayakemniki. —Quando a loucura 
dele o domina, ele faz todo tipo de maluquice. 

digisasa v.t. ► afundar v.t. submergir v.t. 
inundar v.t. alagar v.t. Tb.‘digikis’ 
Igkis digisese umuh. —Afundaram a canoa. 
Muwok wayk ahawnavevye digisase pahate 
paytwempu. —A chuva forte inundou a cidade. 

digisasepka adj. ► alagado /a adj. inundado /a 
Kariy digisasepka avit muwok. 
—O campo ficou alagado com a chuva. 

digista v.t. ►1 atiçar v.t. V.‘kuk’ 
Ig digiste punamna anavi timisne. 
—Ele atiçou o jacaretinga debaixo do barranco. 

►2 injetar v.t. aplicar injeção 
Mekseh digistevgi akak sihom amin gikawa. 
—O médico injetou soro na veia dele. 
Ig digiste bakimni akak kakus. 
—Ele aplicou injeção no menino. 

digistaki s.n. ► injeção s.f. 
Ig isime iveyti mpana adahan digistaki. 
—Ele comprou três injeções do remédio. 

digisweki s.n. ► inverno s.m. estação de 
enchente 
Abet digisweki muwok wayk ka aynsima. 
—No inverno chove bastante. 
Waké digisweki ku avim ininbe, nikwekam nah 
kamaxkam im akakwa nuwakuhkam. 
—Se fosse a estação de enchente agora, eu 
poderia pegar peixe com a mão. 

dikidkis v.t. ► fazer cócegas V.‘ kalokax’ 
Ig dikidkis bakimni. Ig kavusa ariwntak guwak he 
danuh gutakwit, ig awnene: “Batti, tiyuyu, yawiyu, 
nayno, tikitki, uvayan, hewru, MASIWGU.” 
—Ele fez cócegas na criança, da mão até as 
axilas, falando: “Cegonha, tuiuiú, jaburu, frango-
da-água, jaçanã, pato, cigana, MARRECO.” 

dikidkiska s.n. ► cócegas s.f. cosquinhas s.f. 
Dikidkiska keh wis hiyara. 
—Cócegas nos fazem rir. 

dilet, gidileta s.n. ► leite s.m. (do crioulo) 
Avanenekwa eg higa dilet. 
—Ela sempre toma leite. 

dilet huwekwevye ► coalhada s.f. 
Ig higa dilet huwekwevye. 
—Ele tomou a coalhada. 

dilusis, gidilusa s.n. ► querosene s.m. (do crioulo) 
Eg iki dilusis arikut lalamp. 
—Ela encheu a lamparina de querosene. 

diluy, gidiluya s.n. ► azeite s.m. V.‘ariy’ (do crioulo) 
Eg iytehe antiyan akak diluy. 
—Ela fritou os ovos com azeite. 

dimuk v.t. ► derramar v.t. despejar v.t. entornar  
Eg dimuk un arikutak tukugu. 
—Ela derramou a água da cabaça. 

diyabetwenaviye /o s.m./s.f. ► diabético s.m. 
Hiyeg diyabetwenaviye ka ik adahan ax kiteye. 
—O diabético não pode comer nada adocicado. 

diyudyuka v.i. ► voltar várias vezes V.‘diyuh’ 
Eg diyudyuka kavukanga akiw. —Ela voltou 
várias vezes para buscar mais água. 

diyuh v.i. ► voltar v.i. retornar v.i. 
Wixwiy diyuh ku avim inin ta uvinwat. 
—Vamos retornar para casa hoje. 
Karayt diyuhminew gimin akiw. 
—O doente teve uma recaída. A doença voltou. 

diyuh butte ► regressar v.i. 
Nah ka diyuh butte. —Eu não vou regressar. 

diyuhkis v.t. ►1 devolver v.t. V.‘diyuh’ 
Nah diyuhkise awenyen galimeta ku pariye 
nusunpan git. 
—Eu devolvi os fósforos que emprestei dele. 

►2 restituir v.t. 
Igkis diyuhkise madikte ku pariye gameykis. 
—Eles restituíram tudo que roubaram. 

►3 vingar v.t. V.‘diyuh', ‘katiwnihkis’ 
Uya ka muwaka diyuhkis gimig! 
—Por favor, não vingue a morte dele! 

►4 reembolsar v.t. repor v.t. V.‘diyuh’ 
Nah diyuhkis awenyen ku pariye pisayran 
nukakuh. 
—Vou reembolsar-lhe o que gastou comigo. 
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Ig diyuhkis hadyu akatiwnihka awenyenpiye. 
—Ele repôs o dinheiro do rádio que ela comprou. 

diyuhkiska, gidiyesan s.n. ►1 devolução s.f. 
V.‘diyuh’‘-kis’‘-ka’ 
Inin piyuket ka amava diyuhkiska. 
—Nesta loja não aceitamos devolução. 

►2 vingança s.f. 
Diyuhkiska ka kabay. In he mbayha uhawkan. 
—A vingança não é boa. Só traz mais miséria. 

diyuhkiswa v.i. ► recuar v.i. desistir v.i. 
V.‘diyuh’‘takiga’ 
Suwtat diyuhkiswe giwkis gitimnikis. 
—Os soldados recuaram perante seus inimigos. 
Ka muwaka diyuhkiswa butte giw. 
—Não desista dele. 

diyuhkiswari v.i. ► andar para lá e para cá  

diyuhkiswika ► devolvida v.t. V.‘diyuh’ 
Egu umuh ameku eg kuwis diyuhkiswika ta git 
gukivara. 
—A canoa roubada foi devolvida ao dono. 

diyuhminaw v.i. ►1 voltar v.i. sofrer recaída 
V.‘diyuh’ 
Ig diyuhminaw amin higapka. 
—Ele voltou a beber. 
Karayt diyuhminaw akiw. In kiyhawnahwa. 
—Ela sofreu uma forte recaída. 

►2 repetir v.i. 
Igkis pak diyuhminaw aminwata iwit. 
—Eles cantaram repetindo as mesmas palavras. 

diyuhpu adj. ► revigorado /a adj. V.‘diyuh’ 
Nukamkayh metakwa diyuhpu ariw ginawan. 
—Meu filho finalmente está revigorado da 
febre.dodohne /o v.t. ► ninar v.t. 
Eg dodohno gusamu. 
—Ela está ninando a irmãzinha. 

dohdo s.f. ► ipequi s.m. (Heliornis fulica) V.‘agaykwa‘ 
Dohdo tarara ahakwa un. 
—A ave ipequi nada no rio. 

dohog s.n. ► droga s.f. entorpecente s.m. 
narcótico s.m. V.‘ayg’‘iveyti’ (do português) 
Ku pahavwi iki pit dohog, ka ba amavin. 
—Se alguém lhe oferecer um entorpecente, não 
aceite. 
Ku wis akum dohog, ba hikin, nikwe ku aysaw 
wis ihumpaw akak, wis ka ik adahan ikisni akiw. 
—Se nós fumamos ou cheiramos drogas, depois 
que nós nos habituamos a elas, fica muito difícil 
largá-las. 

dohogahpiye adj. ► viciado /a em drogas 
Bakimni amadga wayk dohogahpiye. 
—A criança nasceu viciada em drogas. 

doro s.m./s.f. ► rã gigante s.f. (Bufo marinus) 
Doro kanopsimahad tivuwad. 
—A rã é muito grande. 

duroh v.t./v.i. ► inclinar v.t. V.‘darak’ 

durohkiska ► itálico /a adj. grifo /a adj. V.‘doromin’ 
Ig tamak iwit akak let durohkiska. —Ele 
escreveu as palavras com letras em itálico. 

dorohwa v.i. ► curvar-se v.i. 
Tiket akadwey dorohwa abet mayg. 
—As chamas curvam-se ao vento. 
Egkis kaynos dorohwamin guhepkavigkis.—Eles 
curvam-se para a frente enquanto dançam. 

dudukave adj. ► ondulado /a adj. com cavidades 
Ahayak keh anunatiy dudukave. 
—As abelhas fizeram o favo ondulado. 

dudurike adj. ► bem côncavo /a, com cavidade. 
V.‘katomorikye’‘sababokuhne’‘duwihka’ Tb.‘duduwike’ 
Umuh dudurike. Tomawri hawata. 
—A canoa é bem côncava. A cuia também. 
Ini un humaw duduwike, mmahbe funiw. 
—Naquela água, bem no centro dela, se formou 
uma cavidade parecida com um funil. 

-dug suf. ► (sufixo verbal referente a raíz) 
Kaneg subukdugaki, adug busidugave. —A raíz 
da mandioca imersa fica um pouco podre. 

dug, giduga s.f. ► arroz s.m. 
Ig mutuhe dug wasamdak. 
—Ele plantou arroz na roça. 

dugund s.f. ► boca-de-fogo s.m. (Thorichthys meeki) 
Wis havis im dugund akak yakot. 
—Nós flechamos o peixe boca-de-fogo. 

duh v.t. ► mordiscar v.t. morder v.t. 
Kuruku duh namutrah. 
—Os ratos mordiscam as plantas. 

duhuduh v.i. ► tossir v.i. 
Ig duhuduh awaku murukti. 
—Ele tosse porque está gripado. 

duhuduh aynesa ► pigarrear v.i. 
Avit ig awna ig duhuduh aynesa. 
—Antes de falar ele pigarreou. 

duhuduhka s.f. ►tosse s.f. bronquite s.f. V.‘murukti’ 
Ig kamax mbeyevye duhuduhka. 
—Ele pegou uma tosse ruim. 

duhuduhkavey ► (tipo de erva) (Euphorbia prostrata) 
Nah ta matis duhuduhkavey gudahan. —Vou 
apanhar a erva “duhuduhkavey” para a tosse. 

duhuduhkunpiye v.i. ► pessoa que tosse 
Nah ka isaksa duhuduhkunpiye higa akigbimna 
nugobla. —Não deixo uma pessoa que tosse 
beber no meu copo. 

duhudumna s.f. ► (tipo de planta) (Rhipsalis baccifera) 
Duhudumna avan pugubwad. In kabay adahan 
awastene wewkanbet. 
—A folha da planta “duhudumna” é larga. Serve 
bem para enrolar nossos pertences. 

-duk ► (sufixo verbal referente ao peito) V.‘giduk’ 
Eg sukuhdukew. Eg barewduk. 
—Ela lavou o peito. Está com o  peito limpo. 

duke v.i. ► doer v.i. arder v.i. V.‘katiw’‘wahawra’ 
Nah bukehe nuwakuh! Akayah! In duke. 
—Queimei a minha mão! Ai! Está ardendo. 
Nuwtyak duke awaku tiket akayan. 
—Meus olhos doem por causa da fumaça. 

dukugis v.i. ► deitar-se v.i. reclinar-se v.i. 
Tb.‘dikugis’ 
Ig dukugise amadgat gisivamna. 
—Ele se deitou na esteira. 
Eg dukugise nuhumwat. 
—Ela reclinou-se ao meu lado. 
Ivailto awna git givig pewru: “Woki, nah muwaka 
pis dukugis!” 
—Ivailto disse ao seu cachorro: “Woki, deita!” 

dukuh v.t. ► engolir v.t. tomar v.t. 
Dukuhnaba im araku adahan pihinaku. —Tome 
o caldo de peixe para criar leite para o filho. 

dukuha v.i. ► engasgar-se v.i. sufocar v.i. 
Ig dukuhe awaku gimana. 
—Ele engasgou-se com a comida. 
Ig ba gitukabiyu. Inneki keh ig dukuhe. 
—Ele comeu rápido. Por isso ele sufocou. 
Agaykwa gubetki dukuha arit waygu. 
—Geralmente o mergulhão engasga-se quando 
engole pratinha. 
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dukuhpi adj. ► engasgado /a adj. 
Axnaba kabayntiwa adahan pis ka dukuhpima. 
—Mastigue bem sua comida para não ficar 
engasgado. 

dukuhptaw v.i. ► soluçar v.i. 
Eg bakimni dukuhptaw ariwntak gususni. 
—O neném soluçou depois de mamar. 

dukuhasa v.t. ► fazer engolir 
Dukuhasa inin iveyti ta gut pikamkayh. 
—Faça a filha engolir este remédio. 

dunih v.t. ► quebrar v.t. fraturar v.t. partir v.t. 
Ig dunihe gibagwan. —Ele fraturou a perna. 
Ka ba dunih wahegbetawni. 
—Não quebre nosso trato. 
Ig gubetki dunihe guyakni. 
—O namorado partiu o coração dela. 

dunih gawaygi ► desanimar v.t. 
Karayt dunih wawaygi. 
—A doença nos desanima. 

dunihpika adj. ► quebrado adj. 
Maxin adahan padukno ka wew akiw, eg 
dunihpika. —A máquina de costura não 
funciona; ela está quebrada. 

durevutne s.m. ► japu s.m. (Ostinops sp.) 
Tb.`duwevutne’ V.‘dug’‘-evutne’ 
Durevutne batek ax dug. 
—Os japus gostam de comer arroz. 
Duwevutne gib kiyabwad, kuwikwiye. 
—A cauda do japu é comprida e amarela. 

durukwa s.f. ► socó-boi s.m. V.‘wanuw’ 
Eg durukwa misakwa amamun warik. Eg hiyara. 
—O socó-boi vive nos canais do rio. Ele ri. 

duwbetye /o adj. ► loiro adj. 
Gisemni duwbetye. —O cabelo dele é loiro. 

duwaka v.i. ► arrotar v.i. 
Eg bakimni duweke ariwntak gususni. 
—A criança arrotou depois de mamar. 
Pisenwa gaxni ig arabyene duweke adahan 
ekkene ku ig batek akak gimana. 
—O árabe arrotou depois de comer para mostrar 
que apreciou a comida. 

duwhaki adj. ► avermelhado /a adj. temperado/a 
Inin kamis duwweh in he duwhakinen. 
—Este tecido está avermelhado num lado só. 
Nah batek ax im duwhaki akak ihap. —Eu gosto 
de comer peixe temperado com coloral. 

duwhaki, giduwna s.n. ► vermelhidão s.m. 
rubor s.m. 
Kamuw giduwna in barewye. 
—A vermelhidão do sol é linda. 

duwibdave adj. ► ondulado /a adj. 
V.‘duwih’‘-bet’‘-ave’ 
Ahin ka aynsima duwibdave. 
—O caminho é ondulado. 

duwibet adj. ► esburacado /a adj. afundado /a 
adj. V.‘duwih’‘-bet’ 
Eg ka hiya wayk duwibet, eg tuguhe atere. 
—Ela não viu a terra esburacada e caiu nela. 
Ahin ka aynsima duwibet. 
—A estrada era muito esburacada. 

duwidwis v.i. ► tremer v.i. V ‘mumumukuvari’‘sagka’ 
Nuwtmar duwidwise. Pariye arikna me danuhe 
nutuhmet? —Minhas pálpebras estão tremendo. 
O que será que vai me acontecer? 
Hiyapnaba motye, akak piwtmar duwidwis. 
—Tome cuidado para que uma caba não pique 
você, pois suas pálpebras estão tremendo. 

duwidwiptip adj. ► tremendo de medo 
Ig hiye kawokwine ayta, ig duwidwiptip. —Ele 
viu a onça chegando e ficou tremendo de medo. 

duwidwiska s.n. ► tremor s.m. (de um músculo) 
Ig awna ku duwidwiska ka maviya giw. 
—Ele disse que o tremor não passou. 

duwih v.t./v.i. ► abaixar v.i. ficar esburacado /a, 
estar afundado /a V.‘duwik’ 
Eg duwiskataw akak gukugku eg duwih wayk. 
—Ela bateu o pé várias vezes no chão até que a 
terra abaixou. 
Ahin duwihe awaku oto. —A estrada ficou 
esburacada por causa do intenso tráfego. 
Ku bakimni gameymey duwihe, amawka wis iki 
un gut. —Se a fontanela da criança estiver 
afundada, devemos dar-lhe água. 

duwihavaw v.i. ► curvado adj. ter depressão  
Waxri duwihavaw. 
—O terreno tem uma depressão. 

duwihka s.n. ► cavidade s.f. depressão s.f. 
vala s.f. fosso s.m. V.‘duwih’ 
Eg wihwe arikut wayk duwihka. 
—Ela caiu na vala. 

duwik adj. ► amassado /a adj. abaixado /a 
V.‘duwih’ 
Eg duwih pavay. Kuri in duwik. 
—Ela apertou o mamão. Agora está amassado. 

duwiknevye adj. ► esburacado /a adj. com 
cavidade 
Ig ayamwa ku kiney wayk duwiknevye. —Ele  
escondeu-se numa pequena cavidade da terra. 

duwiminaw v.i. ► ter trilhas 
Ahin duwiminaw ayabanavrik. 
—O caminho tem trilhas em ambos os lados. 

duwis v.t. ►1 chutar v.t. 
Igkis duwisne bul. 
—Eles estão chutando a bola. 
Igkis duwistekbet abet arehwaki bul. 
—Eles se chutaram durante o jogo. 

►2 dar um coice, dar pontapé 
Pak duwiswig. —O boi deu um coice nela. 

►3 retroceder v.i. 
Ku aysaw wis havis akak aragbus eg duwis. 
—Quando atiramos com uma espingarda ela 
retrocede. 

duwiska, gidusan s.n. ► pontapé s.m. chute s.m. 
Ig keh mpamavut duwiska henneme ig ka keh 
gol. —Ele deu três chutes, mas a bola não 
entrou na trave. 
Gukamkayh miyo awaku duwiska gutunha. 
—A filha morreu porque a levou um pontapé na 
barriga. 

duwmare /o adj. ► rosado /a adj. Tb.‘durumare’ 
Gumar duwmare. Eg ka puhipyoma. 
—A pele dela está rosada. Ela não está morena. 

duwviki s.n. ► alvorecer v.i. 
Usuh tivik hewke ku aysaw duwviki kahayak. 
—Sairemos amanhã ao alvorecer. 

duwviti kamuw ► alva s.f. 
Usuh wadis duwviti kamuw. 
—Nós acordamos na alva do dia. 

duwwa v.t. ►avermelhar v.t. ruborizar v.i. 
Tiket duwwa darivwit. 
—O fogo avermelhou a cerâmica. 

duwweh /oh adj. ► vermelho /a s.m. Tb.‘duruweh’ 
Karu gusivri duwweh ke migatbe. —As penas da 
arara são vermelhas como sangue. 
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duwwavan s.n. ► aguapé s.f. matupá s.f. 
(Eischornia crassipes) 
Duwwavan misakwa akigbimna warik. —A 
matupá é uma planta que fica na margem do rio. 
Duwwavan piyih nawaki akak digiki. 
—Aguapé cura febre e disenteria. 

duwway s.m.► acará-apaiari s.m. (Astronotus 
crassipinnis) Tb.`duw’ 
Hiyeg kawih takes adahan ivuhene duwway. —A 
gente usa camarão para pegar acará-apaiari. 

duwyo s.f. ► unheiro s.m. V.‘duwweh’‘-ye’ 
Akayah! Nor duwyo ka aynsima mitumtuk 
nukukavrik. 
—Ai! Este unheiro no meu pé está latejando.

E  e
-e suf. ► de uma vez (aspecto verbal: ação perfeita) 

(pahayewvi) Tb.‘-p-’‘-re’ 
Ig arudiki axe ahamna. 
—A anta comeu as folhas de uma só vez. 
“Pis ku umehe pitig!” “Ihi, nah umehpigwa.” 
—“Voce matou a irmã!” “Sim, eu matei.” 

ebdi adv. ► desajeitadamente adv. 
desengonçadamente adv. 
Ig wew ebdi awaku gibagwan akatwa git. 
—Ele está andando desajeitadamente porque a 
perna está doendo. 
Uvayan gubagwan ka dep ahwa. Inneki keh eg 
wew ebdi. —As pernas do pato são muito flexí-
veis; por isso ele anda desengonçadamente. 

eg pron.f. ► ela pron.f. a art.f. 
Eg nnaguh. —Ela é minha mãe. 
Eg nnaguh kabayno tino. 
—A minha mãe é uma mulher maravilhosa. 
Ig kanum eg tino guw Ev. 
—Ele chamou a menina de Eva. 

-ekbet suf. ► uns aos outros V.‘-ak’‘-bet’ 
Igkis umehekbet. 
—Eles mataram uns aos outros. 

eggutye /o adj. ► primeiro /a adj. primogênito /a 
adj. mais velho /a V.‘isamwitye’‘gegni’ 
Gikamkayh eggutye giw João. 
—Seu primeiro filho chama-se João. 
Ku pariye gukamkayh pi imutenene igi eggutye. 
—O seu filho mais alto é o primogênito. 

eghew v.i. ► berrar v.i. 
Bakimni ka aynsima eghew awaku ginag ka 
sukkisgi. —A criança berrou porque a mãe não a 
amamentou. 

egkis pron.f.pl. ► elas pron.f.pl. 
Egkis waraknos gukenrikis. 
—Elas estão arrancando mandioca. 

egnes pron.f. ► elas pron.f. aquelas pron.f. (remoto/ 
vago) Tb.‘egnekis’ V.‘eg’‘-ne’‘-kis’ 
Awaykemni kerbetnek. Egnesme tinogben, 
amawka egnes ayamwa. —Os homens vão 
guerrear. Quanto às mulheres, elas devem se 
esconder. 

egu pron.f. ► aquela pron.dem.f. ela pron.f. V.‘igi’‘nor’ 
Ka ba kawih egu kakus. Egu kuwis kawihka. 
—Não use aquela seringa. Ela já foi usada. 
Ba pis hiya nor tino imuwadnano? Egu ka 
gannusima pak. 
—Você viu aquela mulher alta? Ela canta bem. 

ehekne v.i. V.‘ah’ ► esticar (mutuamente) 
Neras awaykemni ehekne giwankis hikekene 
gidatnikis. —Os homens estão esticando os 
braços para testar suas forças. 

ehwa v.i. ►1 chiar v.i. aborrecer-se v.i. perturbar-
se v.i. ficar revoltado, estar chateado Tb.‘ehaw’ 
Nutuh eg ka ehwa nukakuh. 
Acho que ela não vai chiar comigo. 
Ig ehwa gikak gisamwi. 
—Ele está chateado com o irmão. 

►2 enjoar v.i. 
Nah ka ehwa ax kuwak awaku nah kuwis 
ihumpaw nikak. —Eu não me enjoo de comer 
farinha pois já estou acostumado. 

ehwatruvye adj. ► aborrecido /a adj. chateado /a 
adj. impaciente adj. 
Ner awayg ehwatruvye ig ka kiyakni. 
—Aquele homem aborrecido não tem paciência. 

ekhewviye v.i. ► despedir-se v.i. V.‘akhaw’ 
Wis tarak uwak adahan ekkewviye git pahavwi. 
—Nós acenamos com as mãos, para nos 
despedirmos de alguém. 

ekkene v.t. ► mostrar v.t. contar v.t. exibir v.t. 
expor v.t. V.‘akka’ 
Ig ekkene warukma gut. 
—Ele estava mostrando as estrelas para ela. 
Eg akkano kibeyne inetit. 
—Ela está contando boas novas. 
Museu darihkisne, ekkene uhiyakemni akak 
wannu. —O museu serve para guardar e expor 
nossa cultura. 

eksa v.t. ► sentir o mesmo 
Eg batek gikak; igme ka eksig. 
—Ela gosta dele, mas ele não sente o mesmo. 

-ekuye suf. ►cada um /a (juntos), 
todos individualmente 
Egkis peknekuyos. 
—Elas cantaram todas juntas, cada uma delas. 
Igkis danuhnekuye. 
—Todos chegaram individualmente. 
Waramwi gimewkan karukri wahano! Givin made 
gawakur karukriwekuye . —As louças de 
Waramwi eram feitas de ouro! Cada um dos 
suportes da sua casa era feito de ouro. 

eme adj. ►1 frágil adj. mole adj. 
Uwanyan gih eme ka dep sigka. 
—A pele do filhote da paca é frágil. 
Itey eme awaku yuma givita. 
—A lagarta é mole porque não tem ossos. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Astronotus_crassipinnis&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Astronotus_crassipinnis&action=edit&redlink=1
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►2 desengonçado /a adj. bambo /a adj. 
Nor bakimni eme awaku eg nopsesnite. 
—O neném é desengonçado porque ainda é 
pequenino. 

emnevisa adj. ► muito frágil 
Eg bakimni inekute amadga wayk, eg emnevisa. 
—O recém-nascido é muito frágil. 

-empu suf. ► multidão s.f. manada s.f. grupo s.m. 
bando s.m. 
Igkis hiyegempu harakse neras pakirempu. 
—Uma multidão de pessoas perseguiu a 
manada de porcos. 
Nah isim nakawak gitkis parahnempu ivuhtyavu. 
—Comprei o anel de um grupo de pescadores 
brasileiros. 
Nah ka hiya samahtke awaykemni. 
Mabivavyempu awaykemni! —Não entendo os 
homens. São um bando de preguiçosos! 

en s.n. ► céu s.m. 
Waravyu akak warukma aynte inut amadga en. 
—As estrelas estão lá no céu. 

en adug ► horizonte s.m. V.‘amaksemni en’ 
Ig wavaman misakwa aynte pawka arimkat en 
adug. —O jacaré do mar vive longe daqui perto 
do horizonte. 

enha v.t./v.i. ► escrever v.t./v.i. V.‘anniri’ 
Ig enhe pahak kagta gumin ginag. 
—Ele escreveu uma carta para a mãe. 

enneket, gennekeg s.n. ► escrivaninha s.f. 
carteira s.f. (escolar) V.‘anniri’ 
Lekolyavu gennekegkis yuma bayehket. 
—As carteiras dos alunos não têm gavetas. 
Lekol akivara gennekeg kadahan mpana akebi 
bayehket. 
—A escrivaninha do professor tem três gavetas. 
Nor axtet adahan enneket adahan hiyeg anniri 
giwkis. —Aquela mesa serve como escrivaninha 
para as pessoas assinarem seus nomes. 

enneket, arennekri s.n. ► escritório s.m. V.’anniri’ 
Ig kannivwi ay amun piyuket arennekri. 
—Ele trabalha no escritório da loja. 

ennetet ahine, gennetni s.n. ► lápis s.m. 
V.‘anniri’‘ah’ 
Eg anniru akak ennetet ahine. 
—Ela escreve com lápis. 

ennetet karakuye, gennetni s.n. ► caneta s.f.  
Inin ennetet karakuye araku duwweh. 
—A tinta desta caneta é vermelha. 
Nah tamakte akakkit ennetet ahine, ayteke 
akakme karakuye. —Vou desenhar com lápis 
primeiro, e depois com caneta. 

-epka suf. ► assunto s.m. matéria s.f. motivo s.m. 
Usuh kinetihwene amin iytepka. 
—Nosso assunto é sobre veados. 
“Kamin yis kinetihwene ayge?” “Amin kagtepka.” 
—“Qual é o assunto dessa conversa?” 
“Assuntos literários.” 
Eg timuvu tihano guhmun ku samah eg iwepka 
gavit uvayan. Inakni timuvu gukanepka. 
—O mutum ficou chorando porque o pato levou a 
canoa dela. Isso foi o motivo do lamento dela.? 

epti, gevwi s.f. ►1 banco s.m. assento s.m. 
Usuh keh epti guhivak 
ke kuhivrabe. —Fazemos 
bancos em forma de pássaro. 
Araytak epti kehka akak ah, 
araytakme akak simah. —Alguns bancos são 
feitos de madeira, outros de cimento. 

Ig kehe pikana umuh arevwi. 
—Ele fez dois assentos na canoa. 

►2 cadeira s.f. (kaduhya) 
Eg idis epti anavit axtet. 
—Ela empurrou a cadeira para baixo da mesa. 

epti kiyatyo ► trono s.m. 
Ikivarat batahkiswa ahamadgat gevwi kiyatyo. 
—O rei sentou-se no seu trono. 

epti litine kiyapyad ► sofá s.m. 
Ig kadahan paha epti litine kiyapyad. 
—Ele tem um sofá. 

erha v.i. ► alertar v.t. fazer sinal para avisar 
Uya erha pivig pewru adahan ig ka diyuh. 
—Faça um sinal para avisar seu cachorro que 
estamos o seguindo, portanto ele não deve 
deixar a caça e voltar. 

estwa, gestwa s.n. ► história s.f. conto s.m. 
lenda s.f. narrativa s.f. (do português) 
Eg kinetihwa amin barewye estwa. 
—Ela contou uma linda história. 
Inakni estwa ka inyewatma. 
—Aquela lenda não é verdadeira. 

estwa tiviknenekwa, gestwa s.n. ► novela s.f. 
Igkis mpiyasa ka aynsima estwa amadga televi-
soh. —Passam muitas novelas na televisão. 

estwabdi s.n. ► literatura s.f. V.‘estwa’ 
Ig kannuhwa amin estwabdi. 
—Ele estuda literatura. 

estwaviyene s.n. ► coleção de contos 
V.‘estwa’‘-piyene’ 
Nah muwaka iwasa ini estwaviyene. 
—Quero ver a coleção de contos. 

-evutne /o suf. ► -dor /a, -tor /a, -sor /a suf. -eiro 
/a, -ário /a, -ista, técnico s.m. 
Ig pakevutne avuriw pak. 
—O vaqueiro cuida do gado. 
Wasevutne gikamkayh ig arehwekevutne bul. 
—O filho do agricultor é um jogador de futebol. 
Ig kibeyne warekevutne aybut. 
—Ele é um bom dentista. 
Ig wewkiskevutne kannivwiye ariku fabrik. 
—O operário trabalha na fábrica. 
Eg lekolya ta git pahavwi kannuhekevutne 
adahan eg humaw komputadorevutno. 
—Ela estudou com um professor para se tornar 
uma operadora de computador. 

-ew suf. ► por cima, sobre prep. Tb.‘-iw’‘-w’ V.‘-iw’ 
Kuruku sigisminewe aminew teheste arim. 
—Os ratos correm por cima do fio elétrico. 

ewbetwi adv. ► desajeitadamente adv. 
Ig tuguhe ewbetwi. 
—Ele caiu desajeitadamente. 

-eweke suf. ►1 muito adv. tanto adv. Tb.‘-weke’ (sufixo 
que dá ênfase e também transforma palavras em adjetivo ou 
advérbio) -ível suf. -oso /a suf. -dor suf. V.‘-wa'‘-h’ 
Isuw ig kuhivra aseneweke. 
—O urubu é uma ave muito desprezível. 
Kawokwine huwivwihka ig kibohreweke. 
—Uma onça ferida é muito perigosa. 
Eg tih kadniweke. 
—Ela chorou de tanta saudade. 
Narisunawak nah hiya pahavwi axtig ku pariye 
aviseweke. —No meu sonho vi um monstro que 
era muito assustador. 

►2 bem adv. (sufixo que dá ênfase) 
Ig wadise hewkeweke. 
—Ele acordou bem cedinho. 
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►3 por toda parte (sufixo que dá ênfase) 
En ukuhneweke. 
—O céu tem nuvens por toda parte. 
Igkis madikte aniksewbet, temeweke ahakwa un 
akigbimna parahwokwa. 
—Todos se afogaram e os corpos estavam 
flutuando por toda parte na beira do mar. 
Ig wanak ahamna amineweke payt avayta. 
—Ele amarrou as folhas por toda parte nas 
vigas do teto. 

ewha v.t. ► lamber v.t. 
Ig ewha pam aynesa. 
—Ele lambeu um pouquinho de sal. 
Eg kariku ewhaptih gukamkayh. 
—O veado lambeu o filhote. 
Ig ewhabo giwak ariw ahayak anunu. 
—Ele lambeu o mel dos dedos. 

ewhasa v.t. ► deixar lamber 
Ig ewhabosa giwak arit pewru. 
—Ele deixou o cachorro lamber a mão dele. 

ewk v.t. ► trazer v.t. buscar v.t. 
Uya amnihun ewk nutuh pohow goble un. —Vá 
buscar um copo de água para mim, por favor. 
Numawkan ig ewk puwikne arih nutuh. 
—Quero que ele traga carne para mim. 
Nah ewk lessahs adahan kivunsene tank. 
—Eu trouxe gasolina para completar o tanque. 

ewka adj. ► trazido /a adj. V.‘ewk’‘-ka’ 
Axka ewka gitkis gavit pahavu himano. 
—A comida deles foi trazida por uma moça. 

ewka adv. ► depois adv. após adv. (da saída ou da 
morte) 
Igkis danuh ewka giwen. 
—Eles chegaram depois da saída dele. 
Nah muwaka pis kiye inakni nuwnuh ewka 
nuwenuh. —Quero que você lembre destas 
palavras após minha morte. 

-ewka suf. ► época s.f. Tb.‘-iwka’ 
Ku aysaw kariwyanewka danuh, nah bateke. 
—Quando chega a época de ovos de tamuatá, 
fico alegre. 

ewkahwa v.i. ► usar v.t. manusear v.t. tratar v.t. 
mexer v.i. V.‘daxbeta’‘kawih’ 
Nah kannu ewkahwa akak matap. 
—Eu sei usar o tipiti. 
Ig ka kannu ewkahwa ariknawnama. 
—Ele não sabe manusear nada. 

ewkakebdi, gewkanbet s.n. ►1 bens s.m. 
posses s.f. V.‘ewkaki’‘-bet’ 
Hiyeg igisye ka aynsima gewkanbet. 
—O rico tem muitos bens. 

►2 bagagem s.f. coisas s.f. 
Nuhmun kivun akak ewkakebdi. 
—Minha canoa está cheia de bagagem. 

►3 coisas s.f. 
Ig biyukse gewkanbet. 
—Ele perdeu suas coisas. 

ewkaki, gewkan s.n. ► bagagem s.f. carga s.f. 
Inin ewkaki ka atiwnisima. 
—Esta carga é de muito valor. 
Pariye gewkan? 
—O que ele trouxe na bagagem dele? 
Gewkan ig ewk kamis. 
—Ele trouxe tecidos em sua bagagem. 

ewkehwenen v.i. ►1 desperdiçar v.t. 
V.‘ewkahwa’‘-nen’ 
Ig he ewkehwenen akak gikakura. 
—Ele está desperdiçando o dinheiro. 

►2 desleixado s.m. 
Ig ka kavigsa gewkanbet. Ku in biyuke in biyuk. Ig 
he ewkehwenen nikak. —Ele não cuida bem dos 
seus pertences. Ele não se importa de perdê-los. 
Ele é um desleixado. 

ewkubakti, gewkap s.n. ► concha s.f. (para canoa) 
Ig ikava gihmun akak ewkubakti. 
—Ele esvaziou a canoa com a concha. 

-ewni suf. ► -acho suf. resíduo s.m. resto s.m. 
vestígio s.m. (sufixo ref. a algo pouco evoluído ou 
rudimentar ou restante) 
Ig awkevye avigku parewni. 
—Ele banha no riacho. 
Eg padeke bakimni arayhewni avuwit wasewni. 
—Ela jogou o cordão umbilical na roça velha. 
Madikte hiyeg wohe: takweyegben, 
kiyavwitewnivwi, kiyavwiyadmin. —Todo mundo 
foi queimado: jovens, adultos jovens, e velhos. 
Uwakti kavinene aynte Uwaktewni. Givin 
adukwen ayge. —Uwakti vivia lá em Uwaktewni. 
Os vestígios da sua casa permaneçam lá. 

ewnti, gewni s.n. ► isca s.f. 
Nah ike ewnti akigsarit ivuhti. 
—Coloquei a isca no anzol. 

ewtatru s.m. ► tamaquaré s.m. (Uranoscodon 
superciliosus) 
Ewtatru gihivak ke amanbe henneme ig misakwa 
avew ah. —O lagarto tamaquaré parece um 
calango, mas vive nas árvores. 

ewwakti s.n. ►1 mato s.m. arbusto s.m. sarça s.f. 
Kaybune misakwa abet ewwakti. 
—As cobras vivem no mato. 

►2 flora s.f. 
Nah muwaka kannuhwa amin puwikne akak 
ewwakti ku pariye ay avit inin iwetrit. 
—Quero estudar a fauna e a flora desta região. 

ewwakti kohogbiye /o ► moita s.f. 
Inin ewwakti kohogbiye, wis ka ik parak nibetit. 
—Não dá para penetrar nesta moita. 

ewwah v.t. ► dissolver v.t. 
Un ewwah suku. —A água dissolveu o açúcar. 

ewwahwa v.i. ► dissolver-se v.i. 
liquidificar-se v.i. V.‘pisuk’‘batakwa’ 
Ahayak gimana ewwahwa ginunu. —A comida 
da abelha dissolve-se tornando-se mel.
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F  f
fabrik s.n. ► fábrica s.f. indústria s.f. V.‘kehkeg’ (do 

português) 
Fabrik keh kagta. —A fábrica produz papel. 
Inere fabrik keh kamis. 
—Aquela indústria fabrica tecidos. 

fahin s.n. gifahina ► farinha s.f. (de trigo) (do crioulo) 
Ig keh bugut akak fahin. 
—Ele fez pão com farinha de trigo. 

farisew s.m. ► fariseu s.m. (do português) 
Ig farisew ikaw kibeyne henneme ig yuma 
gamnihra. 
—O fariseu se julga bom, mas falta-lhe 
misericórdia. 

fet s.n. gifetra ► festa s.f. celebração s.f. 
cerimônia s.f. ritual s.m. (do crioulo) 
Igkis atak fetya abet fet adah maripkawka. 
—Eles foram participar da festa de casamento. 

fetman s.n. ► alarido s.m. (do crioulo) 
Usuh tima fetman.—Ouvimos o alarido da festa. 
Inakni fetman ba ahawnavevye kuwis. 
—O alarido da festa é muito forte. 

fetya v.t. ► festejar v.t. celebrar v.t. (do crioulo) 
Nugihgi batek fetya, nahme ka batek. —O meu 
marido gosta de festejar, mas eu não gosto. 

fetyavu s.m./f. ► festejadores s.m. (do crioulo) 
Neras fetyavu ka ba aynsimahadkis igkis kivunsa 
paha payt. —Os festejadores eram tantos que 
encheram uma casa. 

figu s.f. ► figo s.m. (do português) 
Figu gariw maguyo. 
—O figo é uma fruta gostosa. 

fimyé s.m./f. ► enfermeiro /a s.m./f. (do crioulo) 
Fimye digistevgi akak iveyti kakus. 
—A enfermeira aplicou a injeção nele. 

finetra, gifinetra s.n. ► janela s.f. (do crioulo) 
V.‘payt avegten’ 
Eg iveg arikutak gufinetra.—Ela olhou da janela. 

fomaj, gifomaja s.n. ► queijo s.m. (do crioulo) 
Eg keh fomaj akak pak ahinaku. 
—Ela faz queijo do leite da vaca. 

funiw, gifuniwa s.n. ► funil s.m. (do português) 
Eg iki funiw arikut lalamp adahan dimukne xis. 
—Ela colocou o funil na lamparina para enchê-la 
com querosene. 

fus s.f. gifusa ► foice s.f. (do português) 
Nah tigah kakuyu adug akak fus. 
—Eu cortei o capim do campo com uma foice. 

G  g
Se você estiver procurando uma palavra que comece com “g”, provavelmente o “g” faz parte de um 

prefixo que significa “seu”. Na seguinte lista de palavras que começam com “g” constam somente os 
substantivos que só ocorrem em forma posessiva, incluindo os de parentes e de membros do corpo. 
Para achar os demais substantivos, observe as palavras que começam com a letra que ocorre depois do 
prefixo“gi-” (“dele”) ou “gu-” (“dela”) ou “g-”, neste dicionário. Por exemplo, se você estiver procurando a 

palavra “gikagtan” (“o livro dele”), a forma não posessiva do nome é “kagta” (“livro”); a forma não 
posessiva do nome “gukoksa” (“a agulha dela”) é “kakus” (“agulha”); a forma não posessiva do nome 
“gavan” (“seu cântico”) é “avat” (“cântico”). 
 

Note bem que a letra “v” entre vogais se torna “p” quando ela ocorre no início de uma palavra. Por 

exemplo, a forma não posessiva do nome “givudiga” (‘a rede dele’) é “pudig” (‘rede’). A forma não 

posessiva do nome “givamra” (‘o sal dele’) é “pam” (‘sal’). 
 

Ku pis aharitne pahat iwit ku pariye kavusa akak “gu-” (“gudahan”), uyá iwasa amun iwit ku pariye kavusa 

akak “gi-” (“gidahan”). Ke ininbe, ku pis muwaka uti iwit parantunka adahan “gusemnu”, pite iwasa 

“gisemni” amadgatak inin kagta. 

g- pref. pron.poss. ► dele, dela, seu, sua pron.poss. 
Tb.‘gi-’‘gu-’ (ku pariye gewkan ikaka awayg, wis awna 
“seu”. ku pariye ikaka tino, wis awna “sua”.) 
Gennetni ay amadga gennekeg. 
—A sua caneta está aqui na sua carteira. 
Nah batek timavgi ig pak gavan. 
—Gosto de ouví-lo cantar seu cântico. 

Gig wahepne gegni gaytni. —O seu pai está 
esperando a chegada da sua irmã. 

g- -n pref.pron.obliq. ► (afixo descontínuo nos verbos 
quando a ação está sendo iniciada) ele/ela pron. o/a 
pron.obliq. -lo/la pron.obliq. lhe pron.obliq. 
Ginag ayta adahan giwepten ta givinwat. 
—A mãe dele veio para levá-lo para casa. 
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ga- pref. pron.poss.n. ► seu / sua, dele / dela 
pron.poss. (utilizado quando o falante estiver chateado) 
V.‘g-’‘gi-’‘gu-’ 
Awe! Nuwasuna ka kabay. Gakar avanenekwa 
matis! —Puxa vida! Meu jamaxim é ruim. Sua 
alça está sempre arrebentando! 
Ku nah kanum payt akivara “payt gakivara” 
arakak ku nah ehaw gikak. 
—Se eu usar “ga-” em vez de “a-” quando falo 
“seu dono” (o dono da casa), isso significa que 
estou chateado com ele. 

gaba s.n.►manto s.m. capote s.m. (magia) Tb.‘garaba’ 
Ig Waramwi ig hiyeg, henneme ku aysaw ig kawih 
gaba, ig wageswa datka. 
 —(Diz a lenda que) o Waramwi era uma pessoa, 
mas quando ele se vestiu com o manto ele se 
transformou numa cobra grande. 
Waramwi gaba duwweh. Giduk duwweh. 
Giduhyamadga pohe. Ini arakak duwweh gidahan 
gihayo. Inme giduhya ini arakak gidahan, ku ig ka 
ax hiyeg. 
—(Diz a lenda que) o capote da serpente 
Waramwi era vermelho de um lado e preto do 
outro. O lado vermelho é símbolo da esposa 
[uma piranha]. O lado preto é símbolo dele, pois 
ele não come pessoas, só ela. 

gabay s.n. ► bondade s.f. graça s.f. 
V.‘kabayka’‘gamnihra’ 
Uhokri gabay pikaknek! 
—Que a graça de Deus permaneça com você! 
Kibeyne adahan inin pabay nukakuh. 
—Obrigado pela sua bondade comigo. 

gadni s.n. ► baço s.m. 
Wadni in barewbeta umig. 
—O baço limpa o sangue. 

gagigni s.f. ► instrumento s.m. (musical) V.‘agig’ 
Madikte hiyegviyene kadahanyekuye gagignikis. 
—Cada povo tem seus próprios tipos de 
instrumentos musicais. 

gahakavu s.f. ► plantação s.f. cultivo s.m. 
Nah ike madikte nahakavu ta giwakurit 
nukamkayh. —Entreguei toda a minha plantação 
ao meu filho. 

gahakavu ariw ► fruto s.m. colheita s.f. 
Ig bayahkis gahakavu ariw ariku abeyhekri. 
—Ele mandou guardar a colheita no celeiro. 

gahawkri s.m. ►1 gigante adj. monstruoso adj. 
monstro s.m. bichão s.m. (indicando algum tipo de 
monstro) V.‘tiket ahawkri’ 
Minikwak hiyeg avis abohri mbadgu-gahawkri 
akak waykwe-gahawkri. 
—Antigamente as pessoas tinham medo da 
sangessuga gigante e da preguiça monstruosa. 

►2 espírito do ancestral (de animais e coisas) 
Ig ihamwi keh gahehpak nikweni ig paraksa 
gahawkri tavara ta gavitit gevwi. Ku hiyeg daxgi 
aka’ giwak ig miya! Awaku gahawkri pahapte ay. 
—O pajé faz um banco na forma de um martim-
pescador. Depois ele convida o espírito do 
ancestral da ave a entrar no banco. Aí se 
alguém tocar no banco ele morrerá. Porque o 
espírito do ancestral fica lá por inteiro. 

gahegbetawni s.n. ► aliança s.f. plano s.m. 
desígnio s.m. compromisso s.m. 
V.‘ahegbet’‘gikiswanawni’ 
Wis kote hiyakte ba gahegbetawni humaw. 
—Nós não sabemos se seu compromisso foi 
cumprido. 

Nannivwi tuguh huwit ku samah nahegbetawni. 
—Meu trabalho saiu de acordo com os meus 
planos. 

gahehpak s.n. ►1 imagem s.f. V.‘ahehpakti’‘ahehpa’ 
Nah hiya gahehpak amadga waru. 
—Vi minha imagem refletida no espelho. 

►2 fotografia s.f. retrato s.m. 
Ig wiwh nnaguh gahehpak. 
—Ele tirou uma foto da minha mãe. 

gahinapni s.n. ► urinação s.f. V.‘ahinap’ 
Ba pahinapni kuwatisnima? 
—Você já melhorou da dificuldade de urinar? 
Ku aysaw eg paduke, ikepka guvitit paha arikna 
adahan gahinapni. 
—Quando ela foi operada, colocaram uma sonda 
na uretra para facilitar a urinação. 

gahra s.n. ► vara s.f. bastão s.m. cetro s.m. V.‘ah’ 
Ig idise gahra arikut miyokwiye adahan iwasene 
amihni. —Ele enfiou a vara para medir a 
profundidade do buraco. 
Muwtohvutne huwitha givigvu akak gahra. 
—O pastor guia as ovelhas com seu bastão. 
Ikivarat huwe gahra akak gisuvren in kehka akak 
karukri wahano. 
—O cetro e a coroa do rei são feitos de ouro. 

gahrabet s.n. ► pedaços de madeira s.f. V.‘ah’ 
Ig yuma gahrabet adahan kehne givin ahiva. 
—Ele não tem pedaços de madeira para fazer 
ripas. 

gahyepka v.t. ► ganhar v.t. lucrar v.t. (do crioulo) 
Ig gahyepka arehwaki. —Ele ganhou o jogo. 
Igkis gahyepka pohow teve. 
—Eles ganharam uma televisão. 

gahyepka akiw ► retomar v.t. V.‘-pka’ 
Igkis gahyepka giwaxigkis akiw. 
—Eles retomaram suas terras. 

gak adv.►sobre ele, (ouvir) dizer, 
(ouvir) notícia de 
Nah time gak ku ig kuwis maripkaw. 
—Eu ouvi dizer que ele já casou. 
Nah ayta timavanene niguh gak. 
—Eu vim para ter notícias do meu pai. 

gakig s.n. ► tia s.f. 
Niguh gisamuvu egkis nakigvig. Egme nnaguh 
gusamuvu egkis nunagvig. 
—As irmãs do meu pai são minhas tias. Mas as 
irmãs da minha mãe são minhas mães. 

gakkan s.n. ► conto s.m. narrativa s.f. V.‘akki’ 

gameymey s.n. ►moleira s.f. fontanela s.f. 
Ku bakimni gameymey duwihe, amawka iki un 
git. —Se a moleira da criança estiver afundada, 
deve dar água para ela. 

gamiyan s.n.►queixa s.f. reclamação s.f. V.‘amiyha’ 
Nah kadahan mpana namiyan ku pariye pis keh. 
—Eu tenho três queixas contra você. 
Inin piyuket kadahan pahayku sigimwihket ku 
kiney hiyeg akki gamiyankis. —Esta loja tem um 
balcão para fazer reclamações. 

gamnihra s.n. ► compaixão s.f. V.‘amnihka’ 
Gamnihra yuma amaksemni. 
—Ele tem infinita compaixão. 

gamnihten s.n. ► salvador s.m. quem socorre 
V.‘amnih’‘amnihkevutne’ 
Ig xuwehpen giwakutak kawokwine. Ig 
namnihten. —Ele me arrancou das garras da 
onça. Ele é meu salvador. 
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gamuthan s.n. ► plantação s.f. cultivo s.m. 
plantio s.m. V.‘mutuh’ 
Egu mayk eg namuthan. 
—Este milho faz parte da minha plantação. 
Namuthan siku hiyanavekuye . 
—Meu cultivo de cana brotou todinho. 

gamutra s.f. ► planta s.f. V.‘amutri’ 
Takarak axvewe namutra atit ariw. 
—A galinha beliscou minha planta de pimenta. 
Pahavwi amep gamutravwi. 
—Alguém roubou as plantas dele. 

ganatiy s.n. ► ovário s.m. V.‘atiy’ 
Eg kadahan kahs amun ganatiy. 
—Ela tem câncer no ovário. 

ganhan s.n. ► escrita s.f. V.‘anniri’ 
Ner bakimni ganhan barewye anhaki. 
—A escrita da criança é bonita. 

ganig s.m. ► cunhado s.m. V.‘nan’ 
Ganig ig gisamu gugihgi. 
—O cunhado dele é o marido da irmã. 
Ganig ig gihayo gusamwi. 
—O cunhado dele é o irmão da esposa. 
Ganig ig gusamu gugihgi. 
—O cunhado dela é o marido da irmã. 
Ganig ig gugihgi gisamwi. 
—O cunhado dela é o irmão do marido. 

ganini s.n.►popularidade s.f. atraente adj. V.‘anini’ 
Ner awayg ka ganinisima ta gutkis himanohvyo. 
—Aquele homem é muito atraente às moças. 
Ku aysaw pahavwi kakakura, ig ka ganinisima. 
—Quando alguém tem dinheiro, tem muita 
popularidade. 

ganmap s.n. ►1 sombra s.f. V.‘anmapti’ Tb.‘ganwap’ 
Ah ganmap ayam payt ariw kamuw awahni. 
—A sombra da árvore sombreia a casa. 

►2 alma s.f. espírito s.m. Tb.‘ganwap’ 
Ganmap pese ariw givit. 
—A alma deixou o corpo. 
Eg ihamru iwe Awahwi ganwap ayta inutak eg 
pakiswe ganwap ta arikut.  —(Diz a lenda que) a 
feiticeira tirou o espírito de Awahwi de lá de cima 
e colocou o espírito no [assento dela]. 

►3 fantasma s.m. V.‘anmapti’ 
Ka muwaka avis. Nah ka pigihgi ganmapma. Nah 
igyewa hiyeg. —Não tenha medo. Não sou o 
fantasma de seu marido. Sou humano. 

gannip s.n. ► trabalho s.m. obra s.f. V.‘annivwit’ 
“Mmahki ig miyap?” “Ihamwi gannip.” 
—“Por que ele morreu?” “Foi o trabalho do pajé.” 

gannivwi s.n. ► trabalho s.m. V.‘annivwit’ 
Ig kadahan ka aynsima gannivwi. 
—Ele tem bastante trabalho. 
Paytevutne gannivwi adahanikwa kehne payt. 
—O trabalho do construtor é fazer casas. 

gannivwitiwni s.n. ► salário s.m. V.‘gannivwi’‘-tiwni’ 
Aysawmuk gannivwitiwni? 
—Qual é o salário dele? 

gannu s.n. ►1 habilidade s.f. jeito s.m. talento s.m. 
capacidade s.f. qualificação s.f. obra s.f. V.‘annut’ 
Ig kadahan gannu adahan annivwit. 
—Ele tem habilidade para o trabalho. 
Nah yuma nannu tes viyoloh kabayntiwatma. 
—Não tenho talento para tocar bem o violão. 
Ig kadahan gannu adahan ig humaw ukivarawiy. 
—Ele tem boas qualificações para ser chefe. 
Nah battukawte akak nannu aynesniye, ba nah 
hiya asamanak. —Vou dar um jeito. 

Nutuhbe igwa kiyavwiye Uhokri iki nut annut 
aynesa adah’ nah kannuh ewkene inin 
kahadmakama inere amekene gannu ka 
miyehka amadga hawkri. —Acho que Deus me 
deu um pouco de habilidade para fazer esses 
artesenatos, para que as obras dos 
antepassados não sejam esquecidas. 

►2 truque s.m. cilada s.f. 
Ig humekwigkis adahan fetya gikak bawa ini 
gannu gikakkis adahan ig giwmeptenkis. 
—Ele os chamou para festejar com ele, mas era 
uma cilada para matá-los. 
Ig kinise hiyeg akak gannu. 
—Ele enganou as pessoas com seus truques. 

gannu giwnteknewa kannuhwa ► instinto s.m. 
Kawokwine gannu amew amin giwin 
giwnteknewa kannuhwa. —A onça tem o 
instinto de andar sorrateiramente atrás da presa. 

ganra s.n. ► listra s.f. 
Ewtatru ayeweye. Ig kadahan ganra seye. —O 
lagarto tamaquaré é verde e tem listras brancas. 

ganyepka v.i. ► ganhar v.t. 
Ku pariye igkit danuh, igi ganyepka. 
—Quem chega primeiro é quem ganha a corrida. 

gap s.n. ► esqueleto s.m. 
Igkis uti hiyeg gap waykiku. —Eles encontraram 
o esqueleto de uma pessoa na terra. 

gapduhya s.n. ► coluna s.f. espinha s.f. 
espinhaço s.m. 
Pareyne gapduhya ka nopsimahad ayabwad. 
—A espinha do jacaré é grande e comprida. 
Ku pis pakis awiyka ka wadit nikwe papduhya 
katiw. —Se você não levantar o peso 
corretamente sua coluna vai doer. 

gaptiw s.n. ► crânio s.m. V.‘aptiwti’ 
Ah hirohe gitewharit, bevi gaptiw. —A árvore caiu 
na cabeça dele e fraturou o seu crânio. 

garaba s.n. ►manto s.m. capote s.m. (magia) V.‘gaba’ 
Ku aysaw Masitwak kawihminaw aka garaba ig 
humaw wakukwa. Kiyapyad wakukwa. 
 —(Diz a lenda que) quando Masitwak se vestiu 
com o manto ele se tornou um grande macaco. 

garapta s.n. ► resíduos s.m. resquícios s.m. 
restos s.m. (dum cadáver) V.‘aravwiye’ 
Ku pahavwi miya, amekenegben maserevgi. Kuri 
igkis dunihbete garapta made. Nikwe igkis 
parakse ta arikut kanar. —Quando alguém 
morria, os ancestrais o moqueavam. Depois, 
quebravam os restos e colocavam numa urna. 

garehwankis s.n. ► jogo s.m. V.‘arehwa’ 
Bulevutnevwi pisenwa garehwankis hehpekuye. 
—Os times empataram o jogo. 

garehwetni s.n. ► brinquedo s.m. joguete s.m. 
V.‘arehwa’ 
Mmahki pis ka kiyathan? Mmah nah 
parehwetni? —Por que você não me respeita? 
Sou eu um joguete? 

garihgi s.n. ► catinga s.f. fedor s.m. cheiro s.m. 
V.‘gihgi’‘kayhgi’ 
Yatwa garihgi ka ahawnasima. 
—A catinga da mucura é forte. 

garisun s.n. ► sonho s.m. V.‘arisunti’ 
Abet garisun ig hiya gikebyuvwi, kewah ig 
ivegnabe. —No sonho, ele viu os parentes como 
se fossem reais. 

gayivwi s.n. ► tempo s.m. 
Aysaw gayivwi ay kuwis? 
—Quanto tempo ele já passou aqui? 
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gariybet s.n. ► fralda s.f. cueiro s.m. V.‘ariybet’ 
Eg uniyeh bakimni gariybet. 
—Ela trocou o cueiro do bebê. 

garudi s.n. ► gordura s.n. gordeza s.n. 
Nukamkayh garudi in barewye nutuh. —A 
gordura do meu filho é uma beleza para mim. 

gasan s.n. ► fel s.m. 
Ig patuk uwan gasan ta gikigsarit pewru. 
—Ele rompeu o fel da paca no nariz do cachorro. 
Hiyapnaba patuke uwar gasan abet gaban. 
—Cuidado para não romper o fel no fígado da 
cabeçudo. 

gasis s.n. ► fezes s.f. excremento s.m. cocô s.m. 
V.‘isik’ 
Amawka wis sarayh bakimni gasis. 
—É necessário jogar fora o cocô da criança. 
Amat kivun akak pak gasis. 
—A pista está cheia de fezes de gado. 

gasu s.n. ► brinquedo s.m. 
Bakimni batekye arehwa akak gasu. —A criança 
gostava de brincar com o brinquedo. 

gatakni s.n. ► ida s.f. 
Gatakni amadga umuh in ka wew kabay. 
—A ida dele na canoa foi ruim. 

gatig s.f. ►1 avó s.f. V.‘avyan’‘bakimni gatig’ 
Gatig seye gutew. 
—A avó está de cabeça branca. 
Natiguh eg niguh ginag, ba eg nnaguh gunag. 
—Minha avó é a mãe do meu pai ou da minha 
mãe. 

►2 cérvice s.m. colo do útero 
Igkis ute kahs ariku bakimni gatig. 
—Eles acharam câncer no colo do útero. 

gavanwekey adv. ► no seu cântico V.‘-wekwey’ 
Eg kabayha Kiyavwiye Uhokri gavanwekey. 
—Ela louvou a Deus no seu cântico. 

gavet, agaveta s.n. ► gaveta s.f. (do português) 
Axtet agaveta in adahan bayehne ariknebdi. —A 
gaveta da mesa serve para guardar as coisas. 

gavikan s.n. ► venda s.f. V.‘piyuk’‘giviykak’ 
Gavikan wagehempi. 
—As vendas estão melhorando. 

gavikekri s.n. ► loja s.f. V.‘piyuk’ 
Eg piyuk kamis ariku gavikekri. 
—Ela vende tecido na sua loja. 

gavikekri lessahs s.n. ► posto-de-
abastecimento s.m. 
Ig isime lesahs ariwntak gavikekri. 
—Ele comprou gasolina no posto. 

gavit adv. ► por adv. V.‘avit’ 
No umuh kehka gavit Nenel. 
—Aquela canoa foi feita por Nenélio. 
Igkis kuwis utepka gavit karayt AIDS. 
—Eles já foram atingidos pela doença da AIDS. 

gavita s.n. ► osso s.m. espinha s.f. espinhaço s.m. 
V.‘avita’ 
Kunan kadahan aynesa gavita. 
—O tucunaré tem poucas espinhas. 
Pewru axne pakir gavita. 
—O cachorro está comendo um osso de porco. 
Ka aynsima kawokwine gavita aynte Saramna. 
—Há muitos ossos de onça na ilha de Saramna. 

gavitkig adv. ►1 antes adv. 
Nah danuh gavitkig. —Eu cheguei antes dele. 
Yuma pahavwinema hiyeg ay gavitkignema. 
—Não existia ninguém antes dele. 

►2 na frente 
Ig ay navitkig. —Ele está na minha frente. 

gavitkiya s.m./s.f. ► comitiva s.f. 
Guvelma awahkis gavitkiya pitati giw. 
—O governador enviou sua comitiva antes dele. 

gavuyi s.n. ► veneno s.m. V.‘venen’ 
Inin iveyti adahan maviyesene kaybune gavuyi. 
—Este remédio é para neutralizar o veneno da 
cobra. 

gaw s.n. ► idade s.f. tempo s.m. 
Ig kadahan madikawkubu kamukri gaw. 
—Ele tem dez anos de idade. 
Inere madike waw. 
—Isso desperdiça nosso tempo. 

gawayga s.m. ► homem s.m. V.‘awayg’‘gitinora’ 
Egkis ay yuma gawaygakis, egkisyekata 
tinogben ay. 
—Tem só mulher aqui. Não há nenhum homem. 

gawaygi s.n. ► encorajamento s.m. consolo s.m. 
força s.f. 
Nah ta kinetihwene gikak adahan ikene gawaygi. 
—Eu vou conversar com ele para dar-lhe 
consolo. 
Gawaygikis madikte ta guvitit gunagkis. 
—A força deles vem da mãe. 
Wawaygi ayta ariwntak umana. 
—Nossa força vem do nosso alimento. 

gawayghetni s.n. ► estimulante s.m. 
fortificante s.m V.‘awayg’‘-ha’‘-tet’‘wadiswaki’ 
Ig higa iveyti adahan gawayghetni. 
—Ele tomou remédio como estimulante. 

gawewera s.n. ► nadadeira s.f. V.’wew’‘wer’ 
Im gawewera in givuhri. 
—A nadadeira é o “remo” do peixe. 

gawgaw s.n. ► instrumento musical feito do casco de 
tracajá V.‘agig’’agigha’‘akuvi’ (do crioulo?) 
Ig agighene gawgaw akak giwak 
ariwntak aduk ku kiney akuvi 
misakwa. —Ele tocou o 
“gawgaw” deslizando o lado 
da mão sobre a parte frontal. 

gawira s.n. ► pontaria s.f. 
Mmani gawira? 
—Como estava a pontaria dele? 

gawnakeg s.n. ► lugar onde urra V.‘awna’ 
Nore tip kawokwine gawnakeg. —Aquela rocha é 
o lugar onde a onça sempre urra. 

gawnamnihten s.m./s.f. ► advogado s.m. 
mediador s.m. 
Nawnamnihten ayavan ka aynsima. 
—Meu advogado ajudou-me bastante. 
Wis muwaka pahavwi wawnamnihten adahan 
wadithebdihne uhawkan pawtak. 
—Precisamos de um mediador para resolver os 
problemas entre nós. 

gawneve s.m./s.f. ►1 testemunha s.f. V.‘awna’‘-ve’ 
Ku pahavwi kamiye pahavwi, ka ik adahan wis iha 
inakni giwn. Henneme ku piyana gawnevevu 
giwnkis tuguh hehpekuye, nikwe ik adahan wis 
iha inakni giwnkis. 
—Qualquer acusação precisa ser confirmada 
pela palavra de duas testemunhas. 
Nawneve ekkene ku inakni nuwnuh inyewa. 
—Meu testemunho provará que falei a verdade. 

►2 intermediário /a s.m./s.f. interlocutor /a s.m./s.f. 
porta-voz s.m. V.‘inetitkekne’‘giwitahan’ 
Jako awahkis gawneve adahan kinetihwa 
gidahan gukak Susan adahan ig gukamaxwitni. 
—Jacó mandou um intermediário pedir Susana 
em casamento. 
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gawtap s.n. ► clavícula s.f. 
Ig dunihe gawtap. —Ele quebrou sua clavícula. 

gaxni s.n. ►1 nutrição s.f. alimentação s.f. 
Pikamkayh kerapye. Ba gaxni kabayntiwatma? 
—Seu filho é magrinho. Ele tem boa nutrição? 
Mpuse puwikne gidahankiswa gaxnikis. 
—Cada animal tem sua própria alimentação. 

►2 merenda s.f. lanche s.m. 
Eg iwe paxkabu bulax adahan gaxni. 
—Ela levou quatro biscoitos para a merenda. 

gayaminetni ► questionar v.t. 
Igkis awahkis hiyeg atere gimin adahan 
gayaminetni. 
—Eles mandaram pessoas para questioná-lo. 

gayapni s.n. ► pedido s.m. V.‘aya’ 
Ku pariye gayapni ka ikaka git. 
—Seu pedido não foi concedido. 

gayapni s.n. ► pergunta s.f. 
Eg ka kaytwa gayapni. 
—Ela não respondeu a pergunta. 

gayavetni s.n. ►1 ajuda s.m. sustento s.m. V.‘ayava’ 
No madankuno yuma gayavetni. 
—A viúva não tem sustento. 

►2 ajudante s.m./s.f. 
Nah awahkiste gayavetnikis. 
—Eu vou mandar um ajudante para eles. 

►3 gorjeta s.f. 
Nah iki git aynesa karukri adahan gayavetni. 
—Eu dei um pouco de dinheiro a ele como 
gorjeta. 

gaybiy s.n. ► saliva s.f. V.‘ay’‘gibiy’ 
Waké wis yuma waybiy, ukuvi aravwikam. 
—Se não tivéssemos saliva, nossas bocas 
ficariam secas. 
Waybu akak waybiy in mehwasa umana adahan 
in parak utunrik kabayntiwa. 
—Os dentes e a saliva facilitam a digestão. 

gaybu s.n. ► dente s.m. 
Aybutevutne wareke gaybu. 
—O dentista arrancou o dente dela. 

gaybuveyni s.n. ► gengiva s.f. V.‘gaybu’‘-veyni’ 
Waybu in kamew amun waybuveyni. 
—Os dentes estão fixados na gengiva. 

gayh s.n. ► intestino s.m. entranhas s.f. V.‘arayh’ 
Gayh pese awaku eg pakise awiyne. 
—O intestino saiu do lugar, porque ela levantou 
muito peso. 

gayh arewkanbet ► miúdos s.m. entranhas s.f. 
Gaytakkis hiyeg batek ax puwikne gayh 
arewkanbet. —Algumas pessoas gostam de 
comer os miúdos. 

gayh atiwbi s.n. ► apêndice s.m. (ay gikumkuvik) 
Gayh atiwbi wagewge. 
—Seu apêndice está inflamado. 

gayhbuska s.m./s.f. ► primo /a s.m./f. 
Nayhbuskah egkis madikte natiguh guhiwhivwi. 
—Todos os netos da minha avó são meus 
primos. 

gaymahni ►filho /a de criação, animal de 
criação V.‘aymah’‘gaymwahni’ 
Nah iwene pahavwi uruvwiyan adahan 
naymahni. —Vou levar um jacarézinho para ser 
meu animal de criação. 

gaymahwan ► criação s.f. educação s.f. 
formação s.f. V.‘aymah’ 
Ig kadahan kibeyne gaymahwan. 
—Ele teve uma boa criação. 

gaymuhten s.f. ► pais s.m. padrasto s.m. 
madrasta s.f V.‘aymah’ 
Ig kiyathene gaymuhten. —Ele respeita os pais. 
Naymuhtenpig egkis nnaguh gukakkis 
gukebyuvwi, hawata niguh gikakkis gikebyuvwi. 
—Meus pais são minha mãe e suas irmãs e meu 
pai e seus irmãos. 

gaymwahni s.m./s.f. ► adotante s.m./s.f. filho /a de 
adoção V.‘aymwah’‘gaymahni’ 
Mmah paymwahni ner bakimni? 
—Aquela criança é seu filho adotivo? 

gaytakis quant. ► algum / alguma adj. 
Gaytakis hiyeg kakahriyes gaytakisme makniw. 
—Algumas pessoas estão doentes e algumas 
sadias. 

gaz s.n. ► gás s.m. (do português) 
Gaz atiy miyakerik. Gaz kuwis makere. 
—O botijão está vazio. O gás escapou. 

gaz atiy ► botijão s.m. 
Ku gaz atiy kudahwa, ik adahan umah hiyeg. 
—Se o botijão explodir, pode matar alguém. 

-gben suf. ► -s, -es suf. (plural) (kibite) 
Takweyegben kiyatha kiyavwiyegben. 
—Os jovens respeitam os mais velhos. 

-ge suf. ► aquele /a dem. lá adv. (sufixo referente a um 
lugar já mencionado) Tb.‘-re’ 
Inege ahin pes ategenewa. —Aquele caminho foi 
diretamente para aquele lugar. 
Ayge barewye iwetrit. Ig mpiya awvre adahan 
pahay paka. —Era bonito lá. Ele passeou por lá 
durante uma semana. 

-ge suf.num. ► restante adv. (sufixo nos números que 
indica subtraição) Tb.‘-re’ 
Pohowre uwas misakwa. 
—Resta somente uma laranja. 

gegni s.m. ► irmão mais velho 
Nerni kadahan pina madikwa kamukri gaw. 
—Meu irmão mais velho tem vinte anos. 

genheve s.m./s.f. ► secretária s.f. escrivão s.m. 
V.‘anniri’‘-ve’ 
Genheve pisenwa ganhan gikagtan. 
—A sua secretária terminou a carta. 

gennetni s.n. ► lápis s.m. caneta s.f. V.‘ennetet’ 
Ig piyuvyusene gennetni adahan ig anniri. 
—Ele apontou seu lápis para escrever. 

genten s.n. ► tendão s.m. 
Genten adahan adethetni gibagwan. 
—O tendão faz a perna ficar forte. 

gevwi s.f. ► banco s.m. V.‘epti’ 
Gevwikis barewyo epti. 
—O banco deles é bonito. 
Minikwak hiyeg keh epti ke pareynebe gihivak, 
hawata ke kawokwinebe, ke kuhivrabe, ke 
datkabe gihivak akiw. 
—Antigamente as pessoas faziam bancos em 
forma de jacaré, de onça, de aves, e de cobras. 

 

gewkahwan s.n. ► fabricação s.f. fazer s.m. 
gannip s.n. trabalho s.m. artesanato s.m. 
Mpuse hiyegviyene kadahanekuye 
gewkahwankis. 
—Cada povo têm suas próprias fabricações. 
Inin ahehpakti in kiyavwiye Uwet gewkahwan. 
—Esta escultura é o trabalho de Sr. Uwet. 
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gewkanbet s.n. ►1 propriedade s.f. pertences s.m. 
bens s.m. coisas s.f. V.‘ewkakebdi’ 
Givig pewru avuriw gewkanbet. 
—Seu cachorro guardou seus bens. 
Ig keh paha yamat adahan bayehne gewkanbet. 
—Ele fez uma cesta para guardar as coisas. 

►2 equipamento s.m. 
Ig kadahan gewkanbet adahan ig wewvene. 
—Ele tem equipamento de caça. 

►3 mercadoria s.f. 
Ig piyukne gewkanbet kibeynekuye. —Aquele 
homem está vendendo boas mercadorias. 

gewkanbet adahan kannivwiye ► ferramenta s.f. 
Ig kadahan gewkanbet adahan kannivwiye 
karukri wahano. 
—Ele tem as ferramentas de garimpeiro. 

gewkni s.n. ► sobrenome s.m. nome do clã V.‘giw 
butitnene’ 
“Mmah pewkni?” “Newkni Martins.” —“Como é 
seu sobrenome?” “Meu sobrenome é Martins.” 
Kawakukyenevwi gewknikis wageska adahan 
Labontê. —O sobrenome da raça do abacaxi foi 
mudado para Labontê. 
Wayvuyenevwi gewknikis wageska adahan Ioiô, 
hawata Orlando, Martiniano, akak Norino. 
—O sobrenome da raça da lagarta foi mudado 
para Ioiô e também Orlando, Martiniano, e 
Norino. 
Waxiyenevwi gewknikis wageska adahan 
Felício. —O sobrenome da raça da terra foi 
mudado para Felício. 
Wakavunyenevwi gewknikis wageska adahan 
Batista. —O sobrenome da raça do acapu foi 
mudado para Batista. 
Wadahyenevwi gewknikis wageska adahan 
Iaparrá. —O sobrenome da raça da osga foi 
mudado para Iaparrá. 
Paraymeyenevwi gewknikis wageska adahan 
Guiome hawata Martins. 
—O sobrenome da raça do bagre foi mudado 
para Guiome e também Martins. 
Kamuwyenevwi gewknikis wageska adahan 
Pimentel. —O sobrenome da raça do sol foi 
mudado para Pimentel. 
Puguti gewknikis Narciso. —O sobrenome dos 
filhos de pessoas não-palikur é Narciso. 

gewni s.n. ► isca s.f. V.‘ewnti’ 
Ig batkewne aharit gewni. 
—Ele está procurando isca. 

gewva s.n. ► glândulas s.f. 
Gewva wagewge givokmadga. 
—As glândulas do pescoço estão inchadas. 
Gewva wagewge awaku busukne ay 
gibagwanmin. —Suas glândulas estão inchadas 
porque a perna está ferida. 

gewva wagewge ► íngua s.f. 
Gewva wagewge ay gitakwik. 
—Ele tem ínguas nas axilas. 

gi- pref. pron.m. (usado quando o possuidor estiver no 
masculino) ► dele, seu, sua pron.poss. Tb.‘-g’ 
(Ku pariye arewkan ikaka awayg wis awna “seu”. 
Ku pariye ikaka tino, wis awna “sua”.) 
Inin gisimsa. —Esta é a camisa dele. 
—Egu gibetki. —Ela é sua namorada. 

gi-, g- pref.m. ► ele pron.m. V.‘gu-‘ 
Eg atihpak givatra. —Ela está com ciúme dele. 
Nah danuh gavitkig. —Eu cheguei antes dele. 
Nah ka tima gak. —Nunca ouvi dele. 
Kavine sigise gimin. —O catitu correu atrás dele. 

Eg ka miniw giw. Eg muwaka misakwa gimun 
takunepti. —Ela não vai se separar dele. Quer 
ficar com ele para sempre. 
Uya awahkis kagta gimin! 
—Vamos mandar uma carta para ele! 

-gi suf. pron.obliq.m. ► ele pron.m. o pron.obliq.m. -lo 
pron.obliq.m. lhe pron.obliq.m./f. Tb.‘-g’ 
Eg iwevgi ta ihapkat, eg akahpig. 
—Ela levou-o  ao rio e banhou-o. 
Nah kinetihwa gikak. Nah awna git: “Ba hiya 
pisma ayavig? Uyá amnihgi.” 
—Eu falei com ele e lhe perguntei: “Você pode 
ajudá-lo? Por favor, salve-o. 

gib s.n. ► rabo s.m. cauda s.f. V.‘arib’‘ibti’ 
Ig bukihe pareyne gib. 
—Ele cortou o rabo do jacaré. 
Ig kamaxe iwan gibrik. 
—Ele pegou a cauda do camaleão. 

gibadukap s.n. ► tamanho do tórax V.‘giduknap’ 
Minikwak usuh kanopsima hiyegadmin. Pitana 
ahehtet ubadukap. 
(Diz a lenda que) éramos pessoas grandes. O 
tamanho do tórax era de quase um metro. 

gibagwan s.n. ► perna s.f. 
Nubagwan kaba takige. 
—Minha perna quase quebrou. 
Bat gibagwan kaba pi kiyabte ariw nudahan. 
—A perna da cegonha é quase mais alta que a 
minha. 

gibagwanmaku adv. ► no dorso do joelho 
Kaybune kagehpig gibagwanmaku. 
—A cobra mordeu-o no dorso do joelho. 

gibala s.n. ► testículo s.m. V.‘aran’ 
Bakimni gibala wagewge awaku ig uti aykayan. 
—Os testículos do menino estão inchados por 
causa da catapora. 

giban s.n. ► fígado s.m. V.‘ibanti’ 
Gihivak wasewe awaku giban kadahan karayt. 
—Ele está pálido porque tem problema de 
fígado. 

gibasru akisru s.n. ► cílio s.m. 
Eg bakimni gubasru akisru kayewbetave. 
—A menina tem cílios compridos. 

gibasukap s.n. ► papo s.m. 
Takarak gibasukap in duwweh. 
—O papo do galo é vermelho. 

gibatkan s.n. ► cerâmica s.f. 
Gibatkan darivwit in darekbet. 
—O pote de cerâmica que ele fez está torto. 

gibatwirap s.n. ► escápula s.f. espádua s.f. 
omoplata s.f. 
Ig dunihe gibatwirap. —Ele quebrou a escápula. 
Ig kayehe gibatwirap awaku hiyuhwaki kuwak. 
—A omoplata dele doeu porque ele carregou a 
farinha. 

gibawkiswan ► tristeza s.f. V.‘bawkiswaki’ 
Gibawkiswan in wages gimunyavu 
giwakemnikis. —Sua tristeza invadiu o lugar. 

gibektey s.n. ► marca s.f. V.‘abektey’ 
Ig turuh givig gitaybi adahan kehne gibektey. 
—Ele fez uma marca no boi, furando a orelha. 

giben s.m. ► apelido s.m. 
Giben Pohzeze. —O apelido dele é Pohzeze. 

gibereswan s.n. ► esplendor s.f. adorno s.m. 
roupa bonita, traje fino V.‘barew’‘-kis’‘-wa’ 
Ukivarawiy danuh akak madikte gibereswan. 
—O rei chegou com todo o seu esplendor. 
Ka muwaka kinikiswa ta arit gibereswan. 
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—Não se engane com o traje fino que ele usa. 

gibesu s.n. ► sobrancelha s.f. V.‘gisiwseb’ 
Bakimni yumahte gibesu. 
—A criança ainda não tem sobrancelhas. 
Eg tamak gubesu akak ibesutvey. 
—Ela pintou as sobrancelhas com lápis. 

gibesu s.n. ► crista s.f. 
Takarak gibesu areketni ku ig awayg. 
—A crista do galo nos mostra que ele é macho. 
Mew gibesu nawenyewa ariw takarak gidahan. 
—A crista do galo-da-serra é diferente do galo 
comum. 

gibetki s.f. ► amada s.f. namorada s.f. V.‘batek’ 
Ig bateke gukak gibetki henneme ig kote 
ahegbete ginetni gukak adahan egkis maripkaw. 
—Ele gosta da sua namorada mas ainda não 
ficaram noivos. 

gibetki s.n. ► alegria s.f. prazer s.m. V.‘batek’ 
Ig kakanhaw gut akak madikte gibetki. —Ele deu 
o presente para ela, com toda a alegria. 

gibetkis prep. ► entre prep. 
Ig misakwa gibetkis hiyeg kane batekak pawtak. 
—Ele mora entre pessoas que não amam uns 
aos outros. 

gibetkatun s.n. ► empenho s.m. entusiasmo s.m. 
grande amor V.‘batek’‘-atru’ 
Ig kannivwiye akak madikte gibetkatun. 
—Ele trabalhava com todo empenho. 
Ig ka gibetkatunsima akak agigman. 
—Ele tem muito entusiasmo por música. 
Ig amnih gikagmada awaku gibetkatun gikak. 
—Ele salvou o amigo por causa do seu grande 
amor por ele. 

gibetuhkig s.n. ► escudo s.m. (de ave) V.‘gikigsaya’ 
Tikitki gibetuhkig kuwikwiye. 
—O escudo do jaçanã é azul-claro. 

gibewi s.n. ► beleza s.f. V.‘barewka’ 
Gibewi yuma barewka henne. Ka ik adahan wis 
kinetihwa amin. —A beleza dele é indescritível. 

gibeyekri s.n. ► lugar de guardar s.m. 
armário s.m. V.‘bayehket’ 
Nor buwet, abeyekri guvodga. 
—Aquela lata é o lugar onde ela guarda a linha. 

gibiguni s.n. ► chibé s.m. pirão s.m. 
Ig keh gibiguni adahan mayuka. 
—Ele fez chibé para o mutirão. 

gibikan s.n. ► perder-se v.i. V.‘biyuk’ 
“Nah biyukse nuviguh pewru.” “Mmah gibikan 
piw?” 
—“Perdi meu cachorro.” “Como ele se perdeu?” 

gibikemni s.n. ► morte s.f. sumiço s.m. V.‘biyuk’ 
Ig me ute gibikemnimet. 
—Está entre a vida e a morte. 
Gibikemni wakaymnisa madikte hiyeg. 
—O sumiço dele intrigou a todos. 

gibiman s.n. ► grito s.m. rugido s.m. clamor s.m. 
Ka paduk gibiman awaku gakuvi katiw. 
—Seu grito não saiu porque a garganta estava 
inflamada. 
Nah timap pahavwi axtigi gabiman ay. 
—Eu ouvi o rugido de uma fera. 

gibiskevini s.n. ► fuga s.f. V.‘bisik’ 
Ig amekene tigikise panamik akak urak. Henne 
gibiskevini ariw ig wavitye.  —(Diz a lenda que) 
o ancestral deu um choque no monstro 
“panamik” com um poraquê. Assim foi a fuga 
dele desse demônio. 

gibita s.n. ► pescoço s.m. 
Waratna gibita kiyabwad. 
—O pescoço do socoí é comprido. 

gibitamna adv. ► no pescoço 
Ig kawih akabdat gibitamnat. 
—Ele colocou o colar no pescoço. 

gibiytahan s.n. ► maldição s.f. V.‘ibiytaha’ 
Gibiytahan diyuhe givititwa akiw. 
—A maldição dele voltou-se contra si mesmo. 

gibiy s.n. ► boca s.f. 
Gibiy busuke. —Sua boca está ferida. 

gibiy kayhanene ► mau hálito V.‘kayhare’ 
Adahan ubiy kayhanene, he ikevi miget pibiyrik 
adahan abusku ler. —Se tiver mau hálito deixe 
um pouco de carvão na boca por meia hora. 

gibiykan s.n. ► derrota s.f. V.‘biyuk’ 
Gibiykankis keh igkis wakaymnibdi. 
—Sua derrota entristeceu a todos. 

gibiyrik adv. ► na boca V.‘gibiy’‘-iku’ 
Ginag biwhe gibiyrik. 
—A mãe bateu na boca do filho. 

gibohri prep. ► (desconfiar / ter medo) dele /a prep., 
(temer) a prep., (ter cuidado) com prep. V.‘abohri’ 
Gubiman keh nah avisasew ka aynsima gubohri. 
—Seu rugido fez-me ficar com medo dela. 
Mmahki yis avis gibohrikis hiyeg, gibohrime 
ukivarawiy yis ka avis? —Por que vocês temem 
as pessoas, e não temem ao nosso chefe? 

gibor s.n. ► joelho s.m. V.‘akisut’ 
Ig dunihe gibor arap. —Ele quebrou o joelho. 
Gibor sukure, awaku ig tuguhe paberut. 
—A rótula do joelho ficou deslocada, pois ele 
caiu por cima dela. 

giboka s.n. ► coragem s.f. bravura s.f. ânimo s.m. 
ousadia s.f. V.‘gawaygi’ 
Igkis aya gibokakkis git Kiyavwiye Uhokri. 
—Eles pediram coragem ao Senhor. 
Ig ka gibokasima. —Ele tem muita coragem. 
Ig hiya mewka kasayge henneme giboka ka ik 
adahan tuboh awaku ig avis abohri pareyne. 
—Ele viu um tracajá fazendo bolhas, mas não 
teve ânimo de mergulhar para pegá-lo, com 
medo dos jacarés. 

gibuk s.n. ► escravo s.m. servo s.m. V.‘ibukti’ 
Nah ka pibukma. —Não sou seu escravo. 
—“Karuãna” kriyog, inme parikwaki ihamwi 
gibuk, gihiyegavu wavityempu. —“Karuãna” é 
uma palavra crioula. Na língua palikur ela 
significa os servos do pajé, espíritos auxiliares. 

gibukatra s.n. ► rins s.m. 
Ubukatra in pisaya arikna ay uvit ku pariye wiwh 
patahwaki abetitak umig in maviyesin arimkat 
utinatiy.—Os rins são dois órgãos do corpo que 
retiram as impurezas do sangue e as passam 
para a urina. 
Kuwak igiye in ka kabay adahan ubukatra. 
—Comer farinha meio crua faz mal para os rins. 

gibuwa s.n. ► salva-vida s.m. V.‘buwi’ 
Kawihkis pikamayh gibuwa givitit. 
—Coloque o salva-vidas no seu filhinho. 

gibokig s.n. ► focinho s.m. 
Kavine gibokig huwibakup. 
—O focinho do caititu é oblongo. 
Pakir ahavwikune pasuh wayk akak gibokig.—O 
porco-do-mato fuça a terra com seu focinho. 
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gibrik adv. ► na região caudal V.‘gib’‘-iku’ 
Kunan kadahan warukma ay gubrikis.  
—Os tucunarés têm um ocelo escuro na região 
caudal. 

gibunuga s.n. ► sorte s.f. V.’kabunuga’‘ibunugat’ 
Ig yuma gibunuga, avanenekwa ig tes. 
—Ele não tem sorte, vive se machucando. 
Ner awayg ka gibunugasima. 
—Aquele homem sempre tem sorte. 

gibuskana s.n. ► ferida s.f. 
Gibuskana kuwis miyvi. —Sua ferida já sarou. 

gibutik ► cintura s.f. 
Gubutik in nopsesa. —A cintura dela é fina. 

gibutikmin adv. ► na cintura 
Gikamkayh ugise gibutikmin gig. 
—O menino abraçou o pai pela cintura. 

gibutni s.n. ► raio s.m. 
Kamuw padak gibutni avit waxri. 
—Os raios do sol caíram sobre a terra. 

gidagan s.n. ► erro s.m. V.‘dagah’ 
Gidagan keh madikte inin kagta ka huwit. 
—O erro dele fez com que todo este livro não 
saísse correto. 

gidagman s.n. ► lençol s.m. cobertor s.m. 
V.‘len’‘dagam len’‘gawasapta’ 
Ig kawih gidagman ku aysaw akeswih git.—Ele 
se cobre com o lençol, quando o tempo está frio. 

gidagmanvit s.n. ► capa s.f. 
Ig kadagmanvit akak gidagmanvit duwboye. 
—Ele estava vestido na sua capa vermelha. 

gidagonyi s.n.►raiva s.f. ira s.f. fúria s.f. repente m. 
Gidagonyi keh nah avis gibohri. 
—A fúria que ele teve, me deu medo. 

gidahan pron.poss. ► dele adv. seu / sua pron.poss. 
pertencer a v.i. 
Inin ewkaki madikte gudahan. 
—Toda essa bagagem é dela. 
Nor tomawri gidahan, eg ka nudahanma. 
—Esta cuia pertence a ele, não a mim. 

gidahan prep. ► para ele 
Inin kagta in gudahan. —Esta carta é para ela. 
Bunané in pi barewte hawkri gidahankis 
parikwene. 
—Janeiro é o mês mais bonito para os palikur. 
Nah kehe pahamku umuh gidahan nukamkayh. 
—Fiz uma canoa para o meu filho. 

gidahankis hiyeg paytwempuyenevwi ► 
comunitário /a adj. público /a adj. 
Nor nawiy gidahankis hiyeg 
paytwempuyenevwi. —O barco é comunitário. 

gidahanwa adv. ► próprio /a, para si mesmo 
Mmahki ig ka ewk gidahanwatma gimana?—Por 
que ele não trouxe comida para si mesmo? 
Eg kawih gudahanwa gukawihni. 
—Ela vestiu sua própria roupa. 

gidahanviyene s.n. ► família s.f. 
V.‘gikebyuvwi’ ‘gimunyavu’‘gidahanviyene’‘pakebyekne’ 
Usuh ku pariye pidahanviyene usuh batek pikak 
—Nós, sua família, amamos você. 

gidahewekten s.m./s.f. ► companheiro /a s.m./s.f. 
parceiro /a s.m./s.f. V.‘darihwak’ Tb.‘gidawakten’ 
Gikagmada humaw gidahewekten. 
—Seu amigo tornou-se seu companheiro. 

gidakra s.n. ► cadeiras s.f. quartos s.m. 
Nah kayah nudakra awaku nah ax kuwak igiye. 
—Estou com dores nas cadeiras, porque comi 
farinha crua. 

gidanuhpan s.n. ► passeio s.m. 
Gidanuhpan avuwiw paytwempu. 
—Ele fez um passeio pela cidade. 

gidaran s.n. ► babá s.f. V.‘idaranti’ 
Gidaran avuriw gikamkayh kabayntiwa. 
—A babá cuida bem do filho dele. 

gidatni s.n. ► força s.m. poder s.m. energia s.f. 
vigor s.m. 
Nah yuma nudatni adahan pakis awiyka. 
—Não tenho força para levantar peso. 
Ig ka aynsima gidatni adahan makniwne hiyeg. 
—Ele tem muito poder para curar as pessoas. 
Ahakubdi kibeyne adahan ikene udatni. 
—Verduras servem para nos dar energia. 
Usuh ayepne udatni git Kiyavwiye Uhokri. 
—Estamos pedindo a Deus vigor físico. 

gidawahxa s.n. ► cotovelo s.m. (de fora) V.‘gidawan’ 
Ku wis biwh udawahxa, in tigis ke urakbe. 
—Quando batemos o cotovelo, é como se 
tocássemos num poraquê. 

gidawakten s.m./s.f. ► companheiro /a s.m./s.f. 
parceiro /a s.m./s.f. amigo /a s.m./s.f. colega s.m./s.f. 
V.‘darihwak’ Tb.‘gidahewekten’ 
Ig batek kinetihwa gikak gidawakten. 
—Ele gosta de conversar com o amigo. 

gidawan s.n. ► cotovelo s.m. (de dentro) 
V.‘gidawahxa’‘giwaku’ 
Bukihevu nor kuwat awetri gidawan han. 
—Ele cortou os braços do macaco aranha na 
altura do cotovelo. 

gidawnhan s.n.►chegada s.f. V.‘danuh’ Tb.‘gidonhan’ 
Kote ayivwite ariwntak gidawnhan. 
—Foi recente a chegada dele. 

gidawnheve s.m./s.f. ► visitante s.f. hóspede s.m. 
V.‘danuh’‘-ve’ 
Ku avim inin niguh yuma gidawnheve. 
—Hoje meu pai não teve visitante. 
Udawnheve mavisaya pina mitipka umun. 
—Nosso hóspede passou duas noites conosco. 

gidawni s.n. ► polegar s.m. V.‘iwakti’ 
Ig ihuk gidawni. —Ele cortou seu polegar. 

gidehetni s.n. ► vida s.f. V.‘dahwa’‘dehetniki’ 
Ig hiya gidehetni kiyabukad. 
—Ele teve uma vida longa. 

gidep s.n. ► testa s.f. fronte s.f. 
Eg mayah gidep adahan hiyepne ginawan. —Ela 
tocou a testa dele para ver se estava com febre. 
Gidep huwivwihwe awaku gitughan. 
—Ele machucou a fronte quando caiu. 

gideva adv. ► na testa, na fronte V.‘gidep’‘-ha’ 
Eg teswig ay gideva. —Ela bateu na testa dele. 
Eg tino gusemnu ibakha gudevatak. 
—O cabelo da mulher é dividido na fronte. 

gidiyemni s.n. ► volta s.f. regresso s.m. V.‘diyuh’ 
Gihayo waha gidiyemni ta givinwat. 
—Sua esposa esperava seu regresso ao lar. 

gidudu s.n. ► laringe s.f. 
Maruksi awna kiyhaw awaku gidudu nopsad. 
—O macaco guariba tem um grito estridente, 
porque a sua laringe é grande. 

gidudu s.n. ► moela s.f. 
Takarak gidudu in gimanatiy. 
—A moela da galinha é um recipiente de comida. 

gidugas s.n. ► umbigo s.m. V.‘idugasti’ 
Nukamkayh adugas kote kigiste. 
—O umbigo do meu filho ainda não caiu. 
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giduhya s.n. ► costas s.f. espinha s.f. coluna s.f. 
V.‘gavita’ 
Ig akatwa giduhya. 
—Ele está com dores nas costas. 
Guduhya patubet. 
—A coluna dela é muito curvada. 
Ku uduhya katiw amawka wis ka pakis awiyne 
akak. —Se nossa espinha estiver doendo, não 
devemos levantar peso. 

giduhyamin s.n. ► crista s.f. 
Iwan ka aynsima giduhyamin. Kavusa gikutaptak 
he danuh gibrik. —A iguana tem uma crista que 
vai da nuca até a cauda. 

giduk s.n. ► peito s.m. estômago s.m. V.‘giduknap’ 
Ner awayg giduk kiyapyad. 
—Aquele homem tem um peito largo. 
Ig axe im kane kabay, ini keh ig kadiyebdi giduk. 
—O peixe ruim desarranjou o estômago dele. 

gidukat s.n. ► calcanhar s.m. 
Ig huwivwihe gidukat akigsa ahadgu. 
—Ele feriu seu calcanhar num toco. 

gidukaptiwan s.n. ► arrôto s.m. soluço s.m. 
Gidukaptihwan matiswe, ku aysaw ig higevwa 
un. —Ele tomou água e o soluço parou. 

gidukmadgaya s.f. ► couraça s.f. V.‘giduk’‘amadga’ 

‘gimarduk’‘-ya’‘arabduk’ 
Ignes hiye ukannuhten keh 
udukmadgaya. 
—Os galibis nos ensinaram a 
fazer couraça. 

giduknap s.n. ► tórax s.m. V.‘anap’ 
Eg kadahan miyakniki amun 
guduknap. 
—Ela está com uma 
ronqueira no peito. 

gidukwen s.n. ► pegada s.f. 
rasto s.m. vestígio s.m. 
pista s.f. V.‘idukwet’‘idukwantad’ 
Uyay harehe kavine gidukwen. 
—Vamos seguir as pegadas do caititu. 

gidukwenavrik prep. ►1 no lugar, na posição, 
do jeito 
Nah misakwa gidukwenavrik niguh, nah humaw 
kewa igbe. —Vou ficar do mesmo jeito do meu 
pai. (no caráter e nas ações) 
Ig diyuh tah gidukwenavrikut akiw. 
—Ele voltou para seu lugar de novo. 

►2 substituir v.t. V.‘gidukwen’‘-avrik’‘giwenyan’ 
Ig misakwa gudukwanavrik lekol akivara ku 
aysaw eg kakahrip. —Ele substituiu a 
professora enquanto ela estava doente. 

gidukwenewa adv. ► ainda adv. do mesmo jeito 
Igkis gidukwenekiswa aynte ahavwik. 
—Eles ainda estão lá na mata. 

gig s.m. ► pai s.m. V.‘igti’ 
Gig miyap, gikamkayh misekwe pahavo. 
—O pai morreu, deixando o filho sozinho. 

gigasa ayak ► butijão s.m. V.‘ayak’ 
Gigasa ayak miyakap. 
—O butijão dele está vazio. 

gigva s.m. ► padrasto s.m. V.‘gaymuhten’ 
Gigva ivuhe pahavwi suwiki. 
—Seu padrasto pegou uma pirapema. 

gih s.n. ► carne s.f. V.‘ihti’ 
Egkis keh suwiswis akak arudiki gih. 
—Elas fizeram salsichas com a carne da anta. 

gihakwap s.n. ► papada s.f. 
Ig kiyavwiye gihakwap seresevye. 
—A papada daquele senhor está enrugada. 
Ig iwan inuhe gitew ekkene gihakwap ay 
gibitamni. —A iguana levantou a cabeça 
deixando à mostra sua papada do pescoço. 

gihamadga adv. ► em suas costas, nas costas  
Madikte annivwit ay gihamadga. 
—Todo o trabalho está nas costas dele. 

gihambabet s.m. ► netos /as s.m./s.f. 
descendentes s.m. (gíria) V.‘ahamba’‘gihiwhivwi’ 
Ig ka aynsima gihambabet. 
—Ele tem muitos netos. 

gihanpi s.n. ► asa s.f. Tb.‘gihambi’ 
Uvayan guhanpi dunihe. 
—A asa do pato quebrou-se. 

gihapti prep. ► (ir) com prep. 
Nah atak pawkat pihapti. 
—Eu vou para o centro com você. 

gihaptiye s.m. ► companheiro /a s.m./s.f. 
Gihaptiye diyuhe awaku ig timap kawokwine 
kabiman. 
—Seu companheiro fugiu com o rugido da onça. 

gihar s.n. ► farinha s.f. (de mandioca) V.‘kuwak’ 
Guhar madike amadgatak gumewkan. 
—Ela não tem mais farinha no prato. 

giharit prep. ► atrás adv. à procura 
Eg giharitwiye gumaytwa. 
—Ela está atrás daquele homem que ela deixou. 

gihatkat s.f. ► maniva s.f. 
Ig wiwhne gihatkat adahan kewne giwasra. 
—Ele tirou as manivas para plantar a roça. 

gihavu prep. ► atrás dele, junto com 
Eg wew gihavu butte. —Ela andou atrás dele. 

gihawkan s.n. ►1 tempo s.m. 
V.‘hawkri’‘ahawkan’‘gihawkanavrik’ 
Ig biyukse gihawkan. 
—Ele desperdíçou seu tempo. 

►2 circunstância s.f. situação s.f. estado s.m. 
conta s.f. negócio s.m. vida s.f. V.‘gaymawhwan’ 
Mmani gihawkan gukak? 
—Como está a situação entre ele e ela? 
Amawka wixwiy batekyekuye abetnewa 
uhawkanwiy. —Devemos ficar felizes em todas 
as circunstâncias. 
Kibeyne gidahan Uhokri, ig parak abet 
nuhawkan. —Graças a Deus, ele se 
compadeceu da minha situação. 
Mbeyevye gihawkan. 
—Ele está em estado grave. 
Ka pihawkanma. —Não é da sua conta. 

►3 vida s.f. V.‘gaymahwan’ 
Nah kuwis hiyak hawkri. Nahwa hiyak akak 
nuhawkan. —Eu já sei tudo. Posso cuidar da 
minha própria vida. 

gihawkan s.n. ► ânimo s.m. 
Ig yuma gihawkan. Ig awna: “Mmah nah keh 
kuri? —Ele ficou sem ânimo e disse: “O que 
posso fazer? 

gihawkan s.n. ► esperma s.m. sêmen s.m. 
secreção vaginal 
AIDS anag kahayak ay abet umig, abet 
awaykemni gihawkankis, abet tinogben 
guhawkankis, abet guhinakukis. —O vírus da 
AIDS é detectado no sangue, no esperma, na 
secreção vaginal, e no leite materno. 
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gihawkanavrik s.n. ►1 vez s.f. tempo s.m. hora s.f. 
Kaba danuh nuhawkanavrik adahan nah miyap. 
—Já chegou a hora da minha morte. 

►2 oportuno adj. conveniente adj. convém v.i. 
Ku aysaw nuhawkanavrik danuh, nikwe nah 
awna. 
—Quando chegar o momento oportuno, eu falo. 

►3 culpa s.f. 
In ka nuhawkanavrikma, gihawkanavrik ig 
pahapo. 
—Não é a minha culpa. Tudo é culpa dele. 

►4 intenção s.f. intencional adj. 
Ka nuhawkanavrikma. Nah ka keh 
nuwntaknewatma. 
—Não foi intencional. Não fiz de propósito. 

gihawkri s.m. ► avô s.m. ancestral s.m. 
Nuhawkrivwi igkis nnaguh gigvig gikakkis niguh 
gigvig. —Meus avôs são os pais da minha mãe e 
do meu pai. 
Hawata niguh gihawkrivwi, nnaguh gihawkrivwi 
egkis hawata nuhawkrivwiwata. 
—Também os ancestrais do meu pai e da minha 
mãe são meus avós. 

gihawkrivwi pitatyevwi giwkis ► genealogia s.f. 
Ig tameke giwkis gihawkrivwi pitatyevwi. 
—Ele escreveu a sua genealogia. 

gihawna s.n. ► força s.f. duro /a adj. 
Ka muwaka himah pikamkayh akak madikte 
pihawna. 
—Não diga palavras duras para seu filho. 
Ig sigis akak madikte gihawna. 
—Ele correu com toda a força. 

gihayo s.f. ► esposa s.f. cônjugue s.m. mulher s.f. 
Ig avuriw gihayo kabayntiwa. 
—Ele cuida bem da esposa. 
Ka muwaka kinetihwa amin pihayo gutaraksan. 
—Não fale das ofensas e falhas do teu 
cônjugue. 

gihayohwan s.f. ► parceira s.f. amante s.f. 
“amiga” s.f. concubina s.f. 
Ig ute AIDS guwntak gihayohwan. 
—Ele contraiu AIDS da sua amante. 

gihedbet s.n.►1rapidez s.m. velocidade s.f. V.‘arapti 
Ig awna akak gahedbet, keh nah ka pukuhawa. 
—Ele falou com rapidez e por isso eu não 
entendi. 
Uruvwi ganag aytwe sigise; gahadbet kewa 
pahatnebe yakot biyukkabe. 
—A mãe jacaré veio correndo com a velocidade 
duma flecha disparada com força. 

►2 agilidade s.n. 
Ig anniri akak gihedbet. 
—Ele escreve com agilidade. 

gihehri s.n. ► chapa s.f. V.‘hiher’ 
Ig kehne gihehri aminpig. 
—Ele fez as bordas da chapa do forno. 

gihepka s.n. ► rosto s.m. cara s.f. face s.f. 
bochecha s.f. 
Ig sukuhava gihepkanenwa. 
—Ele lavou somente o rosto. 
Gihepka nuwiwbetviye.—O rosto dele está 
enrugado. 
Eg awasave guhepka akak gusemnu. 
—Ela cobriu a face com os cabelos. 
Pihepkap ka batekapnema. 
—Sua cara não está alegre. 

gihetni s.n. ► alimentação s.f. 
Bakimnayh yuma gihetnikis. 
—As crianças não têm alimentação. 

gihetyu s.f. ► cunhada s.f. V.‘giwgun’ 
Nuhetyuh eg nuhayo gusamu. 
—Minha cunhada é a irmã da minha esposa. 

gihevi s.n. ► mandioca ralada V.‘hep’ 
In gihevi kaba pahamku muhubak. 
—A quantidade de mandioca ralada por ele 
quase podia encher um tacho. 

giheyvi s.n. ► fardo s.m. carga s.f. 
Ig mabipiye hiyuhwa giheyvi. 
—Ele está cansado de carregar sua carga. 

gihigi s.m. ► genro s.m. 
Nuhigi ig nukamkayh gugihgi. 
—O meu genro é o marido da minha filha. 

gihgi s.n. ► catinga s.f. fedor s.m. cheiro s.m. 
Madikte puwikne kadahan gihgi. 
—Todos os animais têm catinga. 

gihigvekey s.n. ► bebedeira s.f. 
Nah ka batek akak gihigvekey. 
—Não gosto da bebedeira dele. 

gihihiy s.n. ► risada s.f. 
Gihihiy in kihivwikinen. 
—A risada dele é muito engraçada. 

gihikakni s.n. ► vômito s.m. 
Ku pikamkayh hige inin iveyti mpinevevye, 
amawka pis hikakkisni git he ku aysaw gihikakni 
huwewe. —Se seu filho tomar o remédio demais, 
faça-o vomitar até que o vômito se torne claro. 

gihim s.n. ► cigarro s.m. 
Ig humeke gihim.—Ele enrolou seu charuto. 

gihimetni s.n. ► ralhar com ele 
Nah gihimetni pidahan. 
—Eu vou ralhar com ele por você. 

gihimna s.f. ► filha adolescente 
Ner kiyavwiye kadahan mpana gihimna. 
—Aquele senhor tem três filhas adolescentes. 

gihinum s.n. ► riso s.m. 
Nor himano barewye guhinum. 
—A moça tem um riso bonito. 

gihinyo s.f. ► nora s.f. 
Nuhinyo eg nukamkayh gihayo. 
—A minha nora é a esposa do meu filho. 

gihivak s.n. ►1 aparência s.m. semblante s.m. 
aspecto s.m. expressão s.m. fisionomia s.f. 
Nah ka hiyak ku samah gihivak. 
—Eu não sei como é sua aparência. 
Nutuh gihivak ke gigbe. 
—Na minha opinião, ele tem o aspecto do pai. 
Gihivak nawenyewa; inneki keh ig mahikohpika. 
—A fisionomia dele é diferente; por isso foi 
confundido. 
“Mmah gihivak ku aysaw pis akki git?” “Ig 
kihinum.” 
—“Qual foi a expressão dele, quando você o 
contou?” “Ele sorriu.” 

►2 forma s.f. 
Minikwak hiyeg keh epti ke pareynebe gihivak. 
—Antigamente as pessoas faziam bancos em 
forma de jacaré. 

gihivan s.n. ► vista s.f. o que se viu 
Pariye pihivan? —O que você viu? 

gihivan givegivey ► visão s.f. V.‘givegi’ 
Nah ka pukuha ini nuhivan nuvegiveynen. 
—Não entendo as minhas visões. 
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gihivan mbeyne ► sofrimento s.m. 
Inakni inetit kiyhawnahe gihivan mbeyne. 
—Aquela notícia aumentou seu sofrimento. 
Kiyavwiye Uhokri kariswehse nuhiyakemni 
abetnewa nuhivan mbeyne. 
—Deus deu-me paz durante o meu sofrimento. 

gihivasawni s.n. ► consulta s.f. 
Gihivasawni git mekseh ayivwihwa. 
—A consulta com o médico demorou. 

gihiwhi s.m./s.f. ► neto s.m. neta s.f. 
descendente s.m. 
Nuhiwhi ig nukamkayh gikamkayh. —O meu 
neto é o filho do meu filho ou da minha filha. 
Ahwi ig batek gukak gihiwhi. 
—O vovô gosta da neta. 
Gihiwhivwi kibihwenene. 
—Os seus descendentes multiplicaram-se. 

gihiyekemni s.n. ►1 entendimento s.m. senso s.m. 
sabedoria s.f. razão s.f. V.‘hiyakemniki’ 
Ig yuma gihiyekemni. 
—Ele não tem bom senso. 

►2 atitude s.f. caráter s.m. 
Gihiyekemni kibeynewa in. Ig kiyatha madikte 
hiyeg. 
—A atitude dele é boa. Ele respeita a todos. 

►3 conselho s.m. 
Igkis ka wew avikutavrikma gihiyekemni. 
—Eles não seguiram o conselho dele. 

►4 ideia s.f. mente s.f. espírito s.m. coração s.m. 
consciência s.f. V.‘gitip’ 
Abet nuhiyakemni akki nutuh ku eg makniw. 
—No meu espírito percebi que ela melhorou. 
Kuri nah iki nuhiyakemni ta pit. 
—Agora eu te dou meu coração. 
Uhiyakemni aka utaraksan wot. 
—Nossa consciência nos mostra nossos erros. 

►5 opinião s.f. pensamento s.m. 
V.‘ivegminaki’‘givegminan’ 
Ig wakaymni ku samah gikamkayh gihiyekemni 
nawenyewa ariw gidahan.—Ele fica triste, pois os 
pensamentos do filho são diferentes dos dele. 

►6 personalidade s.f. 
Guhiyakemni keh madikte hiyeg batek. 
—Ela alegra a todos com sua personalidade. 

►7 comportamento s.m. V.’gihiyekemni’ 

►8 atenção s.f. 
Uya ka muwaka iki uhiyekemni gitkis hiyeg 
taraksavye. Kabayte wis iki uhiyekemni 
gitkisnenwa hiyeg kibeynevwi. 
—Não devemos prestar atenção aos malfeitores; 
é melhor prestar atenção aos bons. 

►9 plano s.m. desígnio s.m 
V.‘gahegbetawni’‘gikiswanawni’ 
Eg wewkis guhiyakemni. 
—Ela colocou seus planos em ação. 

gihiyekemni akka ► adivinhar v.t. 
Guhiyakemni akka gut ku pariye danuh. 
—Ela adivinhou o que aconteceu. 

gihiyan s.n. ► carga s.f. fardo s.m. 
Eg hiyuh guhiyan gutewha. 
—Ela levou a carga na cabeça. 
Gihiyan pahat sak dug. 
—O fardo dele é um saco de arroz. 

gihiyega s.n. ►1 povo s.m. 
Ig muwaka diyuh adahan kannuhne gihiyegavu. 
—Ele quer voltar para ensinar seu povo. 

►2 empregado /a s.m./s.f. funcionário /a s.m./s.f. 
servo /a s.m./s.f. 
Ig FUNAI gihiyega. 
—Ele é um funcionário da FUNAI. 
Gihiyega kannivwiye ka aynsima kuwis. 
—O empregado já trabalhou bastante. 

gihiyegihwan s.n. ►1 carinho s.m. gentileza s.f. 
V.‘hiyegi’ 
Ig avuriw usuh akak madkte gihiyegihwan. 
—Ele cuidou de nós com muito carinho. 
Kibeyne adahan pihiyegihwan ukakuh. 
—Obrigada por sua gentileza. 

►2 amabilidade s.f. afabilidade s.f. simpatia s.f. 
Guhiyegihwan keh eg hiyavwi kabayntiwa. 
—Sua amabilidade faz com que ela nos trate 
bem. 

►3 carinhosamente adv. 
Eg amavaw akak guhiyegihwan. 
—Ela nos recebeu carinhosamente. 

gihkat s.n. ► gêmeos s.m. batata da perna, 
barriga da perna, panturrilha s.f. V.‘adakati’ 
Ig sigis he gihkat katiw. 
—Ele correu até a batata da perna doer. 

gihmun s.f. ► canoa s.f. V.‘umuh’ 
Ig kehkisne gihmun git gikukri. 
—Ele pediu para seu tio fazer uma canoa. 

gihpu s.n. ► nádega s.f. traseiro s.m. V.‘gihuw’ 
Pahavwi pakir kagehe gihpu. 
—Um porco mordeu a nádega dele. 

gihpumna adv. ► nas nádegas 
In kabayte digista hiyeg gihpumnakis. 
—É melhor aplicar injeção nas nádegas. 

gihri s.n. ► cheiro s.m. 
Nah ayh gihri imihe. 
—Estou sentindo o cheiro bom dele. 

gihribiy s.n. ► hálito s.m. 
Ku aysaw ig awna, nah ayh gihribiy. 
—Quando ele falou senti seu hálito. 

gihuhkig s.n. ► dente incisivo 
Nukamkayh gihuhkig kuwis uniyehwe. 
—Meu filho já trocou os dentes incisivos. 

gihukan s.n. ► golpe s.m. rachadura s.f. V.‘ihuk’ 
Ku kiney guhukanad gutunha Karumna, ayge un 
misekwe. —A maré parou nas rachaduras do 
monte Carupina; não subiu mais. 

gihumaku adv. ► na virilha s.f. 
V.‘gihuw’‘-maku’‘gikumku’ 
Ig sigke ay gihumaku. 
—Ele tem uma hérnia na virilha. 

gihumpawan s.n. ►1 costume s.m. cultura s.f. 
V.‘ihumpawaki’ 
Neras gihumpawankis nawenyewa ariw udahan. 
—A cultura deles é diferente da nossa. 
Ig ihamwi piyihpig ku samah gihumpawan. 
—O pajé fez um ritual de cura, como era de seu 
costume. 

►2 normal adj. habitual adj. 
Hennewa gihumpawan, gibetki taraksa puwikne. 
—Para ele é normal errar a caça. 
Igkis mutuhne kiniki ku samah gihumpawankis. 
—Eles plantaram a mandioca da maneira 
habitual. 

gihumpawni s.n. ► hábito s.m. rotina s.f. 
costume s.m. 
Ig yuma gihumpawni adahan ivegboha kagta. 
—Ele não tem o hábito de ler. 
Hennewa gihumpawni ke ininbe. 
—Assim é a sua rotina. 
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Igkis pahadguhwe atere ku samah 
gihumpawnikis. —Eles se reuniram lá, segundo 
o costume deles. 

gihumwa prep. ► ao lado de 
Eg ayge gihumwa gig.—Ela está ao lado do pai. 

gihumwan s.n. ► gênero s.m. tipo s.m. V.‘humaw’ 
Uhokri keh puwikne mpuse gihumwankis. 
—Deus criou cada gênero de animal. 

gihumwan s.n. ► área genital, zona (gíria) 
Tino guvagap in awasta muwapte inin ku pariye 
guhumwan ay. 
—A tanga feminina cobre a área genital. 

gihumwari s.m./s.f. ►1 vizinho /a s.m./s.f. V.‘ahumwa’ 
Gihumwari pese givinekutak. 
—O vizinho saiu da casa. 

►2 oficial s.m. 
Ig guvelma gihumwari. 
—Ele é um oficial do governo. 

gihuw s.n. ► nádega s.f. traseiro s.m. assento s.m. 
bunda s.f. posterior s.m. Tb.‘givuw’ 
Eg wavityo ayge sakaskano guhuw. 
—A bruxa ficou lá coçando suas nádegas. 

gihuwmin adv. ► na coxa 
Egkis bukihe gukamkayh arayhewni. Egkis 
waneke guhuwminat adah matiswesene gumig. 
—Elas cortaram o cordão umbilical e amarraram-
no na coxa da mãe para estancar o sangue. 

gihwitenten s.m./s.f. ► guia s.m./s.f. Tb.‘gihuwtenten’ 
Ig uhwitenten. —Ele é nosso guia. 
Nah kawih kibeyne hiyakemniki adahan 
nuhwitenten. —O bom senso é o meu guia. 

gikabda s.f. ► colar s.m. misçanga s.f. V.‘akabdat’ 
Ig keh gikabda akak arakembet ah gariw. 
—Ele fez um colar com caroços de várias frutas. 

gikabutik s.n. ► cinto s.m. V.‘ikabutikti’ 
Ig isim gikabutik awaku gikiwta ka ugis. 
—Ele comprou um cinto, porque a calça dele 
estava frouxa. 

gikabayhan s.n. ► louvor s.m. V.‘kabayha’‘kabayhaki’ 
Kiyavwiye batek timap ukabayhan. 
—O Senhor gosta de ouvir nossos louvores. 

gikabyan s.n. ► bem-estar s.m. V.‘kabay’’gabay’ 
Nah ayta ayap mmahpaki pikabyan. Ba pis 
kabaynama? —Vim perguntar sobre seu bem-
estar. Você está bem? 

gikagmada s.m./s.f. ► amigo /a s.m./s.f. esposo /a, 
colega s.m./s.f. V.‘gidarewekten’‘kamahad’ (do crioulo) 
Ig batek kinetihwa gikak gikagmada. 
—Ele gosta de conversar com o amigo. 

gikagtan s.n. ► carta s.f. livro s.m. papel s.m. 
Ig isim gikagtan adahan anniri. 
—Ele comprou seu papel para escrever. 

gikahikan s.n. ► respiração s.f. V.‘kahikan’ 
Gidukhan keh ig ka uti gikahikan, he ig kaba 
miya awaku. —Ele engasgou-se. Sua respiração 
ficou presa e quase morreu. 

gikahikawni s.n. ► fôlego s.m. respiração s.f. 
Eg awna eg awna he gukahikawni misekwe. 
—Ela falou tanto que perdeu o fôlego. 
Gikahikawni in pahaymine. 
—Ele está com a respiração lenta. 

gikahri s.n. ► doença s.f. 
Ig hiya mbeyne akak gikahri. 
—Ele sofreu com a doença. 

gikak prep. ► com prep. V.‘akak’ 
Ig arehwene gikakkis gikagmadavu. 
—Ele está brincando com os seus amigos. 

Givetunyavu kote ikte adahan pisenwepka 
gikakankis. —Os inimigos ainda não podem 
acabar com eles. 

gikak Uhokrinek ► se Deus quiser 
Nah muwaka hiya nukamayh aymahwa, gikak 
Uhokrinek. 
—Quero ver meu filho crescer, se Deus quiser. 

gikakri s.n. ► teoria s.f. hipótese s.m. 
V.‘givukawvan’‘gikiyni’‘givewkan,‘ikiy’ 
Gukakri ku eg ax arudiki arih, kuwewanek eg 
pamakutak, gukamkayh kiyesip mpinevevye, 
bawa in ka henema. —Sua teoria de que se ela 
comer anta antes de dar à luz, seu filho vai ser 
grande demais, não é verdadeira. 

gikakura s.f. ► dinheiro s.m. V.‘karukri’ 
Ig biyukse gikakura avigku ahin. 
—Ele perdeu seu dinheiro no caminho. 

gikamaxka s.n. ► cativeiro s.m. V.‘kamax’‘-ka’ 
Nukamkayh gikamaxka adahan mpana kayg. 
—Meu filho ficou no cativeiro por três meses. 

gikamaxka v.t. ► pegar-lo, agarrar-lo V.‘kamax’ 
Un huwewe, kariwru sigis. Pis ka hiya 
gikamaxka. —Na água límpida o tamuatá nada 
rápido. Você não consegue pegá-lo com a mão. 
Pis ka hiya gikamaxka awaku ig sigiswari.—Você 
não pode agarrá-lo, porque ele é muito ágil. 

gikamaxten s.n. ► nutrição s.f. V.‘kamax’‘-tet’ 
Ihti akak im akak arakembet ahakubdi ini axka ku 
pariye ukamaxtenwiy. —Carne, peixe e legumes 
são alimentos de boa nutrição. 

gikamaxwan s.n. ► fé s.f. confiança s.f. 
V.‘kamaxwaki’ 
Igkis tuguhkise gikamaxwankis. 
—Eles perderam sua fé. 
Ka ba muwaka wiwh pikamaxwan givititak 
wigwiy. —Não deixe de lado a confiança que 
você tem no pai. 

gikamaxwitni v.t. ► para pegá-lo 
V.‘gi-’‘kamax’‘-piye’‘-te’ 
Igkis mpiksaw giharit adahan gikamaxwitni. 
—Eles correram para pegá-lo. 

gikamkayh awayg s.m. ► filho s.m. filhote s.m. 
Gikamkayh amadga wayk amaka. 
—O filho dele nasceu ontem. 
Eg pewru kadahan pohowku gukamkayh. 
—A cachorra teve cinco filhotes. 

gikamkayh tino s.f. ► filha s.f. 
Eg kadahan pahavuwa gukamkayh tino. 
—Ela tem só uma filha. 

gikamukawnikis s.n. ► associação s.f. 
Inin gikamukawnikis adahan mayuvaka. 
—O objetivo dessa associação é ajudar uns aos 
outros. 

gikamsa s.n. ► fralda s.f. cueiro s.m. 
V.‘kamis’‘ikamsat’‘kalembé’ 
Eg kamaykis gukamkayh gikamsa akak ikerep. 
—Ela prendeu a fralda da filha com um alfinete. 

gikan s.n. ► munheca s.f. pulso s.m. 
Ig sukure gikan. —Ele torceu a munheca. 

gikan s.n. ► choro s.m. desespero s.m. lágrima s.f. 
Ig hiya givin wohe, ig biyuk gikan. —Ao ver sua 
casa toda queimada, ele caiu no choro. 

gikan s.n. ► presente s.f. dom s.f. 
Ig kakanhaw nutuh. Nah batek akak inin gikan 
nutuh. —Eu gosto do presente que ele me deu. 
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gikanmak s.n. ► apelido s.m. designação s.f. 
nome s.m. V.‘giben’‘kanum’‘humak’ 
Pahavwi sarayh gikanmak “Bukuy”. 
—Alguém colocou nele o apelido de “Pirilampo”. 

gikanman s.n.►choro s.m. lamento s.m. 
V.‘gikan’‘-man’ 
Wigwiy timap gikanman neras ku pariye 
mpiksewne giharit. —Nosso pai ouve o choro 
daqueles que o buscam. 

gikanwekwey adv. ► no lamento, enquanto 
lamenta V.‘-wekwey’ 
Eg yamamino gunag abet gukanwekwey. 
—Ela lamentou a morte da mãe, falando com ela 
no seu lamento. 

gikannuhni s.m. ► aluno s.m. V.‘kannuh’ 
Mmah pis nukannuhni minikwak? 
—Você era meu aluno? 

gikannuhten s.m./s.f. ► professor /a s.m./s.f. 
mestre s.m./s.f. V.‘kannuh’ 
Ihi, minikwak pis nukamnuhten. 
—Sim, antigamente você era meu professor. 

gikantak s.n. ► lágrima s.f. V.‘gikan’ 
Pahawowa gukantak suka guwtriktak. 
—Uma lágrima caiu do olho dela. 

gikannuhwan s.n.►conhecimento s.m. V.‘kannuhwa 
Gikannuhwan wagehnene. 
—Seu conhecimento está aumentando. 

gikanwapti s.n. ► agasalho s.m. toalha s.f. 
Eg kanuktaw akak gukanwapti adahan eg 
awkevyo. —Ela enrolou-se numa toalha para ir 
tomar banho. 

gikanyan s.n. ► escolhido s.m. V.‘kaniy’ 
Ignewa wigwiy gikanyan adahan ig 
ukumaduketniwiy. —Ele foi o escolhido do 
nosso pai para nos chefiar. 

gikarbiy adahan gihwitetni ► rédea s.f. 
V.‘akati’‘gibiy’‘huwitha’ 
Nah misakis kaway akak gikarbiy adahan 
gihwitetni. —Freiei o cavalo puxando as rédeas. 

gikasguwan s.n. ►pulseira s.f. (chocalho) V.‘suguway’ 
Eg keh gukamkayh gikasguwan akak puwikne 
akihpuga. —Ela fez tiras para o filho com unhas 
de animais. 
Gikasguwan, eg kiman ku aysaw ig wiwih giwan. 
—Sua pulseira de caracóis faz barulho quando 
ele movimenta o braço. 

gikaswatni s.n.►sapato s.m. sandália s.f. V.‘kasavat’ 
Nah ayavig wiwh gikaswatni gikugkuptak. 
—Eu o ajudei a tirar seus sapatos. 

gikaswaga s.f. ► terçado s.m. V.‘kasivag’ 
Ig ihukne gitimka akak gikaswaga. 
—Ele corta lenha com terçado. 

gikatiwnihka s.n. ► pagamento s.m. V.‘katiwnih’‘-ka’ 
Ig amava gikatiwnihka gannivwitiwni. 
—Ele recebeu o pagamento pelo serviço. 

gikavigsan s.n. ► carinho s.m. V.‘kavigsa’ 
Ig avuriw gikamkayh akak madikte gikavigsan. 
—Ele cuidou do filho com muito carinho. 

gikavriwten s.n. ► quem cuida V.‘givuriwten’ 
(a longo prazo) 
Ignewa niguh, ku pariye nukavriwten. 
—Ele é meu pai, quem cuida de mim. 

gikawa s.n. ► artéria s.f. V.‘kawri’ 
Uyakni awahkis migat muwapuw uvitiw aminew 
ukawabet. —O coração manda sangue pelas 
nossas artérias para todo o corpo. 

gikawa s.n. ► veia s.f. V.‘kawri’ 
Ig wiwh gimig ariwntak gikawa. 
—Ele tirou sangue da veia. 
Ukawa diyuhkis umig ta arit uyakni akiw. —As 
veias levam o sangue de volta para o coração. 

gikawak s.f. ► anel s.m. V.‘akawakti’ 
Eg keh gukawak akak waratwi ayak. 
—Ela fez um anel do caroço do tucumã. 

gikawan s.n. ► pulseira s.m. V.‘giwanminya’ 
Gukawan kehka akak avit. 
—A pulseira dela é feita de osso. 

gikawihni s.n. ► roupa s.f. 
Unag sukuhbatano ukawihni. 
—Mamãe está lavando nossa roupa. 

gikawihni hehpekuye ahivak ► farda s.f. 
uniforme s.m. 
Suwtat gikawihni in igiyeboye. 
—A farda do exército é verde. 
Amawka lekolyavu kawih gikawihnikis hehpe-
kuye ahivak. 
—Os alunos têm que usar uniforme. 

gikawihni amaptenten ► avental s.m. 
Sakahwatya kawih gukawihni amaptenten. 
—A cozinheira usa avental. 

gikayhan s.n. ► dor s.f. V.‘kayah’ 
Ig ute gikayhan, awaku ig tuguhe akak wasimna. 
—Ele caiu com o cesto nas costas e por isso 
ficou com dores. 

gikaytwan s.n. ► resposta s.f. réplica s.f. V.‘kaytwa’ 
Ig ka uti gikaytwan. —Ele não tinha resposta. 

gikebikis s.n. ► quantidades s.f. cabeças s.f. 
V.‘keb’‘akebi’ 
Ig kavusaw akak pohowku gikebikis pak he ig 
kadahan paxnika madikwa gikebikis akiw. 
—Ele começou com cinco cabeças de gado e 
agora ele tem quarenta cabeças. 

gikebyi s.m./s.f. ► parente s.m. primo /a s.m./s.f. 
V.‘giwntekne’ 
Ner gukebyi ku pariye pi kennesnite gut. 
—Este é o parente mais próximo que ela tem. 
Ukebyi danuhpene. —Nosso primo viajou. 

gikebyuvwi s.m./s.f. ► família s.f. parentes s.m. 
V.‘gidahanviyene’‘gikebyuvwi’‘gimunyavu’‘pakebyekne’ 
Gikebyuvwi ka aynsima gikebikis. 
—A família dele é bem grande. 

gikekwetine adj. ► da mesma geração V.‘gikak’ 
Ig gikekwetine niguh henneme gihiyekemni ke 
bakimnibe. —Ele é da mesma geração do meu 
pai, mas age como criança. 

gikehni s.m. ►1 ação s.f. ato s.m. V.‘keh’ 
Madikte niguh gikehni in kabaykanen. 
—As ações do meu pai eram todas boas. 

►2 crime s.m. 
“Pariye ner awayg gikehni?” “Ig umeheke.” 
—“Qual foi o crime daquele homem?” “Ele 
matou.” 

gikekwetni s.m./s.f. ► geração s.f. V.‘aymahwaki’ 
Nukekwetni madikte kiyavwibdi. 
—Minha geração já está velha. 

gikengi s.n. ► mandioca s.f. V.‘kaneg’ 
Eg tivik warakno gukengi. 
—Ela foi arrancar mandioca. 

gikeven s.n. ► briga s.f. V.‘ker’ 
Nah ta ayapminigte mmahpaki gikevenkis. 
—Vou perguntar-lhe sobre a briga deles. 
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gikevga ► remédio s.m. (que dá certos poderes) 
V.‘kivega’ 
Ig iwe uwan gasan adahan givig gikevga. 
—Ele utilizou fel como remédio para fazer seu 
cachorro farejar bem. 
Igkis wewkevutne hakismine giwankis akak 
gikevgakis kahadbe igkis kawiga. 
—Os caçadores aplicaram o tratamento nos 
braços para se tornarem flecheiros certeiros. 

gikewven s.n. ► batismo s.m. V.‘kew’ 
Ig pak avat ka aynsima avit gikewven. 
—Ele cantou muitos hinos antes do seu batismo. 

gikidsan s.n. ► o que apanhou, o que pegou 
V.‘kidis’ 
Amawka pikamkayh diyuhkise gikidsan. —O seu 
filho tem que devolver o que ele apanhou. 
Eg ute AIDS giwntak gugihgi ku pariye gikidsan 
guwntak nawenyowa tino. —Ela contraiu AIDS do 
marido, que pegou de outra mulher. 

gikihpuga s.n. ► unha s.f. garra s.f. casco s.m. 
Tb.‘gikihwiga’ 
Negni tigahpusano gukihpuga. 
—Minha irmã está cortando as unhas. 
Kawokwine gikihpuga ka ayawisima. 
—As garras da onça são afiadas. 
It giyakwok atuw akak akihwiga. 
—As armas do veado são chifres e cascos. 

gikig s.n. ► nariz s.m. bico s.m. 
Ig tese gikig. —Ele machucou o nariz. 
Yawk gikig kiyabwad. 
—O bico do tucano é comprido. 

gikig amiyokni ► narina s.f. V.‘gisib’ 
Pareyne kannu sabuk gikig amiyokni. 
—O jacaré fecha as narinas. 

gikigaptak adv. ► do nariz 
Migat pes gikigaptak. 
—Saiu sangue do nariz dele. 

gikigbi s.n. ► conduta tumultuosa 
Ig kamaxwika avatra gikigbi. —Ele foi pego por 
causa de sua conduta tumultuosa. 

gikigsaya s.n. ► escudo s.m. (de ave) V.‘gibatuhkig’ 
Uvayan gukigsaya puhiye. 
—O escudo do pato é preto. 

gikigsaya s.n. ► máscara s.f. V.‘gikig’‘giwanrabiy’ 
Ig kawih gikigsaya adahan mpithene venen 
garihgi. 
—Ele usou máscara de proteção contra veneno. 

gikigkuman s.n. ► ronco s.m. V.‘gikig’ 
Gikigkuman ka amanisima. 
—O ronco dele faz muito barulho. 

gikimpurit prep. ► aos pés 
Bakimni tuguhe gikimpurit. 
—A criança caiu aos pés dele. 

gikisut s.n. ► junta s.f. 
Gikisut katiw awaku wasew. 
—Suas juntas doeram por causa do reumatismo. 
Datka ka aynsima gikisut. 
—A jiboia tem muitas juntas. 

gikiswanawni s.n.►ordem s.f. plano s.m. desígnio 
recado s.m. V.‘ikiswanaw’‘gahegbetawni’‘gihiyekemni’ 
Pig gikiswanawni adahan yis avuriwak pawtak. 
—As ordens do pai são que vocês cuidem uns 
dos outros. 

gikivara s.m./s.f. ►1 chefe s.m. V.‘ikivarat’ 
Amawka wixwiy kiyatha ukivarawiy. 
—Devemos respeitar nosso chefe. 

►2 patrão s.m. patroa s.f. 
Nukivarah katiwnihun kabayntiwa adahan 
nannivwi. 
—A minha patroa paga bem pelo meu trabalho. 

►3 professor /a s.m./s.f. mestre s.m. diretor s.m. 
Lekol akivara ka gannusima kannuhak. 
—A professora tem muito jeito de ensinar. 
Ba yikivara keh lekol yidahan takuneptima? 
—O mestre dá aula todos os dias? 
Amawka lekol akivara iha giwn gikivarakis. 
—Os professores devem obeceder o diretor da 
escola. 

►4 cacique s.m. tuchaua s.m. capitão s.m. 
Gikivarakis wewkis gihiyegavu akak hiyakemniki. 
—O cacique lidera seu povo com sabedoria. 

►5 dono /a s.m./s.f. 
Ba pis hiyak ku kiney payt akivara? 
—Você sabe onde está o dono da casa? 

gikivay s.n. ► idade s.f. 
Ba pis hiyak gukivay? 
—Você sabe a idade dela? 
Gikivay hawata ke nukivaybe. 
—Ele tem a mesma idade que eu. 
“Kit pak gikivay danuh?” “Pina madikwa 
kamukri.” 
—“O gado vive até que idade?” “Vinte anos.” 

gikivay s.n. ► maturidade s.f. 
V.‘gikivay’‘kiyavwiye’‘ayivwi’ 
Ig takweye yuma gikivay adahan ig hiyak akak 
inin. —O rapaz não tem maturidade para 
resolver este caso. 

gikiwta s.n. ► calça s.f. V.‘kilot’ 
Ig padukbetene gikiwta amukan. —Ele está 
ajeitando a parte descosturada da calça. 

gikiytani s.n. ►1 reputação s.f. honra s.f. glória s.f. 
V.‘kiyatha’ 
Nah ka muwaka pis dunih gikiytani. 
—Não quero que você arruine a reputação dele. 

►2 direito s.m. 
Igkis ka kiyatha gikiytanikis madiptavye. 
—Eles não respeitam os direitos dos pobres. 
Nawwotunye yuma gikiytani adahan wiwh ah 
avititak uwaxig. —Estrangeiros não têm o direito 
de tirar madeira da nossa terra. 
Ku pis hiya nah tarakse, pis kadahan pikiytani 
adahan iki nuhiyakemni hawata. 
—Se você ver que estou errado, você tem o 
direito de  corrigir-me. 

gikoksa s.f. ► agulha s.f. (do castelhano) V.‘kakus’ 
Nah ayta sunepne pikoksa. 
—Vim emprestar uma agulha. 

gikudwa s.n. ► dente de siso, dente molar 
Ig warakise pitana gikudwa. 
—Ele mandou arrancar dois dentes molares. 

gikugku s.m. ► pé s.m. pata s.f. casco s.m. Tb.‘ikukti’ 
Gikugku hirohptew. —Ele torceu o pé. 
Pewru gikugku patehwevye. 
—As patas do cachorro estão imundas. 
It gikugku kadahan abakni, inme kaway gikugku 
yuma. —O casco do veado é fendido; o casco 
do cavalo não é. 
Ig duwis paha ikukti ta aminat pahaktiwa ah. 
—Ele chutou mais uma árvore com o pé. 

gikugku adawni s.n. ► dedão s.m. 
Gikugku adawni in pi kiyeste ariw abekbeti. 
—Seu dedão é maior do que os outros dedos. 
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gikugku akiswi ► ponta do dedo do pé 
Misibyu duhe gikugku akiswi. —O morcego 
mordeu a ponta do dedo do pé dele. 

gikugku aduhya ► dorso do pé 
Pis sibuhe nukugku aduhyamadga. 
—Você pisou no dorso do meu pé. 

gikugku amuhri ► lado do pé 
Pahavwi manpusene gikugku amuhri. 
—Alguém está esfregando o lado do pé dele. 

gikuhweten s.n. ► nadadeira s.f. V.‘kuruh’ 
Im gikuhweten in ke givuhribe. 
—A nadadeira é o “remo” do peixe. 
Im kuruh un akak gikuhweten. —Os peixes 
empurram a água com suas nadadeiras. 

gikukig s.n. ► farinha de mandioca s.f. V.‘kuwak’ 
Ig kavawe gihehri ig bukehe gikukig. —Ele 
esquentou o forno e queimou sua farinha de 
mandioca. 

gikulambwi ► rabo curto, ferrão s.m. (do crioulo) 
Waykwe akak mewka, bukutru kadahan 
gikulambwikis. 
—A preguiça, o tracajá e a cutia têm rabo curto. 
Motye akak akuw, igkis yak akak gikulambwikis. 
—A caba e o escorpião ferram com seus 
ferrões. 
Ig taris motye gikulambwi giwanmintak. 
—Ele tirou o ferrão da caba do braço. 

gikumadukan, kumadukaki s.n. ►1 lei s.f. 
estatuto s.m. V.‘kumaduka’ (do crioulo) 
Amawka wis kiyatha ukivarawiy 
gikumadukankis. —Devemos respeitar os 
estatutos de nossos chefes. 

►2 governo s.m. reino s.m. autoridade s.f. império 
Ig biyukse gikumadukan gavatrakis gitimnivwi 
detyevwi. —Ele perdeu seu reino porque seus 
inimigos eram fortes. 

gikumega s.f. ► comadre s.f. (do crioulo) 
Nukumega eg nukamkayh gimarena. 
—Minha comadre é a madrinha do meu filho. 

gikumku s.n. ► abdômen inferior, barriga 
inferior 
Ig kayehe gikumku. 
—Ele sente dor no abdômen. 

gikumpega s.m. ► compadre s.m. (do crioulo) 
Nukumpega ig nukamkayh givarena. 
—Meu compadre é o padrinho do meu filho. 

gikunig s.m./s.f. ► músculos s.m. 
Gikunig katiw. 
—Os músculos dele estão doendo. 

gikutew s.n. ► occipício s.m.  
Ig tese gikutew. 
—Ele bateu a parte superior da cabeça. 

gikutewvrik adv. ► no occipício 
Ig biwh giwin gikutewvrik henneme ig ka miyap. 
—Ele golpeou sua presa no occipício mas ela 
não morreu. 

gikutewveyni s.n. ► nuca s.f. V.‘gikutew’‘-veyni’ 
Gikutewveyni katiw. —A nuca dele está doendo. 

gikuvan s.n. ► parte em cima da cabeça 
Ku madankuno kiysevyo eg tigah made 
gukuvan. —Uma viúva que participa da festa 
para esquecer os mortos raspa o cabelo só na 
parte de cima da cabeça. 

gikuvatra s.n. ► verruga s.f. 
Gikuvatra kuwis hakuhe. 
—A verruga já desapareceu. 

gikuveyni s.n. ► queixo s.m. mandíbula s.f. 
V.‘gikuvi’‘-veyni’‘givok’ 
Eg woke guwtyak pimavut adaha ayepne “kiney 
nukaswatni?” Igme akki akak gikuveyni. —Ela 
abriu os olhos duas vezes para perguntar “Cadê 
os meus sapatos” e ele o mostrou com o queixo. 
Gikuveyni dunihe. —Ele quebrou a mandíbula. 
Ig bakimni patehe gikuveyni akak was araku. 
—A criança sujou o queixo tomando açaí. 

gikuvi s.n. ► garganta s.f. traqueia s.f. laringe s.f. 
Gikuvi wagewge. 
—A garganta dele está inflamada. 
Ini ‘r’ amanpuy kabahte kewa ‘g’be henneme wis 
awna akak ukuvi wok. Inme ‘g’ wis awnin akak 
ukuvi sab. 
—O som de 'r' é parecido com o de 'g’, mas se 
pronuncia com a garganta aberta enquanto que 
o 'g' se pronuncia com a garganta fechada. 
Mekseh turuh gukuvi kahadbe eg ik adahan eg 
yak. —O médico perfurou a traqueia para ela 
poder respirar. 

gikuviku adv. ► na garganta 
Ig kamaxwiwa gikadniy gikuviku, henneme 
ignewa tihep. 
—Ele ficou com nó na garganta e chorou. 

gikuvimaku adv. ► na garganta s.f. (parte exterior) 
V.‘-maku’ 
Ig motye yekwig gikuvimaku. 
—A caba picou ele na garganta. 

gikuvimna s.n. ► voz s.f. V.‘gikuvi’‘-man’‘ikuvimnat’ 
Nah ka miyeh gikuvimna. 
—Não esqueço a voz dele. 
Gikuvimna pugumwad. —A voz dele é grossa. 

gikuw s.n. ► barbatana s.f. ferrão s.m. 
Im wadama kadahan gikuw. 
—O mandi tem barbatanas. 

gikuwatni s.n. ► parede abdominal 
Ig waneke gikumku kahadbe gikuwatni ka matis. 
—Ele amarrou o abdômen inferior para evitar 
uma ruptura da parede abdominal. 

gimabi s.n. ► fraqueza s.f. 
Ig ka ik adahan kannikaw awaku gimabi. 
—Ele não consegue se levantar por causa da 
fraqueza. 

gilekolyan s.n. ► estudos s.m. educação s.f. 
Carla pisenwa gulekolyan. 
—A Carla terminou os seus estudos. 

gimabi s.n. ► sapinho s.m. 
Eg piyih bakimni gimabi akak meksehvye 
adidkan. —Ela curou o sapinho da criança com 
a seiva do pião roxo. 

gimabwi s.n. ► preguiça s.f. 
Ig kannivwiye akak gimabwi. 
—Ele trabalha com preguiça. 

gimabyan s.n. ► ferocidade s.f. feroz adj. 
Kawokwine ig puwikne ka gimabyansima. 
—A onça é um animal feroz. 

gimaguvey s.n. ► predileto s.m. (comida) V.‘maguye’ 
Inin bolax numaguvey. 
—Esse é meu biscoito predileto. 

gimahra s.n. ► vara s.f. borduna s.f. clava s.f. 
porrete s.m. V.‘imahrit’‘gisuga’‘biwhtet’ 
Ig ta iwi gimahra bakbohaki no paygad. Ig 
biwhpiye gikamkayh. —Ele foi buscar sua vara 
de pau-ferro para bater no filho. 
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gimahyakemni s.n. ► loucura s.f. doidice s.m. 
maluquice s.m. V.‘mahayakemniki’ 
Ku aysaw gimahyakemni digiswig ig keh 
arakembet mahayakemniki. —Quando a loucura 
dele o domina, ele faz todo tipo de besteira. 

gimakat ► meia s.f. V.‘imakati’ 
Ig kawih gimakat akak gikaswatni. 
—Ele vestiu as meias e calçou os sapatos. 

gimaku prep. ►1 no colo de V.‘guwanmaku’‘-maku’ 
Ig dukugis gumaku gihayo. 
—Ele estava deitado no colo da esposa. 

►2 adv. no colo 
Ela está com a filha no colo. 
—Eg muroka gukamkayh ay gumaku. 

gimakuyana s.n. ► tornozelo s.m. V.‘-maku’ 
Ig kiyihpte gimakuyana. 
—Ele arranhou seu tornozelo. 

gimakwan s.m./s.f. ► parente por afinidade 
Numatru, numawhkig, nanigvig igkis madikte 
numakwanvig. —A minha sogra, o meu sogro, 
os meus cunhados, etc. são meus parentes por 
afinidade. 

gimana s.n. ► comida s.f. alimento s.m. V.‘im’ 
Pak gimana he pamatkanen. 
—A comida do gado é só capim. 

gimaptenten s.n. ►1 proteção s.m. V.‘mpitha’‘-tet’ 
Igkis kawih gimardukis adahan gimaptentenkis 
ariw yakot. —Eles usavam couraça como 
proteção contra as flechas. 

►2 protetor s.m. 
Niguh ig numaptenten ariw madikte mbeyne. 
—O meu pai é meu protetor, ele me protege de 
todo mal. 

►3 refém s.m. 
Ig xuwehe pahavu tino adahan gimaptenten 
awaku ig muwaka mpiksaptih hiyeg iha giwn. 
—Ele levou uma moça como refém porque ele 
quis forçar as pessoas a obedecê-lo. 

gimar s.m. ► pele s.f. 
Ig kadahan sukaskaptikri gimarmadga. 
—Ele tem coceira na pele. 
Ig marisne kawokwine gimar. 
—Ele estava tirando a pele da onça. 

gimarduk s.n. ►couraça s.f. 
escudo s.m. V.’gimar’‘arabduk’ 
‘gidukmadgaya’‘-duk’ 

Gimarduk mpithevgi ariw 
yakot. —Seu escudo o 
protegeu das flechas. 

gimarena s.f. ► madrinha s.f. 
Numarena gubetki kakanhaw nutuh. 
—A minha madrinha gosta de me dar presente. 

gimarwok s.n. ► luvas s.f. V.‘gimar’’giwak’‘-wok’ 
Ig kawih gimarwok adahan ka pataha giwak. 
—Ele usou luvas, para não sujar as mãos. 

gimasun s.n. ► apegado /a adj. agarrado /a adj. 
V.‘masusaw’ 
“Mmahki pikamkayh tihavwi?” “Awaku gimasun.” 
—“Por que o seu filho está chorando?” “Porque 
ele é muito apegado a mim.” 
Nukamkayh ka gumasunisima nuharit. Eg ka 
ikisuhwekere nuwhu. —Minha filha é muito 
agarrada a mim. Ela não me larga de jeito 
nenhum. 

gimatiwnihni s.n. ► débito s.m. V.‘matiwnihka’ 
Ig ka hiya akatiwnihka gimatiwnihni. 
—Ele não podia pagar o seu débito. 

gimatru s.f. ► sogra s.f. 
Numatru eg nuhaya gunag. 
—A minha sogra é a mãe de minha esposa. 

gimatwir s.n. ► tipiti s.m. V.‘matap’ 
Ig idis unibdi arikut gimatwir. 
—Ele colocou a massa de mandioca no tipiti. 

gimaviswan s.n. ► esforço s.m. empenho s.m. 
V.‘mpiksaw’ 
Ig ka atekere henneme ig tivik akak gimaviswan. 
—Ele não quis ir, mas fez esforço e foi. 
Ku pis mpiksaw akak madikte pimaviswan, pis 
utinek. —Se você o fizer com bastante 
empenho, você vai conseguir. 
Kaba ig aniksew henneme akak gimaviswan ig 
danuh ihapkat. —Ele quase se afogou, mas com 
muito esforço chegou ao porto. 

gimavyan s.f. ► aventura s.f. 
Nah muwaka timap mmahpa pimavyan ayge. 
—Quero ouvir suas aventuras. 

gimavyantiwni s.n.►passagem s.f. V.‘maviya’‘-tiwni’ 
Igkis isim gimavyantiwnikis amadga nawiy. 
—Eles compraram as passagens de barco. 

gimawhkig s.m. ► sogro s.m. 
Gimawhkig ig gihayo gig. 
—O sogro dele é o pai da sua esposa. 
Gumawhkig ig gugihgi gig. 
—O sogro dela é o pai do seu marido. 

gimawhra s.n. ► teia s.f. V.‘mawru’ 
Ig waraku keh gimawhra. 
—A aranha fez sua teia. 

gimawkan s.n. ► desejo s.m. vontade s.m. 
Pariye pimawkan? —Qual é o seu desejo? 
Nah ka kehkere ku samah numawkan henneme 
nah kehkere ku samah Kiyavwiye gimawkan. 
—Não quero fazer a minha vontade mas sim a 
vontade do Senhor. 

gimawkan humaw ► ambição s.f. 
Gimawkan ig humaw mekseh. 
—A ambição dele é ser médico. 

gimawkan ig keh ► intenção s.f. objetivo s.m. 
propósito s.m. 
Ig mateke ku pariye gimawkan ig keh. 
—Ele atingiu o seu objetivo. 
“Pariye gimawkan ig keh kuri? “Ig wagehkere 
was akat.” 
—Qual é a intenção dele? “Ele pretende subir no 
açaizeiro.” 

gimawok ► luva s.f. 
Ig kawih gimawok adahan kamaxne kuwa. 
—Ele usou luvas para pegar os caranguejos. 

gimaxina s.f. ► máquina s.f. aparelho s.m. 
Eg kadahan gumaxina adahan sukuhbetene 
kamis. —Ela tem uma máquina de lavar roupa. 

gimaygbi s.n. ► hálito s.m. 
Ku aysaw ig awna nah kayah gimaygbi. 
—Quando ele falou, senti seu hálito. 

gimedga s.n. ► arco s.m. V.‘imedgit’ 
Niguh ah gimedga kiyhaw dunivi. —Meu pai 
arqueou seu arco com tanta força que quebrou. 

gimevra s.f. ► enxada s.f. V.‘mpuwi’ 
Gimevra akat dunihe. 
—O cabo da enxada dele quebrou. 

gimew s.n. ► cova s.f. sepultura s.f. túmulo s.m. 
sepulcro s.m. V.‘imewti’ 
Igkis avuhe giminamwi ariku gimew. 
—Eles enterraram o corpo no sepulcro. 
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gimewkan s.f. ► prato s.m. V.‘miruk’ 
Minikwak hiyeg gimewkankis kehka akak 
parawkam. 
—Antigamente os pratos eram feitos de barro. 
Gikamkayh beke gimewkan. 
—O seu filho quebrou o prato. 

gimig s.n. ► sangue s.m. V.‘migat’ 
Misibyu suse madikte takarak gimig. 
—O morcego chupou todo o sangue da galinha. 

gimin prep. ►1 de prep. sobre prep. a respeito de 
V.‘gi-‘‘-min’‘amin’ 
Uya ka muwaka awna henne gimin. 
—Por favor, não fale assim dele. 
Nah ka kinetni gimin nukebyi akiw. 
—Não tive mais notícias do meu irmão. 

►2 para prep. em direção a V.‘-min’ 
Eg awahkis pahak kagta gimin gugihgi. 
—Ela mandou uma carta para o marido. 

gimin s.n. ► corpo (de peixe) 
Im arakwan gimin wawe ke kaharube. 
—O corpo do peixe dourado é da cor do tucupi. 

giminamwi s.n. ► corpo s.m. cadáver s.m. V.‘-min’ 
Igkis iwe Josemni giminamwi avitit avuheket. 
—Eles levaram o corpo de José para o 
cemitério. 

giminatak prep. ► para o lado de 
Igkis kuwis manuk giminatak givetunya. 
—Eles já mudaram para o lado da oposição. 

gimiremni /gumiromni s.n. ► morte s.f. morto /a 
adj. falecimento s.m. V.‘miyaka’ 
Gimiremni in wis ka wahamnima. 
—A morte dele foi inesperada. 
Igkis utevgu ayiva gumiromni kuwis. 
—Eles a acharam já morta. 

gimirihwan s.n. ► cobiça s.f. V.‘miyarhaw’ 
Gimirihwan wakaymnisa madikte hiyeg. 
—A cobiça dele trouxe tristeza a todos. 

gimkanit prep. ► para prep. na direção de (de longe) 
Piyawak eg sarayh guvegi gimkanit gigihri. 
—De longe ela olhou para o marido. 
Igkis bokise sariyan gumkanit. 
—Eles abanaram a fumaça na direção dela. 

gimkat prep. ► para prep. na sua direção (de longe) 
Ig duwise bul gimkat gikagmada. 
—Ele chutou a bola para o amigo. 

gimowkatiy ► sanitário s.m. privada s.f. V.‘atiy’ 
Eg bakimni sigise arit gumowkatiy. 
—A criança correu para o sanitário. 

gimuhri s.n. ► lado s.m. quadril s.m. anca s.f. bacia  
Ig tuguhe, ig tese gimuhri akigbimnat umuh. —O 
menino caiu e bateu o lado na beira da canoa. 
Nah dikidkise gimuhri. 
—Fiz cócegas no lado dele. 

gimuhrik prep. ► no lado, no quadril, na cintura 
V.‘amuhrik’ 
Pahavwi gaytakis digiswig gimuhrikut akak 
karuvun. —Um deles fisgou uma lança no lado 
do homem. 
Eg hiyuh gukamayh dehe gumuhrik. 
—Ela carrega seu filhinho no quadril. 

gimuhravrik prep. ► de um lado para outro 
V.‘amuhrik’ 
Ig awna “Kawa!” ig sassah gitew gimuhravrik. 
—Ele disse “Não!” e sacudiu a cabeça de um 
lado para outro. 

gimumurap s.n. ► costelas s.f. 
Ig tuguhe tese gimumurap akigbimna umuh. 
—Ele caiu e bateu as costelas no lado da canoa. 

gimun prep. ► com ele prep. V.‘-mun’ 
Nah muwaka aymahwa gumunkis. 
—Quero morar com eles. 

gimuni s.n. ► altura s.f. 
Aysaw gimuni ner awayg? 
—Qual é altura daquele cara? 

gimunya s.m./s.f.►família s.f. casa s.f. hóspede s.m. 
quem mora com V.‘gimun’‘gidahanviyene’ 
Madikte gimunyavu igkis makniwvu. —Todos os 
que moram com ele estão com saúde. 
Nah gukakkis numunyavu usuh misakwa ay. 
—Eu e minha casa vamos ficar aqui. 

gimutkega s.n. ► mosquiteiro s.m. V.‘mutkeg’ 
Gimutkega masasanisa. 
—O seu mosquiteiro é muito fino. 

gimutravu s.f. ► plantação s.f. V.‘giwasra’ 
Ig avuriw gimutravu mayk ariw kuruku. 
—Ele protegeu a plantação de milho dos ratos. 

ginag s.f. ► mãe s.f. V.‘inagti’‘mam’ 
Ginag wahapnig aysaw ig diyuh ta givinwat. 
—A sua mãe esperava seu regresso ao lar. 
Ig kadahan gisuyum ay ginumpu. 
—Ele tem bigode. 
Pinag gusamuvu, egkis hawata pinagvig. 
—As irmãs da sua mãe também são suas mães. 

ginagva s.f. ► madrasta s.f. 
Ig ka gavigasima gut ginagva. 
—Ele é bem cuidado por sua madrasta. 
Niguh gihayo eg ka nnaguh ma; eg he 
nunagvanenwa. —A esposa do meu pai não é 
minha mãe; ela é só minha madrasta. 

ginakniyo /gunakniye s.f. /s.m. ►querida /o s.f. /m. 
Eg amakano kamaxe pahavwi awayg. Ginakniyo 
eg. Igme hawata gunakniye. —Uma 
antepassada se casou com um homem. Ela era a 
querida dele e ele também era o querido dela. 

ginaktin s.n.►abdômen s.m. barriga s.f. ventre s.m. 
Nah kayah nunaktin katiwe, nah ka hiyak ku 
samah. —O meu abdômen está doendo, não sei 
o que é. 
Ax aritnanyu mataytak marihwakama pinaktin ka 
katiw. —Coma de pouquinho em pouquinho 
durante o dia para que sua barriga não doa. 

ginaktin s.n. ►1 coração s.m. íntimo s.m. 
Ginag gunaktin awna: “Kitki ner nukamkayh? 
—A mãe falou no seu íntimo: “Para onde vai o 
meu filho? 
Nunaktin wagewge. 
—Meu coração ficou cheio de raiva. 
Pig kiyimwih ginaktin pikak. —O coração de seu 
pai está preocupado com você. 
Eg hiya gugihgi danuh, eg bateke gunaktin. 
—Quando ela viu o marido chegar, o seu 
coração ficou feliz. 

►2 humor s.m. 
Ig ka batek ginaktin avim inin. 
—Hoje ele está de mau humor. 

ginaktiniku adv. ► na barriga, no ventre 
Gukamkayh mukuse gunaktiniku. 
—O filho mexeu-se no ventre da mãe. 
Datka dakere pakir pahavwite ginaktinikute. 
—A cobra sucuriju engoliu o porco e ele ficou na 
barriga dela. 

ginawan s.n. ► febre s.m. V.‘nawru’ 
Ginawan ka ahawnasima. 
—Sua febre está muito alta. 
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ginawya s.f. ► barco s.m. 
Ginawya ka nopsimahad eg kamax ka aynsima 
ewkaki. —O barco dele é grande; dá para 
carregar muita carga. 

ginbu s.n. ► gengiva s.f. 
Waybu in kamew amun winbu. 
—Os dentes estão fixados na gengiva. 

ginen s.n. ► língua s.f. 
Ig kagehe ginen. —Ele mordeu a língua. 

ginetni s.n. ►1 conversa s.f. 
Pisenwa ginetnikis, igkis ibekhewbet. 
—Depois da conversa, eles partiram. 
Nah ka batek akak pinetni ku pariye pis awna 
nutuh. —Não estou gostando dessa conversa. 

►2notícia s.f. aviso s.m. mensagem s.f. recado s.m. 
Igkis ibekhe ginetni muwapuw. 
—Eles espalharam a notícia por toda parte. 

►3 aliança s.f. compromisso s.m. 
Ig ahegbetene ginetni gikakkis gihiyegavu. 
—Ele fez uma aliança com o povo. 
Ig ahegbete ginetni gukak egu gibetki. —Ele 
firmou um compromisso com sua namorada. 

ginetnabyu s.n. ► paroleiro /a s.m./s.f. tagarelo /a 
falador /a s.m./s.f. 
Egkis ba gunetnabyukis. Egkis batek kinetihwa 
giminkis madikte hiyeg. 
—Elas são paroleiras. Gostam de tagarelar. 

ginum s.n. ► lábios s.m. beiço s.m. 
Tinogben batek tamak gunumkis akak batoh. 
—As mulheres gostam de pintar os lábios com 
batom. 
Eg kadahan busukne gunumin. 
—Ela tem uma ferida no beiço. 

ginumpu s.n. ► área entre o nariz e o lábio 
superior V.‘ginum’‘anumpu’ 
Ig kadahan gisuyum ay ginumpu. —Ele tem 
bigode na área entre o nariz e o lábio superior. 

ginumti s.n. ► apetite s.m. 
Hiyawa ig kabiha, henneme ginumti keh ig 
muwekenene akiw. 
—O apetite dele faz com que ele queira comer 
mesmo quando já está cheio. 

ginuwsak s.m./s.f. ► xará s.m. tocaio s.m. 
Ig ginuwsak awaku giwkis hehpekuye. —Ele é 
seu xará porque os dois tem o mesmo nome. 

giraka s.f. ► chave s.f. V.‘irakri’ 
Ig isim givin araka. 
—Ele comprou uma chave para a sua casa. 

giruna s.n. ► bebida s.f. V.‘gi-‘‘un’ 
Giruna dahka. —A bebida dele é caxiri. 

gisamanawni s.n. ► brincadeira s.f. 
Gisamanawni keh madikte hiyeg hiyara. 
—A sua brincadeira fez todo mundo rir. 

gisamenetni s.n. ► alvo de ridículo 
Nah ka muwaka humaw hiyeg gisamenetnikis. 
—Não quero ser alvo de ridículo. 

gisamu s.f. ► irmã mais nova s.f. 
Nusamuh kadahan pikana kamukri gaw.—Minha 
irmã mais nova tem dois anos de idade. 

gisamwi s.m. ► irmão mais novo s.m. 
Nusamwi kadahan pahak kamukri gaw. 
—O meu irmão mais novo tem um ano. 

gisasa s.n. ► pulmão s.m. vísceras s.f. tripas s.f.  
Ayg ka kabay adahan usasa. 
—O cigarro faz mal para o pulmão. 
Usuh batek ax mewka gusasa. 
—Gostamos de comer as tripas de tracajá. 

Ig iveg kakabey hiyeg gisasa timibdi ahakwa un. 
—Ele viu as vísceras das pessoas flutuando na 
água por toda parte. 

gisavata s.n. ► chinela s.f. sandália s.f. V.‘kasavat’ 
Ig kawih gisavata avit ig pes paytwepurit. 
—Ele colocou suas chinelas, antes de sair para 
a cidade. 

gisawig s.m./s.f. ► corcunda s.f. giba s.f. 
Pak kadahan gisawig giduhyamadga. 
—A giba da vaca fica nas costas. 

gisawsakup s.n. ► barbela s.f. 
Takarak awayg gisawsakup kiyabwad. 
—O galo tem uma barbela comprida. 

gisawsakwap s.m./s.f. ► papada s.f. 
Pak gisawsakwap misakwa anavi gikuvi. 
—A papada do gado fica debaixo da garganta. 

gise s.f. ► filha moça (do crioulo “se”) V.‘gihimna’ 
Ig muwaka gise maripkaw. 
—Ele quer que a filha moça se case. 

gisemni, isemnit s.n. ►cabelo s.m. 
Pis ka hiya pisma wages pahatnama pisemni ine 
seye ine pohe. —Você não pode fazer um só fio 
do seu cabelo ficar branco ou preto. 
Gusemnu kavusa kiyabwih akiw. 
—Seu cabelo começou a ficar comprido de novo. 

gisib s.n. ► narina s.f. V.‘gikig amiyokni’ 
Makawem gisibad ay kiyesad ayteke gitukwa. 
—As narinas do urubu rei são grandes no 
apêndice dele. 

gisibakak s.n. ► pêlos (da narina) V.‘gisib’‘akak’ 
Gisibakak keh ig hasih. 
—Os pêlos de sua narina o fez espirrar. 

gisimni s.n. ► compra s.f. V.‘isim’ 
Gimanakis madike ku pariye gisimnikis 
Uyapkuntak. 
—As compras feitas em Oiapoque já acabaram. 
Pariye pisimni Uyapkuntak? —Quais foram as 
compras que você fez em Oiapoque? 

gisimsa s.n. ► camisa s.f. V.‘simis’ 
Ig kawih gisimsa seyne. 
—Ele vestiu-se com a camisa branca. 

gisimsa adahan kiseviye ► manto s.m. 
Ig kawih gisimsa adahan kiseviye ku aysaw 
akeswih git. 
—Ele veste-se com o manto quando faz frio. 

gisivamna s.n. ► esteira s.f. V.‘sivava’ 
Ig dukugis amadga gisivamna. 
—Ele se deitou na sua esteira. 

gisivra s.n. ► ferramenta s.f. V.‘sivari’ 
Paytevutne gisivra ka aynsima. 
—O carpinteiro tem muitas ferramentas. 

gisivriwtmar s.n. ► cílio s.m. 
Bakimni gisivriwtmar in barewyesa. 
—Os cílios da criança são bonitinhos. 

gisiwseb s.n. ► sobrancelha s.f. V.‘gibesu’ 
Eg tamak gusiwseb akak ibesutvey. 
—Ela pintou as sobrancelhas com lápis. 
Ig ah gisiwseb. 
—Ele levantou suas sobrancelhas. 

gisuga s.f. ► borduna s.f. clava s.f. 
porrete s.m. V.‘isugit’‘imahrit’‘biwhtet’ 
Ig biwhe givetunya gitewha akak gisuga. 
—Ele acertou a clava na cabeça do inimigo. 

gisughetni s.n. ► escora s.f. suporte s.m. 
V.‘suguh’ 
Ner awayg ku pariye gisughetni ig 
kiyakwokaw gavit. —O homem que serviu 
de escora para ele estava armado. 
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gisuvren s.n. ► chapéu s.m. 
Uya iki gisuvren avit kamuw awahni. 
—Coloque o chapéu nele para proteger do sol. 

gisuyega s.f. ► caldeirão s.m. V.‘suwyeg’ 
Gisuyega kivun akak kumat. 
—O caldeirão dele está cheio de feijão. 
Nor gusuyega kamax kibite im. 
—Cabe muito peixe no caldeirão dela. 

gisuyum s.n. ► barba s.f. 
Ig taris gisuyum akak iwan. 
—Ele faz a barba com a faca. 

gisuyum ay ginumpu ► bigode s.m. 
Ig kadahan gisuyum ay ginumpu. 
—Ele tem bigode. 

git prep. ►1 a ele, para ele, até ele, -lhe pron.obliq. 
-lo pron.obliq. V.‘gut’ 
Nah akki pit ku nah me tivik. 
—Aviso-lhe que vou sair agora. 
Nah ta danuhpene git. —Vou visitá-lo. 
Nah ike bomboh git. —Dei doces para ele. 

►2 na opinião dele, para ele 
Ta git pis kabayno tino. 
—Na opinião dele, você é uma boa mulher. 

gitakwap s.n. ►jarrete s.m. 
Ig kadahan busukne gitakwapmin. 
—Ele tem uma ferida no jarrete. 

gitakwara s.n. ► filho adolescente s.m. V.‘takweye’ 
Pitakwara kabivwiye awayg. Ig ka mabivwihwati. 
—Seu filho adolescente é trabalhador. Não se 
cansa. 

gitakway s.n. ►juventude s.f. adolescência s.f. 
V.‘guhimnay’ 
Gimakniwyi ku samah gitakwaytinen. —A saúde 
dele é a mesma do tempo de sua juventude. 

gitakwi s.n. ► axilas s.f. sovaco s.m. 
Gitakwi ka kadaxkere, ig ka amava asaksan. 
—Suas axilas são sensíveis a cócegas. 
Nah kalokaxevgi gitakwik. 
—Fiz cócegas nas axilas dele. 

gitamradep s.n. ► desenho na testa 
V.‘gitamwa’‘gideva’ 
Gitamradep in ihap. 
—O desenho na testa foi feito com urucu. 

gitamwa s.n. ►1 pintura s.f. V.‘tamak’ Tb.‘gitamra’ 
Ig iwe amuwan, ig keh gitamwa akak. 
—Ele pegou o jenipapo e fez uma pintura. 

►2 mancha s.f. sinal de nascença 
Ig kadahan gitamwa gibagwanmin. 
—Ele tem um sinal de nascença na perna. 

gitaraksan s.n. ► erro s.m. falha s.f. pecado s.m. 
comportamento errado V.‘taraksa’ 
Ig ikaw ke wotbe ig yuma gitaraksanbe. 
—Ele agiu como se não tivesse falhas. 
Ig biwhgi adahan bukihne gitaraksan giw. 
—Ele bateu nele para corrigir seus erros. 

gitaraksan atiwni ► multa s.f. 
Ig katiwnih gitaraksan atiwni. 
—Ele pagou uma multa. 

gitavan s.m./s.f. ► concunhado /a s.m. / s.f. 
Gutavan ig gugihgi gisamu gugihgi. —O 
concunhado dela é o marido da irmã do marido. 
Gitavan ig gihayo gusamu gugihgi. —O 
concunhado dele é o marido da irmã da esposa. 
Gutavan eg gugihgi gisamwi gihayo. —A con-
cunhada dela é a esposa do irmão do marido. 
Gitavan eg gihayo gusamwi gihayo. —A con-
cunhada dele é a esposa do irmão da esposa. 

gitawkwap s.n. ► dorso do joelho 
Idis kamisbet anavi pitawkwap adahan inuheni 
aynesa. —Coloque uns panos embaixo do dorso 
do joelho para sustentá-lo. 

gitaybi s.m. ► orelha s.f. ouvido s.m. 
Eg turuhkis gutaybi, awaku eg muwaka kawih 
gutaybiyak. 
—Ela furou as orelhas para colocar brincos. 
Un pareke arikut gitaybi. 
—A água entrou no seu ouvido. 

gite pron. ► deixe ele V.‘-te’ 
“Nah ka muwaka ig atak nuhapti.” “Aa, gite ig 
atakte.” 
—“Não quero que ele vá comigo.” “Ah, deixe-o 
ir.” 

gitepkemni s.n. ► partida s.f. saída s.f. 
Kennesa adahan gitepkemni aytakihan. 
—A partida dele daqui, será breve. 

gitetwan s.n. ► assado s.m. Tb.‘gitetwan’ 
Gitetwan kunan barewye tepka, in wawbore. 
—O assado de tucunaré, quando bem assado, 
fica dourado. 

gitevwi s.n. ► papel higiênico 
Gitevwi ikaka ku kiney ig ahinap. —O papel 
higiênico foi deixado para ele limpar-se. 

gitew s.n. ► cabeça s.f. 
Ig mavitha gitew akak giwak. 
—Ele cobriu a cabeça com as mãos. 
Nutew katiw. —Tenho dor de cabeça. 
Eg awaste gutew akak musweg avit kamuw 
awahni. —Ela cobriu sua cabeça com um lenço 
por causa do sol. 

gitew garivra ► junta do crânio V.‘arivra’ 
Bakimni gitew garivra in kuwis ivat. 
—As juntas do crânio da criança se uniram. 

gitewha adv. ► na cabeça, em cima da cabeça 
Ig havise gitewha akak bal. 
—Ele o acertou na cabeça com uma espingarda. 
Pohow mahk tuguhe wade gitewharit bakimni. 
—Uma manga caiu em cima da cabeça da 
criança. 

giteyap s.m. ► ombro s.m. omoplata s.f. 
Ah atawni isehe giteyapminat kaba dunihe 
giteyap. —O galho atingiu o ombro dele e quase 
quebrou sua omoplata. 

giteyapmin adv. ► no ombro, sobre os ombros 
Nukamkayh hiyuwe tiketka giteyapmin. 
—O meu filho está carregando a lenha sobre os 
ombros. 
Ner awayg waywe hiyuwe garagbusa 
giteyapmin. 
—O homem andou com a espingarda no ombro. 

giteyemna adv. ► no ombro 
Eg kamaywe giteyemna gugihgi. 
—Ela se apoiou no ombro do marido. 

gitig s.f. ► irmã s.f. 
Gitig kannivwiyo tino. 
—Sua irmã é uma mulher trabalhadora. 

gitimni s.m./s.f. ► inimigo /a s.m./s.f. V.‘itimnit’ 
Gitimni amewvi gimin. —O inimigo o espreitou. 

gitimwig s.f. ► ralador s.m. V.‘timar’ 
Ig iwe gitimwig adahan mayuye. 
—Ele levou seu ralador para fazer mutirão. 

gitin s.n. ► urina s.f. 
Mekseh iwasa karayt abet bakimni gitin. 
—O médico fez exame da urina da criança. 
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gitinatiy s.n. ► bexiga s.f. V.‘atiy’ 
Ke nutuhbe ig kadahan karayt ariku gitinatiy. 
—Na minha opinião, ele tem uma doença na 
bexiga. 
Ku aysaw utinatiy kivun, wiste ahinapkutwin. 
—Quando a bexiga está cheia, urinamos. 

gitinora s.f. ► mulher s.f. V.‘tino’‘gawayga’ 
Usuh ay yuma utinora. —Estamos aqui sem 
nenhuma mulher da nossa raça. 
Igkis ayta payak akak gitinorakis. 
—Eles vêm junto com as mulheres deles. 

gitip s.n. ► espírito s.m. V.‘gihiyekemni’‘awnparinen’ 
Uhokri Gitip ay kuri avim inin. 
—O Espírito de Deus está aqui hoje. 
Nuhaya piyawakad nuwhu henneme nutivuh 
ekke nutuh ku eg miyop. 
—Minha esposa estava longe de mim, mas eu 
senti, em meu espírito, que ela morreu. 

gitiwni s.n. ► pagamento s.m. rendimento s.m. 
ordenado s.m. remuneração s.f. salário s.m. 
V.‘kiyavwiyegben gitiwnikis’ 
Ig dax gitiwni barewye atiwni ariwntak gannivwi. 
—Ele teve um bom rendimento no trabalho. 
Ig ka dax gitiwni kabayntiwatma ku samah ig 
lekol akivara. —Ele não recebe um bom salário 
como professor. 

gitiwni adah kinisne hiyeg ► suborno s.m. 
propina s.f. 
Nah ka amava nutiwni adah kinisne hiyeg. Ka 
kabay kinis. —Não aceito suborno. Não é bom 
enganar ninguém. 

gitiwnivye s.n. ► gratificação s.f. 
Ig matisne kuk gudahan gikivara, ayteke egme iki 
pohow kuk git gitiwnivye. 
—Ele apanhou côcos para a patroa e ela deu-lhe 
somente um côco como gratificação. 

gitkan adv. ► diz-se, ouvir dizer, ter notícia, 
soube, diz a lenda que v.t. Tb.‘gitka’ V.‘-kok’‘aritka’ 
Mmah inyewa gitkan ig tivikwiye aytakihan? 
—Dizem que ele vai sair daqui, é verdade? 
Gitkan niguh kakahrip. 
—Soube que meu pai está doente. 
Ig ihamwi ku pariye gitkan umehene tino, yuma 
ig ay. —O pajé de quem se dizem ter matado a 
moça, não está lá.  

gitkar s.n. ► vara s.f. (para empurrar canoa) V.‘takar’ 
Ig ihuk pahat ah kakihbakye adahan gitkar. 
—Ele cortou uma vara forquilhada para empurrar 
a canoa. 

gitkis prep. ►1 para eles, até eles, lhes, los 
pron.obliq. V.‘git’‘gutkis’ 
Ig danuh atere gitkis, ig awna gitkis: “Kibeyne.” 
—Ele foi até eles e disse-lhes: “Obrigado.” 

►2 na opinião deles, para eles 
Gitkis inakni hiyakemniki he waditnevyenen. 
—Na opinião deles, aquela ideia não é 
adequada. 

gitiy s.n. ► gaiola s.f. recipiente s.m. V.‘atiy’ 
Ig parakse tukwa arikut gitiy. 
—Ele colocou a pomba na gaiola. 

gitomo s.n. ► cuia s.f. V.‘tomawri’ 
Ig kawih gitomo adahan higepne kusimna. 
—Ele usa a cuia para tomar tacacá. 
Eg keh gutomo adahan eg ikavakno amadgatak. 
—Ela fez uma cuia para servir comida a todos. 

gitomabiy s.n. ► céu da boca V.‘gitomo’‘gibiy’ 
Gitomabiy ariku parantunka, inakni “en 
gibiyrikya”. —O céu da boca, na língua palikur, é 
“a cuia da boca”. 

gitukabiyu s.n. ► comer rápido V.‘gibiy’ 
Ig ba gitukabiyu. —Ele come rápido. 

gitukiga s.n. ► estômago s.m. V.‘tukugu’ 
Utukiga amava umana. 
—O estômago recebe o alimento que comemos. 
Ig ka ax kabayntiwatma awaku gitukiga kadahan 
busukne ariku. 
—Ele não consegue se alimentar direito porque 
ele tem sérios problemas de estômago. 

gitukwa s.n. ►apêndice s.m. 
Makawem gitukwa in ay gikigsa, han gayesrad. 
Adah’ ayhne im akak. —Os apêndices que 
revestem o bico do urubú rei são desse tamanho. 
Servem para cheirar comida. 

gitukwan s.n. ► farinha ensopada em caldo 
V.‘tukugwa’ 
Pisenwa gitevwankis, misekwe asemne 
gitukwankis. —Depois do churrasco, sobrou 
restos da farinha ensopada. 

gitukwara s.n. ► pênis s.m. V.‘itukwarat’ 
Nah ka hiyak ku samenbi nukamkayh gitukwara 
wagewge. —Eu não sei porque o pênis do meu 
filho está inchado. 

gitukwiga s.n. ► cabaça s.f. V ‘tukugu’ 
Eg kivunsa gutukwiga akak un. 
—Ela encheu a cabaça de água. 

gitukwok s.n. ► agilidade s.f. jeito s.m. V.‘-wok’ 
Ig anniri akak gitukwok. 
—Ele escreve com agilidade. 

gitun s.n. ► estômago s.m. barriga s.f. ventre s.m. 
abdômen superior V.‘gikumku’ 
Gutun tukuke. Nuvewkan eg uti “apendicite”. 
—Eu acho que ela tem apendicite pois está com 
a barriga muito dura. 
Eg kayah gutun. 
—Ela está sentindo muita cólica no ventre. 
Gitun kurukupti, keh ka ik adahan ig sigis. 
—Ele não pode correr porque está com fortes 
cólicas no estômago. 

gituw s.n. ►1 chifre s.m. 
Pak akak it kadahanyekuye gituwkis. 
—O boi e o veado têm chifre. 

givagaswa s.f. ► guarda-chuva s.m. 
sombrinha s.f. V.‘pagasog’ (do crioulo) 
Givagaswa wagesakuhwe giw awaku mayg. 
—O guarda-chuva viroucom o vento. 
Guvagaswa ka ik adahan mpithig ariw muwok 
henneme in ik adahan mpithig ariw kamuw 
awahni. 
—A sombrinha dela não protege da chuva, mas 
protege do sol. 

givagena s.m. ► padrinho s.m. (do crioulo) 
Nukumpega ig nukamkayh givagena. 
—Meu compadre é o padrinho do meu filho. 

givakni prep. ► rente a ele, no meio 
Muwok atigisan tigis wade nuvakni ku kiney nah 
himak. —Há uma goteira bem no meio do lugar 
onde durmo. 
Digidgiye dirihwa wade givakni, kawadsanawa ig. 
—O relâmpago caiu bem rente a ele e deu-lhe 
um grande susto. 

givaksawni s.n. ► pâncreas s.m. 
Ku uvaksawni ka paraksa insulina abetit umig 
wis uti diabet. —Se os nossos pâncreas não 
colocarem insulina em nosso sangue nós vamos 
ter diabetes. 



 

Dicionário Palikur – Português, 2019, Associação Internacional de Linguística —SIL Brasil 

131 

givalita s.n. ► paletó s.m. (do português) 
Givalita in piyuketekne. 
—O paletó dele foi comprado na loja. 

givanak s.m./s.f. ► parceiro /a s.m./s.f. (de dança) 
Givanak dagehe gukayni. 
—Sua parceira errou o passo. 

givahdukawanikis s.n. ► grupo s.m. partido s.m. 
V.‘pahadguhwaki’ 
Ig pahavwi ariwntak ini givahdukawanikis. 
—Ele é membro do grupo deles. 

givahdukawnikis s.n. ► reunião s.f. V.‘pahadguhka’ 
Madikte hiyeg pahadguhwa abet givahdukaw-
nikis. —Todas as pessoas estão na reunião. 

givarena s.m. ► padrinho s.m. 
Givarena kakanhaw barewye arikna git. 
—O seu padrinho deu-lhe um lindo presente. 

givatan s.n. ► pente s.m. V.‘parat’ 
Eg akuyvano gusemnu akak gegni guvatan. 
—Ela está penteando o cabelo com o pente da 
sua irmã. 

givatki s.n. ► moela s.f. 
Takarak givatki, in adahan mehne gimana. 
—A moela da galinha serve para triturar os 
alimentos. 

givatra prep. ► de prep. por causa de 
Eg atihpak givatra gugihgi. 
—Ela está com ciúme do marido. 
Ig kuwis hiya mbeyne guvatra, awaku ig batek 
gukak. —Ele já sofreu por causa dela, porque 
ele a ama. 

givayhga s.n. ► canela s.f. (da perna) 
Aka! Nah ku tese nuvayhga. —Ai! Bati a canela. 

givegi s.n. ►1
 visão s.f. V.‘gihivan’‘giwtyakvey’ 

Tb.‘givegyi’‘givey’ 
Ig kannu akkamnih ku pariye Uhokri gakkan wot 
abetvi uvegi. —Ele sabe explicar o que Deus 
está nos dizendo através de visões. 

►2 vista s.f. olhada s.f. 
Givegi ka paduk arit inin iwit. 
—Ele está com a vista tão fraca que não 
consegue enxergar as palavras. 

givegten s.f. ► óculos s.m. V.‘ivegtet’ 
Ig kawih givegten adahan ig hiyap kabayntiwa. 
—Ele usa óculos para enxergar melhor. 

gifetra s.n. ► festa s.f. 
Ig keh gifetra adahan kiyene ku samah gikamayh 
amadga wayk. —Ele fez uma festa para 
comemorar o nascimento da sua filha. 

givetun prep.► perante adv. em frente adv. 
diante adv. 
Ig tabir ay givetun havisevutne, amniswene git. 
—Ele ficou perante o atirador, pedindo-lhe por 
misericórdia. 
Ig padak giwin waykborit guvetunat gihayo. 
—Ele jogou a presa no chão em frente da 
mulher. 
Uvetunyavu ka gidatnikissima. Usuh humaw 
kewa bakimnisnibe givetunkis. 
—Nossos inimigos são poderosos. Nós 
parecíamos criancinhas diante deles. 

givetunya s.m./s.f. ► inimigo /a s.m./s.f. oposição 
s.m./s.f. adversário /a s.m./s.f. 
Givetunyavu kiyaranwehpig. 
—Os inimigos os cercaram. 
Ig mateke givetunya. 
—Ele derrotou o seu adversário. 

givevu s.f. ► segunda s.f. (pessoa) 
Givevu mbayte guw gihayo pitatyo. 
—A segunda esposa foi pior do que a primeira. 

givevwi s.m. ► parceiro s.m. companheiro s.m. 
segundo s.m. (pessoa) 
Givevwi dagawne ka aynsima git. 
—O seu parceiro está muito zangado com ele. 

givewkan s.n. ► supor v.t. achar v.t. pensar v.t. 
provavelmente adv. V.‘gikiyni’‘gikakri’ 
Nuvewkan egkis maripkawnek. 
—Suponho que eles irão se casar. 
Nuvewkan ig ka ayta. Eu acho que ele não vem. 
Nuvewkan eg tivik kuwakya. 
—Provavelmente ela irá fazer farinha. 
Givewkankama ig keh wadit, bawa ig tarakse. 
—Ele pensou que ele tinha feito certo, mas ele 
errou. 

givewkan hiyak v.t. ► curioso /a adj. 
Ig hiyeg igne givewkan hiyak madikte. —Ele é 
uma pessoa curiosa. Quer saber de tudo. 

giveyhan ► paciente s.m. V.‘piyih’ 
Mekseh giveyhan kote makniwte ariw gikahri. 
—O paciente ainda não recuperou da doença. 

giveyi s.n. ► remédio s.m. V.‘iveyti’ 
Ig higa giveyi adahan gibuskana. 
—Ele tomou remédio para curar as feridas. 

gividrak s.n. ► congestão s.f. V.‘pidika’ 
Hakis bakimni akak tivigu; gividrak isahkiswig 
kibehtenwa. —Aplique óleo de andiroba no peito 
da criança; a congestão pulmonar vai ser 
aliviada rapidamente. 

givig s.m. ► animal de estimação s.m. 
Ner awayg givig pewru kaba kagahun. —O 
animal de estimação dele quase me mordeu. 
Madikte givigvu axevepka gavitkis axtig. 
—Todos os animais que ele tinha foram comido 
pelas feras. 

givig givinkis ► estábulo s.m. 
Ig keh givig pak givinkis avit muwok. 
—Ele construiu um estábulo para o gado. 

givigawni s.n. ► latido s.m. V.‘givig’‘awna’ 
Igkisme aynte pawka amadga umuh wahepne 
givigawnikis. —Eles ficaram na canoa 
esperando o latido dos cachorros. 

givigik s.n. ► medula s.f. 
Ig miya awaku ig kadaha kahs abet givigik. —Ele 
morreu porque tinha cancro da medula óssea. 

givigvig s.n. ► rebanho s.m. 
Ig avuriw givigvig pak kabayntiwa. 
—Ele cuidou bem do seu rebanho de gado. 

giviryepkawni s.n. ► oração s.f. V.‘piriyepkaw’ (do 
crioulo 
Giviryepkawni ka awaygisima awaku 
gihiyekemni avigkutavrik Uhokri gimawkan. 
—As orações dele têm muita força, porque ele 
vive andando com Deus. 

givihakni s.n. ► cantarola de cura V.‘piyih’ 
Ig ihamwi pak givihakni ariku mutkeg. 
—O pajé cantou a cantarola de cura dentro do 
mosquiteiro. 

givin s.n. ► casa s.f. lar s.m. abrigo s.m. 
Givin kaba pisenwa. 
—A casa dele está quase terminada. 

givinbet s.n. ► barraca s.f. acampamento s.m. 
Givinbet in ahamnanen. 
—A barraca dele é feita só de palha. 
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givinbu s.n. ►1 pátio s.m. varanda s.f. alpendre 
s.m. V.‘paytbu’’-bu’ 
Guvelma givinbu kiyapyad. 
—A varanda do posto da FUNAI é grande. 

►2 abrigo s.m. 
Ig kiyuk ah adahan kehne givinbu. 
—Ele dobrou as varas para fazer um abrigo. 

givinbuku adv. ► na varanda, no pórtico, no 
alpendre, no átrio, no pátio V.‘givinbu’‘-iku’ 
Sawakuk keh gub ta givinbukut pahavwi, 
areketni ku hiyeg peswiye. 
—Se o japim fizer seu ninho no alpendre da 
casa, é um sinal que alguém vai embora da casa. 

givinum s.n. ►1 entrada do lar V.‘givin’‘ginum’ 
Ig Waramwi keh givinum tahan uyakrit, ku kiney 
bakimnayh awkeviyes.  —(Diz a lenda que) a 
serpente Waramwi fez a entrada do lar 
(submundo) lá no porto onde as crianças 
banhavam. 

►2 entrada do ninho da abelha, própolis s.m. 
breu s.m. 
Ku aysaw wis wagugup wis bukah panaw avin, ku 
pariye misakwa ariku miyokwiye. Givinum, wis 
tigiskis pisaya tigiska ahakwat un, wis higapni. 
—Quando temos prisão-de-ventre, defumamos o 
ninho da abelha irapuã que fica no tronco das 
árvores. Do breu, esprememos duas gotas num 
copo de água e o tomamos. 

givinwa s.n. ► lar s.m. V.‘giwskeki’ 
Nuvinwa kabayte iwetrit ariw madikte. 
—Lar, doce lar! 

givirik s.n. ► cérebro s.m. miolo s.m. 
Ig kadahan wahawru abetnene givirik. 
—Ele tem um tumor no cérebro. 
Ig wiwh maruksi givirik. 
—Ele tirou os miolos do macaco guariba. 

givit s.n. ►1 corpo s.m. organismo s.m. 
Uvitwiy muwaka ax. 
—O nosso organismo precisa de comida. 
Givit katiwvit pahavwite. 
—Ele tem dor no corpo todo. 
Givit yuma awaygi adahan mpithene karayt anag. 
—Seu corpo não tem resistência contra as 
doenças. 

►2 pênis s.m. V.‘gitukwara’ (gíria) 
Parana kawihkis nopsesa bohax avit givitkis 
adahan mpithasewne avit karayt. 
—Os brasileiros usam camisinha no pênis para 
protegerem-se contra doenças. 

►3 si pron. 
Minikwak nukamkayh bakimnite ig ka kannu 
avuriw givit. —Quando meu filho era criança, ele 
não sabia cuidar de si. 
Eg he kiye guvitnen. —Ela só pensa em si. 

givit prep. ► em prep. nele prep. 
Yakot adukwanewa ay givit. 
—A flecha ainda está nele. 

givitimpi prep. ► através adv. por adv. mediante 
adv. por meio de V.‘abetimpi’‘-mpi’ 
Usuh ka miya. Usuh udukwenewa ay givitimpi 
wigwiy. —Sobrevivemos através do esforço do 
nosso pai. 

givitit prep. ► em prep. em cima 
Usuh kamaxwa givitit wiguh. 
—Nós confiamos em nosso pai. 
Kawokwine watiswe givitit kaba axwig. 
—A onça pulou em cima dele e quase o comeu. 

givititak prep. ► dele prep. 
Ig wiwhe yakot givititak. 
—Ele extraiu a flecha dele. 
Ig biwhe motye givititak. 
—Ele afastou a caba do corpo dele. 

givitiw prep. ►1 sobre prep. por cima, por todo 
Ig kadahan busukne pahavwite givitiw. 
—Ele tem feridas por todo o corpo dele. 

►2 pelo semblante 
Nah hiya givitiw kadanne. 
—Pelo semblante dele, vi que ele estava triste. 

giviykan s.n. ► mercadoria s.f. V.‘piyuk’ 
Ig bayah giviykan ariku pahayriknene xam. 
—Ele guarda as mercadorias num quarto. 

giviykeki s.n. ► loja s.f. V.‘piyuket’ 
Eg piyuk imihgi ariku guviykeki. 
—Ela vende perfume na sua loja. 

giviyuga s.m./s.f. ► afilhado /a s.m./s.f. 
Nuviyuga gig ig nukumpega. 
—O pai da minha afilhada é meu compadre. 

givodketni s.n. ► operação s.f. 
Givodkaka in wew kabayntiwa. 
—Sua operação foi um sucesso. 

givok s.n. ►1 lado do rosto V.‘tukukvoka’ 
Eg wew pahariwe, eg wagestawkan, eg tese 
guvok aminat ah. —Ela foi andando e olhando 
para os lados, e quando virou-se, bateu o lado 
do rosto numa árvore. 

►2 têmpora s.f. 
Ivokti avitmin utaybi. 
—A têmpora está acima da orelha. 

►3 opérculo s.m. 
Im giwara ay anavi givok. 
—As suas guelras estão abaixo do opérculo. 

givotakni s.n. ► relação s.f. V.‘pawtak’ 
Givotakni gukak gibetki in mbay aynesa. 
—As relações entre ele e sua namorada não 
estão tão boas. 

givudiga s.n. ► rede s.f. V.‘pudig’ 
Givudiga madikte sigkebdi giw. 
—A rede dele se rasgou toda. 

givuh s.f. ► anzol s.m. V.‘ivuhti’ 
Ig kakiyha ewnti akigsa givuh. 
—Ele meteu a isca no anzol. 

givuh s.n. ► cocuruto s.m. alto da cabeca. 
Ig tese givuh. Ka akatwasima git. 
—Ele bateu seu cocuruto. Foi muito doloroso. 

givuheku adv. ►no cocuruto, no alto da cabeca 
Mahk isehe wade givuhekut. 
—Uma manga caiu bem no cocuruto dele. 

givuhekya s.n. ► redemoinho s.m. Tb.‘givuh’ 
Bakimni givuhekya in taregbu. —O redemoinho 
(do cabelo) da criança é irregular. 
Ig kadahan pirikna givuh. 
—Ele tem dois redemoinhos na cabeça. 

givuhni s.n. ► sopro s.m. V.‘puhka’ 
Guvuhni ka awaka tiket, in he hamehpinwa akiw. 
—O sopro dela não apagou o fogo. Acendeu-se 
de novo. 

givuhri s.n. ► remo s.m. 
Givuhri tubohe giw abet avetetni. 
—Seu remo caiu na cachoeira. 

givuhrivwik s.n. ► nadadeira s.f. 
Im wew akak gidahanwa givuhrivwik. 
—Os peixes nadam com as nadadeiras. 
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givukun s.n. ► (local de uma sessão de cura) V.‘ivuk’ 
Ihamwi givukun in mutkeg ku kiney ig keh 
gannivwi. 
—O “givukun” do pajé é o espaço fechado por 
um mosquiteiro onde ele faz as sessões de cura. 

givukwa s.n. ► cinto s.m. (de cipo ou algodão) 
Ig wanak givukwa akak ip. 
—Ele amarrou um cinto de cipó. 
Mam, uya imava nudahan nuvukwah. 
—Mamãe, por favor faça um cinto para mim. 

 
givun s.m./s.f. ► proximo irmão /ã 

Nor bakimni guvun miyop. 
—A irmã mais próxima daquela criança morreu. 

givuriwten s.n. ► quem cuida (brevemente) 
V.‘gikavriwten’ 
Ku eg kakahrip eg yuma guvuriwten ay. —Se 
ela ficar doente, ela não terá quem cuide dela. 

givusra s.n. ► bolso s.m. 
Ig iki ennetet arikut givusra. 
—Ele colocou o lápis no seu bolso. 
Amevwawye ame gikakura arikutak givusra. 
—Os ladrões roubaram o dinheiro do bolso dele. 

givusta s.n. ► ânus s.m. 
Givusta katiw. —O ânus dele está doendo. 

givutan s.n. ► resistência s.f. V.‘amavuhten’ 
Nsamu yuma guvutan ativut karayt. —Minha 
irmãzinha não tem resistência contra doença. 

givuvumni s.n. ► tolice s.f. V.‘puwvuki’‘puwvup’ 
Givuvumni keh usuh hiyaraptihpig. 
—A tolice dele nos fez rir. 

givuw s.n. ► nádega s.f. traseiro s.m. assento s.m. 
bunda s.f. posterior s.m. V.‘aburik’ Tb.‘gihuw’ 
Ig tuguhe, ig tese givuw. —Ele caiu e bateu o 
traseiro . Ele caiu de bunda. 

givuwap s.n. ► coxa s.f. Tb.‘gihuwap’ 
Ig tese givuwap amin ah. 
—Ele bateu a coxa num pau. 

givuwap akisut ► junta da coxa, quadril s.m. 
Ig kadahan wasew ay amun givuwap akisut. 
—Ele tem reumatismo na junta da coxa. 

giw prep. ► de prep. V.‘guw’‘wow’ 
Gikakura tuguhe giw. —O dinheiro dele caiu do 
bolso dele. 
Ah duroh avawyewa aynesa giw. 
—A árvore tombou a pouca distância dele. 
Nah danuh atan butte giwkis nukebyuvwi. 
—Cheguei aqui depois de meus irmãos. 

giw adv. ► do que ele 
Yuma hiyeg pi awaygte giw. 
—Ninguém é mais importante do que ele. 

giw s.n. ► nome s.m. V.‘guw’ 
“Mmah giw ner awayg?” “Giw João.” —“Qual é o 
nome daquele homem?” “Seu nome é João.” 

giw awegeska ► sobrenome português. 
V.‘gewkni’ 
Giw awegeska Labontê. 
—O sobrenome dele é Labontê em português. 

giw butitnene ► sobrenome s.m. V.‘gewkni’ 
Guw butitnene in Batista. 
—O sobrenome dela é Batista. 

giwahra s.n. ► presa s.f. 
Pakir ahavwikune kadahan pibohra giwahra. 
—O javali é dotado de dois pares de presas. 

giwak s.n. ►1 mão s.f. pata s.f. casco s.m. 
Ig patehe pahak giwak. 
—Ele sujou uma das mãos. 
Kawokwine giwak nopsad. 
—A pata da onça é grande. 

►2 dedo da mão s.m. V.‘iwakti’‘abababet’‘akiswi’ 
Ig turuhe pahat giwak akak yakot. 
—Ele furou um dos dedos com uma flecha. 

giwak abar ► palma da mão 
Ig huwivihe giwak abar. 
—Ele machucou a palma da mão. 

giwak aduhya ► costas da mão s.f. 
Ig teswig akak giwak aduhya. 
—Ele o bateu com as costas da mão. 

giwak akisut ►1 nós dos dedos 
Giwak akisut nopsadmin. 
—Os nós dos dedos dele são grossos. 

►2 pulso s.m. munheca s.f. 
Ig dunihe giwak akisut. 
—Ele quebrou a munheca. 

giwak akiswi ► dedos da mão s.m. 
Pahat uwak akiswi in pi kiyabute ariw madikte 
uwak. —Um dos dedos da mão é maior do que 
os outros. 

giwakmaku adv. ► no dedão V.‘-maku’ 
Ig hiwhe giwak ay giwakmaku. 
—Ele cortou-se no dedão da mão. 

giwakun s.n. ►1 água recolhida, água do banho 
Numawhkig awahkisun adahan nah kavukne 
giwakun ariku kat! —Meu sogro mandou eu 
buscar a água do banho dele com um paneiro! 

►2 tributário s.m. afluente s.m V.‘awakun’ 
Pis kumadukene avigku yiwakun. 
—Você vai governar o povo no seu afluente. 

giwan s.n. ► braço s.m. V.‘iwanti’ 
Giwan pahabakya sukure. 
—Ele torceu um dos braços. 
—Eg dunihe guwan. —Ela quebrou o braço. 

giwanbet s.n. ► parte s.f. membro s.m. (do corpo) 
Wixwiy ayavak pawtak ke pahavwi giwanbetbe. 
—Colaboramos como partes de um mesmo 
corpo. 

giwanmaku prep. ►1 em (braços), no colo de, 
V.‘-maku’‘gimaku’ 
Ig nuhawkri miya. Kuri ig ay giwanmaku Uhokri. 
—O meu avô morreu. Agora está nos braços de 
Deus. 

►2 adv. na curva do braço 
Ka mahiko hiyap ukawa ay uwanmaku. 
—É fácil localizar a veia na curva do braço. 

giwanmin adv. ► no pulso 
Ig kawih heloj giwanminat. 
—Ele colocou o relógio no pulso. 

giwanminya s.n. ► pulseira s.m. V.‘gikawan’‘giwan’ 
Eg kadahan ka aynsima guwanminya. 
—Ela tem muitas pulseiras. 

giwanrabiy s.n. ►1 máscara s.f. 
Mekseh iwi kamisbet adahan giwanrabiy adahan 
mpithene kakahriye arit karayt. 
—O médico usa máscara para proteger o 
paciente contra germes. 

Ig sabaptih giwanrabiy kahadbe wayk atabdabni 
ka maviya gikigavrikut. —Ele molhou a máscara 
para que a poeira não entrasse no nariz.  
►2 atadura s.f. V.‘wanak’‘gibiy’ 
Igkis wateke pareyni giwanrabiy, kaba 
kagahptavevgikis. —Eles tiraram a atadura da 
boca do jacaré e ele quase os mordeu. 
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giwanradep s.n. ► pano da testa V.‘wanak’‘gidep’ 
Ig wanak giwanradep akak kamis duwweh. 
—Ele amarrou um pano vermelho na testa. 

giwanti s.n.►jactância s.f. orgulho s.m.V.‘keh uwanti 
Ig keh giwanti ku samah ig igisye. 
—Ele evidenciou seu orgulho de ser rico. 
Inin mbayka danuh gitkis awaku gitaraksankis, 
hawata awaku giwantikis. —Eles sofreram por 
causa das suas maldades e das suas jactâncias. 

giwara s.n. ►1 úvula s.f. campainha s.f. (gíria) 
Uwara ay ubiyrik, in ka kahayak. —Nossas 
úvulas, dentro de nossas bocas, não aparecem. 

►2 guelra s.f. brânquia s.f. 
Im kahikanaw ariwntak giwara. 
—Os peixes respiram pelas guelras. 

giwasra s.n. ► roça s.f. plantação s.f. 
V.‘was’‘gimutravwi’ 
Ig tigehe giwasra, ig ihukepni ayteke ig bukehpin. 
—Ele derrubou a roça, limpou-a e queimou-a. 
Ig mutuh gimutravu mayk amadga giwasra. 
—Ele fez uma plantação de milho. 

giwastetni s.n. ► cobrir v.t. V,‘awasta’ 
Bakimni muwaka hiyeg giwastetni akak 
gidagman. —A criança quer que alguém a cubra 
com o cobertor. 

gawasapta s.n. ► cobertor s.m. 
V.‘awasta’‘len’‘dagam’ 
Kiney bakimni gawasapta? Eg muwaka nah 
awastig. —Cadê o cobertor da criança? Ela quer 
que eu a cubra. 

giwatni s.m/s.f. ►mensageiro /a s.m./s.f. 
V.‘awahkis’‘iwatit’‘gawneve’ 
Ig awahkis giwatni ta giminkis hiyeg. 
—Ele mandou um mensageiro até as pessoas. 

giwatnivwi s.m. ►delegação s.f. V.‘awahkis’‘iwatit’ 
Guvelma giwatnivwi danuh adahan 
waditebdihne uhawkan. —A delegação do 
governo chegou para resolver o problema. 

giwaygi s.m. ► sobrinho s.m. 
José giwaygi ig gisamu gukamkayh. 
—O sobrinho de José é filho da sua irmã. 
Ana guwaygi ig gusamwi gikamkayh. 
—O sobrinho da Ana é filho do seu irmão. 

giwaygu s.f. ► sobrinha s.f. 
Carlos giwaygu eg gisamu gukamkayh. 
—A sobrinha de Carlos é filha da sua irmã. 
Elisa guwaygu eg gusamwi gikamkayh. 
—A sobrinha da Elisa é filha do seu irmão. 

giwaykig s.n. ► porto s.m. Tb.‘iwaykigti’ 
Niguh giwaykig in barewye iwaykigti. 
—O porto do meu pai é um porto bonito. 

giwayvuka s.n. ► nascimento s.m. parto s.m. 
Ig keh fet adahan gikamkayh giwayvuka. 
—Ele fez festa no nascimento do filho. 
Eg iwasano guhiwhi giwayvuka. 
—Ela assistiu o parto do neto. 

giwaywevye s.n. ► andança s.f. jornada s.f. 
Gise kamukanpi awaku guwaywevye. —A filha 
ficou grávida por causa das suas andanças. 

giwbi s.n. ► babugem s.f. V.‘iwbit’ V.‘Waramwi giwbi’ 
Ig padak giwbi ta arikut miyokwiye. 
—Ele jogou sua babugem dentro de um buraco. 

giwegewni s.n. ► argumento s.m. explicacão s.f. 
discernimento s.m. percepção s.f. 
Inakni giwegewni in huwit. 
—Seu argumento é válido. 

giwen s.n. ► saída s.f. morte s.f. V.‘ewka’ 
Ewka guwen ner gubetki danuh. 
—Após sua saída seu namorado chegou. 
Ewka giwen eg misekwe kadnivite 
—Depois da morte dele, ela ficou deprimida. 

giwenbi s.n. ► mandioca ralada 
Eg hevyo gukengi. Pisenwa eg kiyegbih 
guwenbi. 
—Ela ralou a mandioca. Depois acrescentou 
puba à mandioca ralada. 

giwenyan prep. ► no lugar de, substituir v.t. 
V.‘-wen’‘gidukwenavrik’ 
Amawka pis tivik uhapti giwenyanpiye waniguh. 
—Você tem que ir conosco para substituir nosso 
cunhado. 
Karumayra uniyehe paxnika tukwa giwenyankis 
piyana hiyeg. —(Diz a lenda que) Karumayra 
trocou quatro aves no lugar de duas pessoas. 

giwepka s.n. ► morte s.f. (gíria) V.‘iwe’ 
Avit giwepka ig ute ka aynsima hiyeg gidahan 
Kiyavwiye. —Antes da sua morte, ele ganhou 
muitas pessoas para o Senhor. 

giwetni s.n. ► jeito s.m. característica s.f. 
Ner bakimni sigis giwetni gig. 
—A criança herdou o jeito do pai. 

giwewkisten s.m./s.f. ► líder s.m. V.‘wew’ 
Giwewkistenkis ka kannuhgikis amin 
hiyakemniki. —O líder deles não os instruiu bem. 

giwewkistenkis s.m./s.f. ► liderança s.f. V.‘wew’ 
Giwewkistenkis igkis muwaka wew avigkutavrik 
hiyakemniki. 
—A liderança quer fazer o que está certo. 

giwewni s.n.►1 passo s.m. viagem s.f. passeio s.m. 
Piwewni in kibehtenwa. 
—Os seus passos são ligeiros. 
Giwewni ka ayivwihwa. —Sua viagem foi breve. 

►2 comportamento s.m. vida s.f. V.‘wew’ 
Nah batek akak piwewni; in kabayntiwa. 
—Gosto do seu comportamento; é muito bom. 
Giwewni amadga inin hawkri he uwkiyahwenen. 
—A vida dele era só bebedeira. 

giwewten s.f. ► veículo s.m. V.‘wew’‘-tet’ 
Ka ik adahan nah wew piyawakad. Nah yuma 
nuwewten. 
—Não posso ir para longe. Não tenho veículo. 

giwewvan s.m./s.f. ► viagem s.f. jornada s.f. 
Ig kehne giwewvan ta parasamnawit. 
—Ele fez sua jornada à França. 

giwewventen s.n. ► precipitação s.f. estar 
apressado /a 
Pis ba piwewventen! 
—Você está apressado demais. 

giwgun s.f. ► cunhada s.f. V.‘usa’‘gihetyu’ 
Giwgun eg gisamwi gihayo. 
—A cunhada dele é a esposa do seu irmão. 
Guwgun eg gugihgi gikebyi. 
—A cunhada dela é a irmã do seu marido. 
Guwgun eg gusamwi gihayo. 
—A cunhada dela é a esposa do seu irmão. 

giwhpan s.n. ► esperança s.f. 
V.‘wahapka kabayka’‘gikamaxwan’ 
Igkis yuma giwhpankis kabayka akiw. 
—Eles estão sem esperança. 

giwigimin s.n. ► rosca s.f. 
Madikte vis kadahan guwigimin. 
—Todos os parafusos têm roscas. 



 

Dicionário Palikur – Português, 2019, Associação Internacional de Linguística —SIL Brasil 

135 

giwin s.f. ► presa s.f. caça s.f. vítima s.f 
Kawokwine haraksa giwin adahan gimana. 
—A onça persegue a sua presa. 

giwitahan s.m./s.f. ► convencedor s.m. 
V.‘iwit’‘iwitaha’‘gawneve’ 
Ana giwitahan José, inneki keh eg kamaxe 
Jaime. 
—José foi um bom convencedor pois convenceu 
Ana a casar com Jaime. 

giwmepten s.m./s.f. ► matador /a s.m./s.f. 
assassino /a s.m./s.f. V.‘umah’ 
Eg awna git: “Pariye piwmepten? Nahwa ka 
hiyakni. Akka nutuh marihwa nahwa diyuhkis 
pimig.” —Ela falou para o morto: “Quem foi seu 
assassino? Eu não sei. Conta-me para que eu 
me vingue dele.” 

giwn s.n. ► palavra s.f. expressão s.f. fala s.f. 
Inakni piwn wadit. —A sua palavra está certa. 

►2 idioma s.m. dialeto s.m. língua s.f. V.‘iwit’ 
Nawwotunye uti wownuh mahiko. —Os 
estrangeiros acham que nossa língua é difícil. 

►3 linguagem s.f. 
Minikwak wahawkrivwiy awna giwnkis 
patuwesbunka amadga umuh awaku gavisnikis. 
—Os anciãos falavam uma linguagem “canhota” 
nas canoas para evitar problemas com os 
espíritos. 

giwnakwap s.n. ► laringe s.f. 
Waké wis yuma wownakwap, wis ka ik adahan 
keh amanpuy akak ubiy. 
—Se não tivéssemos laringe, não poderíamos 
produzir sons com a boca. 

giwnavrik s.n. ►1 língua 
Nuwnavrik in parastunka. 
—Minha língua é francês.

►2 adv. na sua própria língua 
Ig kannute awna giwnavrik ariw nawenyewa iwit. 
—Ele sabe falar melhor na sua própria língua. 

giwngavwi s.n. ► suor s.m. V.‘un’ 
Giwngavwi pes ka aynsima givititak awaku 
gannivwi. —O trabalho causou-lhe muito suor. 

giwnitnene s.n. ► conversa s.m. V.‘kinetihwa’‘inetit’ 
Ba pis kiye ini piwnitnene ku pariye kaksa pis 
awna? —Você lembra da sua conversa, há 
pouco tempo? 

giwnra s.n. ► água s.f. V.‘un’ 
Nah kuwis higa madikte nuwnra. 
—Já bebi toda a água. 
Ig Wayam ka wayk kiyasadima awaku gitka ig ka 
kiyasadima giwnra. 
—A constelação do Jabuti não causa muita 
chuva porque dizem que ele não tem muita água. 

giwnrap s.n. ► secreção s.m. monco s.m. 
Bakimni nukuvisniye giwnrap pes gikigavriktak. 
—Saiu secreção do nariz do recém-nascido. 

giwntak prep. ► dele /a adv. fora adv. 
Eg ute ini karayt giwntak. 
—Ela pegou esta doença dele. 
Ig wewkiswa giwntak aynesawa. 
—Ele se distanciou um pouco dele. 

giwntekne /akno s.m./s,f ► patrício s.m. V.‘gikebyi’ 
Mmahki pis biwh ner piwntekne henne? 
—Por que você está batendo no seu patrício? 

giwnteknewa adv. ► natural adj. intencional adj. 
espontâneo /a adj. de propósito, da própria 
vontade, por conta própria 
Ig pakir ka umahka; ig miya giwnteknewa. 
—Ninguém matou o porco; ele teve uma morte 
natural. 
Giwnteknewa ig ayavan. 
—A ajuda dele foi espontânea. 
Giwnteknewa ig kinis usuh. Nikwe amawka ku ig 
hiyapkiska git. 
—Ele nos enganou por conta própria. Por isso 
ele deve ser punido. 

giwohkiga s.n. ► deus s.m. V.‘Uhokri’ 
Giwohkiga ka gidatnisima. 
—O deus dele é poderoso. 

giwohni s.n. ► queimadura s.f. V.‘woh’ 
Giwohni mbeyevye. 
—A queimadura dele está ruim. 
Ig piyih giwohni akak “babosa” araku. —Ele 
curou a queimadura com a goma de babosa. 

giwsavan s.n. ► mensagem s.f. recado s.m. 
V.‘wasawvanaka’ Tb.‘gisavanawni’ 
Ataybiswanabay git kiyavwiye giwsavan. 
—Escutem a mensagem do chefe! 

giwskawni s.n. ► estado s.m. situação s.f. vida s.f. 
Giwskawni mbay aynesa. —A vida dele é dura. 
Giwskawni pi kabayte ariw pitatye. 
—O seu estado é melhor do que era. 

giwskeki s.n. ► moradia s.f. V.‘misakwa’ 
Giwskeki in barewye payt. 
—A moradia dele é bonita. 

giwtmar s.n. ► pálpebras s.f. 
Wowtmar mpitha wowtyak ariw iget. 
—As pálpebras protegem os olhos da sujeira. 

giwtrik prep. ► diante de, nos olhos dele, sob 
sua perspectiva V.‘giwtyak’ 
Keh ku pariye kabay giwtrik Uhokri. 
—Faça o bem diante de Deus. 
In danuh henne, wowtrik. 
—Esses são os fatos, sob a nossa perspectiva. 

giwtyak s.n. ► olho s.m. 
Giwtyak sigiye. —O olho dele está vermelho. 

giwtyak anag ► olho s.m. pupila s.f. íris s.m. 
menina dos olhos 
Ig mukusese giwtyak anag hanpa amuwavrikut 
adahan ivukwene ner awayg. —Ele mexeu os 
olhos para o lado, para mandar o homem sair. 
Mekseh tigisotig adahan wokasene guwtyak 
anag kahadbe ig ik adahan ivegvitene guwtyak. 
—O médico colocou um colírio, para dilatar a 
pupila do olho dela, para que ele pudesse 
examiná-lo. 
Wowtyak anag ariku parantunka, inakni 
“wowtyak atinora”. —A menina dos olhos é “a 
mãe dos olhos” na língua palikur. 

giwtyak biwhka ► olho roxo s.m. 
Giwtyak biwhka in wagewge sabuvi. 
—Ele levou um soco na cara e ficou com o olho 
roxo. O olho ficou inchado e fechado. 

giwtyak wagawgabuke ► olheiras s.f. 
V.‘isevwebuke’‘isevwotmar’‘kiyuybete’ 
Ig ka himak kabayntiwatma. Inneki keh giwtyak 
wagawgabuke. —Ele não dormiu bem, por isso 
está com olheiras. 

giwtyakvey adv. ► numa visão V.‘givegivey’ 
Ig akki gut ku pariye ig hiya giwtyakveynen. 
—Ele contou a ela o que viu numa visão. 
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giwvetni prep. ► no lado oposto (de uma pessoa) 
Ig hiya gihayo eg tabir aynte giwvetni. 
—Ele viu a esposa lá no lado oposto dele. 

giyaka s.f. ► flecha s.f. V.‘yakot’ 
Ig keh giyaka adahan havisne im. 
—Ele fez as flechas para flechar peixes. 

giyakak s.n. ► fôlego s.m. V.‘yak’ 
Ig kamax giyakak ahakwa un. 
—Ele prendeu o seu fôlego na água. 
Ig biyukse giyakak. —Ele perdeu seu folêgo. 
Kaba ig ka uti giyakak abet sariyan. —Ele quase 
não tinha mais fôlego por causa da fumaça. 

giyakap s.n. ► carga s.f. V.‘ayak’ 
Ig yuma giyakap. —Ele não tem carga. 

giyakek s.n. ► suspiro s.m. respiração s.f. V.‘yak’ 
Giyakek madike. Ig miyap. 
—Sua respiração parou e ele morreu. 
Guyakek madike. Eg miyop. 
—Ela deu seu último suspiro e faleceu. 

giyaki s.m./s.f.►semelhante s.m. colega s.m. V.‘uyaki 
Giyaki awayg ka avis gibohri. 
—O homem não tem medo do seu semelhante. 

giyakni s.n. ►1 coração s.m. V.‘yaknit’‘ayaknisep’ 
Giyakni avanenekwa sarayhptaw. 
—Seu coração bate irregularmente. 
Eg pak avat avititakwa guyakni. 
—Ela canta com todo o seu coração. 
Usuh kayah avit uyakni awaku usuh hiya bakimni 
hiyepne mbeyne. —Sentimos um grande peso no 
coração, porque vimos a criança sofrer. 

►2 coragem s.f. 
Ig yuma giyakni adahan ig watiswa ayteke. 
—Ele não tem coragem para pular daqui. 

giyakni s.n. ► cruz s.f. V.‘yaknit’ 
Ig miyap amin giyakni. 
—Ele morreu na cruz. 

giyakwok s.f. ►1 equipamento s.m. 
apetrecho s.m. arma s.f. V.‘iyakwokti’ 
Ig umehe datka akak giyakwok. 
—Ele matou a cobra sucuriju com a sua arma. 
Amawka ig kadahan giyakwok avit ig ta wewva. 
—Ele tem que providenciar o equipamento, 
antes de sair para caçar. 

►2 armadura s.f. 
Uyakwok in mpithaw ariw uvetunya. 
—A armadura nos protege do inimigo. 

giyamara s.m. ► espírito s.m. caruana s.m. 
gênio s.m. (que auxilia o pajé) 
Ihamwi awna gikakkis giyamara. 
—O pajé fala com os espíritos. 

giyaranwa s.n. ► cerca s.f. V.‘aranwa’ 
Ig keh giyaranwa akak was baka. 
—Ele fez a cerca dele de estaca de açaizeiro. 

giyawka s.m./s.f. ► companheiro /a s.m./s.f. 
Ig wiya pahavwi bakimni adahan giyawka. 
—Ele convidou um amigo para servir de 
companheiro na viagem. 

giybet s.n. ►1 pano s.m. 
Eg awasamkuhe gewkanbet akak giybet. 
—Ela embrulhou suas coisas com panos. 
Ig tukumnaw akak giybet. —Ele colocou um 
pano na beira do mosquiteiro para fechá-lo bem. 

►2 fralda s.f. cueiro s.m. V.‘iybet’‘ikamsat’ 
Eg uniyeh bakimni giybet. 
—Ela trocou a fralda do bebê. 

giyegbikis prep. ► entre eles 
Gukamkayhkis himak kabayntiwa ay guyegbikis. 
—Os filhos dormiam bem quando estavam entre 
eles. 

giyeksa s.m. ► piolho s.m. 
Eg kidikis guyeksa gut gunag. 
—Ela pediu à mãe que catasse seus piolhos. 

giyekwen s.n. ► respiração s.f. V.‘giyakek’ 
Ig pahaymine giyekwen. 
—Ele está com a respiração lenta. 

giyesri s.m. ► tamanho s.m. V.’guyesru’ 
Pikamkayh hehpekuye giyesri pikak. 
—Você e seu filho são do mesmo tamanho. 

giytaybi s.n. ► cera s.m. (dos ouvidos) V.‘iyti’‘gitaybi’ 
Aritkan wiytaybi kawih adahan piyihne busukne 
kumeh. —Dizem que a cera de ouvido serve 
para tratar furúnculo. 

goble, gigobla s.f. ► copo s.m. (do crioulo) 
Ig sukuhekune goble. 
—Ele está lavando o copo. 

gol s.n. ► trave s.f. (do português) 
Ig mpithene bol ig biwhe gitew aminat gol. 
—O goleiro bateu a cabeça na trave. 

gohgo s.f. ► acariquara branca (Geissospermum 
argeteum) 
Gohgo amar ka ativinisima. In kibeyne maritvey. 
—A casca da árvore “gohgo” é muito azeda. É 
um excelente remédio para malária. 

gramp s.f. ► grampo s.m. (do português) 
Bakimnayh tinogben batek isimkis gramp git 
gigkis. —As meninas gostam de pedir aos pais, 
para comprar grampos. 

grax s.n. ► graxa s.f. (do português) 
Mote wew kabayntiwa akak grax. 
—O motor funciona bem, quando usamos graxa. 

Ku pis aharitne pahat iwit ku pariye kavusa akak “gu-” (“gudahan”), uyá iwasa amun iwit ku pariye kavusa 

akak “gi-” (“gidahan”) ba “a-” (“adahan”). Ke ininbe, ku pis muwaka uti iwit parantunka adahan 

“gusemnu”, pite iwasa “gisemni” amadgatak inin kagta. 
 

Se você estiver procurando uma palavra que comece com “gu”, pode ser que o “gu” seja um prefixo que 
significa “dela”. Neste caso, observe os substantivos que começam com “gi-” ou “a-”, neste dicionário. 

Por exemplo, “o cabelo dele” é “gisemni”, e assim “o cabelo dela” é “gusemnu”; “a casca dele” é “amar”, 

e assim “a casca dela” é “gumar”. 

 

gu-, g- pref. pron.poss.f. ► dela adv. seu, sua 
pron.poss. 
(Prefixo usado quando o possuidor estiver no feminino. 
Ku pariye arewkan ikaka awayg wis awna “seu”. Ku pariye 
ikaka tino, wis awna “sua”.) 
Eg gukannuhten, igme hawata gukannuhten. 
—Ela é sua professora e ele é seu professor. 

Inin gusimsa. —Esse é o vestido dela. 

gu-, g- pref.f. ► ela pron.f. V.‘gi-‘ 
Ig isim bahet gudahan. 
—Ele comprou uma presilha para ela. 
Ig kinetihwa gukak. Hawata ig kakanhaw gut. 
—Ele conversou com ela e deu o presente à ela. 
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Ig batek gukak ka aynsima. Nikwe ig danuhpa 
guhapti. —Ele gosta muito dela. Por isso passeia 
com ela. 
Ta gut, yuma tino pi barewte guw. 
—Para ela, ninguém é mais bonita do que ela. 

-gu, -g suf. pron.obliq.f. ► ela pron.obliq.f. a 
pron.obliq.f. -la pron.obliq.f. lhe pron.obliq.m./f. 
Gig utevgu, ig kidiswig, ig ugiswig. —Quando o 
pai achou-a, ele a levantou e a abraçou. 
Ig ayavgi: Ba hiya pisma ayavig? Uyá amnihgu. 
—Ele perguntou-lhe: Você pode ajudá-la? Favor, 
salve-a. 

gub s.f. ► ninho s.m. 
Gub kivun akak antiyan. 
—O ninho está cheio de ovinhos. 

gubatni s.n. ► menstruação s.f. V.‘gumimnawi’‘bat’ 
Ariwntak pitatye gubatni eg himanop. —Depois 
da primeira menstruação, ela se torna uma 
moça. 

gubetketni s.f. ► oleiro s.m. V.‘batakevutne’ 
Pariye nor darivwit gubetketni? 
—Quem foi o oleiro que fez esse pote? 

gubetki s.m. ► namorado s.m. querido s.m. 
Nor himano gubetki batekye gukak. 
—O namorado daquela moça gosta muito dela. 

gubetunkig s.n. ► alça da mira 
Naragbusa gubetunkig padekwe. 
—A alça da mira da minha espingarda escapuliu. 

gudahan pron.poss. ► dela adv. seu, sua pron.poss. 
Inin ewkaki madikte gudahan. 
—Toda essa bagagem é dela. 

gudahan prep. ► para ela 
Inin kagta danuh gudahan. 
—Esta carta veio para ela. 

gudawna s.n. ► unha s.f. (de caranguejo) 
Eg kuwa kagehpen akak gudawna. 
—O caranguejo apertou-me  com a sua unha. 

gudawnhan s.n. ► migração s.f. (para cá) 
Agaykwa gudawnhankis abet iwanyanewka. 
—A migração do mergulhão para cá acontece 
em setembro. 

gududu s.n. ►1 papo s.m. 
Takarak ax ayh gududu, eg ax kabiha. 
—A galinha comeu bem; encheu o papo. 

►2 coronha s.f. (aragbus) 
Aragbus gududu beke. 
—A coronha da espingarda rachou-se. 

gudug s.n. ► culatra s.f. (aragbus) 
Naragbusa gudug mugumgup. 
—A culatra da minha espingarda está velha. 

guduhyamin s.n. ► suporte da mira (aragbus) 
Amawka guduhyamin hehpekuye amuni akak 
gubetunkig. —O suporte da mira deve ficar na 
mesma altura da alça. 

gudukat s.n. ► soleira s.f. (aragbus) 
Naragbusa gudukat wareke. 
—A soleira da minha espingarda soltou. 

gugihgi s.m. ► esposo s.m. marido s.m. cônjugue  
Gugihgi ig kiyavariye.—Seu esposo é idoso. 
Ka muwaka kinetihwa amin pigihgi gitaraksan. 
—Não fale das ofensas e falhas do teu 
cônjugue. 

guguhpta v.t. ► esfregar v.t. (bem) V.‘guh’‘guhava’ 
Guguhpta pikamkayh kabayntiwa ariw gudakni. 
—Esfregue bem o seu filho para tirar a sujeira. 

guguhptaw v.i. ► esfregar-se v.i. (bem) rolar v.i. 
Pakir sukuhptepka. Ayteke ig diyuhe ta abetit ibug 
akiw adahan ig guguhptaw akak ibug akiw. 
—A porca lavada voltou a rolar na lama. 

guh v.t. ► serrar v.t. lixar v.t. V.‘guhava’ 
Ig guhne givaraka akak maxin. 
—Ele serrou a madeira com a motosserra. 

guh akak uwak amuhri ► deslizar v.t. 
Ig guhne mewka amar akak giwak amuhri 
adahan kimansig. —Ele deslizou a mão no 
casco de tracajá, para produzir sons. 

guhanpi s.n. ► asa s.f. plumagem s.f. pena s.f. 
Kuhivra amara akak guhanpi tah inut. 
—O passarinho voa alto com suas asas. 
Ig wanekne giyaka guhanpi. 
—Ele está amarrando a plumagem da flecha. 

guhava v.t. ► lixar v.t. V.‘guh’ 
Ig kawih lix adahan guhavene parak. 
—Ele usou a lixa para lixar a tábua. 

guhbete v.t. ► roer v.t. 
Kuruku guhbete madikte newkanbet ariku 
nukiyesni. 
—O rato roeu todas as coisas na minha caixa. 

guhetyo s.m. ► cunhado s.m. 
Guhetyo ig gusamu gugihgi. 
—O cunhado dela é o marido da irmã. 
Guhetyo ig gugihgi gisamwi. 
—O cunhado dela é o irmão do marido. 

guhgaw v.i. ► montar v.t. V.‘sarayhwa’‘wagah’ 
Guhgaw nuduhyamadgat. —Monte nas minhas 
costas para andar de macaquinho. 

guhawkan s.n ► muco s.m. secrecão vaginal 
Ku aysaw tino hiya guhawkan mitubete ke 
antiyanbe akuswanabe, avim ini eg ahegbet 
adahan eg biwhkis. 
—Quando uma mulher nota que a secrecão 
vaginal parece com clara de ovo, aí ela está 
pronta para engravidar. 

guhimnatine/o s.m./s.f. ► primeiro filho 
Eg sarayhe gukamkayh guhimnatino. 
—Ela deu à luz a sua primeira filha. 

guhimnay s.n ►juventude s.f. adolescência s.f. 
V.‘gitakway’‘himano’ 
Gumakniwyi ku samah guhimnaytinen. 
—A saúde dela é a mesma do tempo de sua 
juventude. 

guhin s.n. ► seio s.m. 
Bakimni susuh avit ginag guhin. 
—A criança mama no seio da mãe. 
Ku pihin tukuke amawka iwasa mekseh. —Se o 
seio tem tumor, deve-se consultar um médico. 

guhin gatew ► mamilo s.m. 
Amawka pihin gatew barewvit. 
—Conserve o mamilo limpo. 

guhket s.n. ► serraria s.f. V.‘guh’‘-ket’ 
Usuh piyukne ah ay ariku guhket. 
—Nós vendemos a madeira na serraria. 

guhminene v.t. ► serrar v.t. V.‘guh’ 
Eg guhminene avit adahan kehne akawanti 
akak. —Ela está serrando o osso para fazer uma 
pulseira. 

gukamkayh anag ► feto s.m. V.‘ginag’ 
Ini mewkayan kuwis kadahan gukamkayh anag. 
—Os ôvos da tracajá já têm feto. 

gukasemni s.n. ► laço s.m. V.‘gisemni’ 
Eg waneke gusemnu akak gukasemni. 
—Ela prendeu o cabelo com um laço. 
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gukaywepka s.n. ► inauguração s.f. V.‘kaywa’‘-pka’ 
Agig kawihka abetnewa uleglisa gukaywepka. 
—Os instrumentos musicais serão usados 
durante a inauguração da igreja. 

gukigbi s.n. ►1 borda V.akigbi’ 
Tomawri gukigbi barewye anhaku. 
—A borda da cuia tem um desenho bonito. 

►2 gume s.m. 
Iwan gukigbi duwibet. 
—O gume da faca está amolado. 

gukisyi s.n. ► adorno s.m. V.‘akisyi’‘kis’ 
Igkis kavurivita gutew adah kehne gukisyi.—Eles 
colocaram um adorno de flores na cabeça dela. 

gukiyohka s.n. ► início da parte afiada 
da ponta da flecha 

gukumku s.n. ► barriga s.f. abdômen inferior 
Gukumku wagewge. 
—A barriga dela está inchada. 

gumadga s.n. ►1 fundo s.m. V.‘amadga’ 
Umuh gumadga turuhe. 
—O fundo da canoa está furado. 

►2 em prep. no fundo (de uma coisa côncava) 
Nah katapte gumadgat umuh. 
—Eu embarquei e sentei no fundo da canoa. 

gumaguy s.n. ► sabor s.m. gosto s.m. 
Uw maguyo gumaguy. 
—Cutiti tem um bom sabor. 

gumanaratiy s.n. ► moela s.f. V.‘atiy’ 
Takarak gumanaratiy in ku kiney gumana 
misakwa. 
—A comida é triturada na moela da galinha. 

gumanrawakten s.n. ► esfregar as mãos 
Eg wiwh pahak sevyet adahan gumanrawakten. 
—Ela pegou uma toalha para esfregar as mãos. 

gumin s.n. ► cano s.m. (aragbus) 
Ig tivigemnine garagbusa gumin akak iyti. 
—Ele passou óleo no cano da espingarda. 

guminewkan s.n. ► hemorragia s.f. menstruação 
s.f. incômodo s.m. sangue s.m. 
V.‘gubatni’ Tb.‘gumimnawi’,‘guminan’ 
Eg kuwis makniw ariw guminan. 
—Ela já melhorou da hemorragia. 
Egkis ute guminewkankis kuwis. Egkis batep. 
—Elas já começaram a menstruar. Estão 
incomodadas. 
Ig datka keh eg padak guminan ka aynsima. 
—A cobra causou-lhea perda de muito sangue. 

gumuhpig s.n. ► base s.f. V.‘muhri’‘-pig’ 
Tukutku gumuhpig in kohogbad. 
—A base da cerâmica “tukutku” é grossa. 

gumuswega s.n. ► lenço s.m. V.‘musweg’ 
Eg wanak gumuswega avit kamuw awahni.—Ela 
usou lenço para proteger-se do calor do sol. 

gusimsa s.n. ► vestido s.m. 
Gusimsa tigiko, in kavuribore. 
—O vestido tem flores. 

gusivri gudevaya ► penacho s.m. 
Timuvu gusivri gudevaya in barewye. 
—O penacho do mutum é bonito. 

gusukan s.n. ► roupa s.f. (lavada) 
Eg ka aminama gusukan ariw muwok. 
—Ela não recolheu a roupa da chuva. 

gusuyan s.n. ► acidez s.f. V.‘suwiye’ 
Uwas gusuyan ka kema sitruma. 
—A acidez da laranja não é como a do limão. 

gut prep. ►1 a ela, para ela, até ela, lhe pron.obliq. 
-la pron.obliq. V.‘git’ 
Ig ike mpuwi gut. 
—Ele deu uma enxada para ela. 

►2 na opinião dela, para ela 
Gut pinag pis bakimni. 
—Para sua mãe você ainda é criança. 

gutkis prep. V.‘gut’ ►1 para elas, até elas, lhes 
pron.obliq.m. -las pron.obliq.f. 
Gunagkis ike awebru gutkis. 
—A mãe deu um beiju para elas. 

►2 na opinião delas, para elas 
Gutkis he inetitapnen. 
—Na opinião delas, era só fofoca. 

gutat s.n. ► face s.f. (de ave) 
Eg karuw eg pohe, duwweh gutat, duwweh 
gukig. —O caracaraí é preto, sua face e nuca 
são vermelhas. 

gutaybi s.n. ► alavanca do ferrolho 
Ig ehe garagbusa gutaybi, ayteke ig pidik eg 
hamahwa. —Ele puxou a alavanca do ferrolho, 
apertou o gatilho e a espingarda disparou. 

gutaybiyak s.n. ► brinco s.m. 
Eg parise gutaybiyak. 
—Ela colocou o brinco na orelha. 

gute pron. ► deixe ela V.‘-te’ 
“Nah ka muwaka nise kinetihwa gikak.” “Aa, ka 
sam. Gute eg kinetihwate gikak.” 
—“Não quero que minha filha converse com ele.” 
“Ah, não faz mal. Deixe ela falar com ele.” 

gutepkemnikis s.n. ► migração s.f. (para lá) 
Agaykwa gutepkemnikis abet kariwyanewka. 
—A migração do mergulhão para lá, acontece 
em janeiro. 

gutewveyni s.n. ► talo s.m. 
Was gutewveyni dunihe. 
—O talo do açaí quebrou. 

gutmin s.n. ► nó s.m. junta s.f. (de bambu) V.‘ariwtyak’ 
Iwivra gutmin kiyabwadmin. 
—A junta do bambu é comprida. 

gutunmar s.n. ► região pubiana 

V.‘gitun’‘gimar’‘atunmar’ 
(Diz a lenda que) pahavwi wagayri wagehe 
gusimsa garikuw, he ig danuhe ta arit gutunmar. 
—O lagartixa-azul subiu por dentro da saia dela e 
chegou até a região pubiana. 

guvagap s.n. ► tanga s.f. V.‘gikamsa’ 
Amekenegben igkis keh tino guvagap 
humka. Kasisibore igkis keh inere 
guvagap. —Os anciãos teceram 
tangas para as mulheres. As tangas 
eram feitas com desenhos variados. 

guvatakni s.n.►vulva s.f. V.‘patiptak’‘avatakni’ V.‘guvit 
Tino guvatakni ay gutunmar. 
—A vulva da mulher fica na região pubiana. 

guvelma s.n. ► governo s.m. 
Guvelma katiwnih lekolyavu gimanakis. 
—O governo paga a merenda dos estudantes. 

guvevu s.n. ► segunda s.f. (pessoa) 
Eg ker gukak guvevu givatra gugihgikis. 
—A primeira esposa brigou com a segunda por 
causa do marido. 

guvit s.n. ► vagina s.f. V.‘itotit’ 
Ku tino kayah guvit ariwntak guwayvukni, 
amawka eg atak iwasa mekseh kibehtenwa. 
—Se a mulher ficar com dor na vagina depois do 
parto, ela deve consultar um médico logo. 
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guvuw s.n. ► fundo s.m. 
Mmahki suyeg guvuw yakuke? 
—Por que o fundo da panela está fuliginoso? 

guw prep. ► de prep. V.‘giw’ 
Amawka wis ayamni guw. 
—Precisamos esconder isso dela. 

guw adv. ► do que ela 
Yuma hiyeg kabayte guw. 
—Ninguém é melhor do que ela. 

guw s.n. ► nome s.m. 
“Mmah guw nor tino?” “Guw Mahi.” —“Qual é o 
nome da mulher?” “O nome dela é Maria.” 

guw s.f. ► fruto s.m. V.‘ariw’ 
Egu ah kew ka aynsima guw. 
—Aquela árvore dá muitos frutos. 

guwadaw s.n. ► armário s.m. (do crioulo) 
Nor guwadaw adahan kamisatiy. 
—Aquele armário é para guardar a roupa. 

guwanmaku adv. ► no colo V.‘gimaku’‘-maku’ 
Nor guvun avanenekwa misakwa guwanmaku. 
—A criança mais nova do que ela, sempre fica no 
seu colo. 

guwayvukni s.n. ► parto s.m. 
Guwayvukni in ka ayivihwa gukak. 
—O parto dela foi rápido. 

guwtyak s.n. ►1 olho s.m. 
Nukamayh guwtyak in dukavite. 
—O olho do meu filho está ardendo. 

►2 gatilho s.m. 
Ig pidik garagbusa guwtyak eg kudehwe. 
—Ele puxou o gatilho e a espingarda disparou. 
Eg aragbus guwtyak dakere, nikwe eg kudehwe. 
—O gatilho da espingarda estava frouxo e 
disparou. 

gux, giguxa s.f. ► enxó s.m. (do crioulo) 
Gux kawih adahan kehne umuh. 
—O enxó é usado para fazer canoas. 

guyakiku s.n. ► conteúdo s.m. V.‘ayak’‘-iku’ 
Pariye nor kiyes guyakiku? 
—Qual é o conteúdo dessa caixa? 

guyaw s.n. ► gume s.m. fio s.m. 
Iwan pebkak guyaw. 
—O punhal tem dois gumes. 
Iwan guyaw in ka ayawisima. 
—O gume da faca é afiado. 

guyawmu s.n. ► afiado adj. 
Yakot kurumwi guyawmu pebkak ke iwanbe 
gumuhri. —A ponta da flecha está afiada nos 
dois os como o lado cortante de uma faca. 

guyesru s.n. ► tamanho s.m. V.‘ayesri’ 
Mmah guyesru egu nawiy? 
—Qual é o tamanho do barco? 

H  h
-h suf. ► muito adv. em massa (sufixo que dá ênfase) 

Tb.‘-he’ V.‘-wa' 
Nor bakimni nopsehsa. 
—O bebê é muito pequeno. 
Un huwewehe. —A água está muito clara. 
Ig bakimni harih waykbo. 
—O menino estava estendido no chão. 
Igkis kukehe gimin. 
—Eles o atacaram em massa. 

-ha suf. ► -r suf. -izar suf. (fazer, sufixo que transforma 
adjetivo, advérbio e número, em verbo) Tb.‘-a’, ‘-h’ V.‘-ya' 
Gihayo barewha guvinkisnek. (keh barewye) 
—Sua esposa vai limpar a casa. (fazer limpa) 
Inin iveyti keh nah awayghaw. (keh awaygye) 
—Este remédio vai me fortalecer. (fazer forte) 
Ig muwaka datha uvin awakur. (keh detye) 
—Ele quer firmar o suporte da casa. (fazer firme) 
Amawka nah huwibkuh nuvuhri. (keh huwibkune) 
—Preciso arredondar o meu remo. (fazer redondo) 

-ha suf. ► em prep. (sufixo que transforma nomenomes 
referentes a projeções em preposiçãoadvérbio de lugar) 
Nah hiya atamwa ay atunha bakimni. —Vejo um 
sinal de nascença na barriga da criança. 
Wakukwa himekne atipha bidom. 
—O macaco dorme na tampa do tambor. 
Eg hiyuhwa guhatkat gutewha. —Ela levou as 
manivas (de mandioca) na sua cabeça. 
Ig batahkiswe asebha waxri. 
—Ele sentou-se no escarpamento da montanha. 

had s.f. ►passagem entre os mundos 
V.‘ahadgu’‘kiriki’ 
Nor had eg sabukwa ke kirikibe. 
 —(Diz a lenda que) a passagem entre os 
mundos se fecha com uma engrenagem 
dentada como um serrote. 
Amekenegben awna ku kuwise pis miyovineku 
pis mpiya had nikwe pis danuh ta git Kiyavwiye 
Uhokri. —Os ancestrais diziam que depois da 
morte, você vai passar pela passagem entre os 
mundos e assim chegar até a presença de 
Deus. 

hadyo, gihadyoa s.f. ► rádio s.m. gravador s.m. 
(do port.) 
Eg batek timap agigman ariwntak hadyo. 
—Ela gosta de ouvir música pelo rádio. 
Ig kadahan pohow hadyo nukuno. Eg barewyosa. 
—Ele tem um gravador novo. Ele é bonitinho. 

hagahwa v.i. ► desviar-se v.i. amoitar-se v.i. 
Ayiva nah hagehwe! Nah biyukse ahin. 
—Eu me desviei do caminho! Já o perdi. 
Ig hagehwe avuwi ewwakti kahadbe hiyeg ka 
hiyavgi ayge. —Ele amoitou-se fora do caminho 
para que as pessoas não o vissem. 

hagaw s.m./s.f. ► gato-de-bronze s.m. (Corydoras 
aeeus) 
Hagaw tuves anavi ahamna adahan egkis kanyo. 
—O peixe gato-de-bronze agarra-se às folhas 
para pôr ovos. 
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hagawa v.i. ► andar fazendo barulho 
Ku pis wewvene amawka pis ka hagawa. 
—Quando você está caçando, não pode andar 
fazendo barulho. 

hagehege adj. ► leve adj. V.‘agene’ 
Inin ah in hagehege. —Esta madeira é leve. 
Ku wis kannivwiye pahapo, wannivwi pes ka 
awiynisima, gikakkisme kibite hiyeg in pes 
hagehege. 
—Se trabalhamos sozinhos, o trabalho é pesado 
mas o trabalho em conjunto é leve. 

hagehgiye adj. ► cortês adj. gentil adj. 
Amawka wis awna hagehgeye iwit. 
—Devemos falar palavras corteses e gentis. 

hagiwke v.i. ► ralhar v.i. 
Ginagkis hagiwke gikakkis awaku gidukmankis. 
—A mãe ralhou com eles por causa do barulho. 

hah v.t. ► despejar v.t. colocar v.t. 
Ka ba hah kuwak arikut inin kat awaku in 
miyokbet. —Não despeje a farinha neste cesto, 
pois ele está furado. 
Ig hehe suku ahakwat dilet. 
—Ele colocou açúcar no leite. 

hahava v.t. ► espalhar v.t. cobrir com uma 
camada V.‘hah’‘-ava’ 
Bakimni hahave parak akak pam. 
—A criança espalhou sal pelo chão. 

hahavaki adj. ►espalhado /a adj.V.‘hah’‘-ava’‘-ka’ 
Axtet hahavaki akak kuwak. 
—Há farinha espalhada por toda a mesa. 

hahriwak v.i. ► reclamar v.i. 
Eg hahriwak aharit gukakura awenyen. 
—Ela reclamou pedindo o seu dinheiro de volta. 
Ig hahriwak awaku givin aseneweke. 
—Ele reclamou porque a casa estava suja. 

hahpuwe adj. ►derrubado /a adj. V.‘hah’ 
Madikte ah hahpuwe ayge. 
—Todas as árvores foram derrubadas lá. 

hahwa v.i. ► render-se v.i. desistir v.i. 
V.‘hah’‘-wa’‘isaksaw’ 
Ig hahwa ta git gisamwi akak annivwit. 
—Ele rendeu-se ao irmão e fez o trabalho. 
Usuh kaba hahwa henneme usuh kannikaw akiw 
usuh tiviknene akiw. —Quase desistimos mas 
nos levantamos e continuamos. 

hakis v.t. ►1 acender v.t. atiçar v.t. 
V.‘hamah’‘huwiya’ 
Ig hakisne gihim. —Ele acendeu o cigarro. 
Eg hakise abukri. —Ela acendeu a luz. 

►2 incendiar v.t. tocar fogo 
Ig hakise payt, payt hamehwe. —Ele incendiou 
a casa, deixou-a completamente queimada. 

hakis v.t. ► aplicar v.t. V.‘hakisota’‘hakismina’ 
Ka ba hakis pibuskana akak inere iveyti. 
—Não aplique aquele remédio na sua ferida. 

hakismina v.t ►aplicar v.t. (em coisa cilíndrica) 
Eg hakisminano gubagwan akak pam ahakwa 
un. —Ela está aplicando água com sal em suas 
próprias pernas. 

hakisota v.t. ► aplicar v.t. (nos olhos) V.‘hakis’‘-ot’‘-ha 
Ig hakisota bakimni giwtyak akak un awehweye. 
—Ele aplicou água morna ao redor dos olhos da 
criança. 

hakuh v.i. ►1 desabar v.i. 
Nor ah akat hakuhe awaku kamaygviye ahawna. 
—Aquela árvore desabou com a força do vento. 

Givin ka hakuh mmanawa awakur mutuw abet 
tip. —Sua casa não desabou porque os suportes 
estão fixos entre as pedras. 

►2 cair v.i. 
Ax antiyan amar puvehe kahadbe paybu ka 
hakuh. —Coma casca de ovo em pó para que os 
seus dentes não caiam. 

►3 desgrudar v.t. 
Nah hakuhe makakasaki amadgatak kagta 
amarbo. —Eu desgrudei o selo do envelope. 

►4 deslocar-se v.i. soltar-se v.i. 
Tip hakuhe awaku wayk hikew gukak. —As 
pedras deslocaram-se porque a terra cedeu. 

►5 despencar v.i. 
Pahaye adahan ig hakuhe ig tuguhe aytontak 
inutak. —De repente ele despencou e caiu de lá 
de cima. 

►6 derrubar v.t. 
Ig wavaman sigise atere nikwe ig hakuhave 
made ahadgu ayge. —(Diz a lenda que) quando o 
monstro wavaman nadou pelo riacho ele 
derrubou todos os tocos que estavam lá. 

►7 limpar v.t. (garganta) 
Watuw ig hakuha gikuvi, ig awna git wakukwa: 
—(Diz a lenda que) o jacaré limpou a garganta e 
disse ao macaco:.. 

hakuhbetwi adj. ► deslizamento s.m. 
desmoronamento s.m. V.‘hakuh’‘-bet’‘-pi’ 
Muwok arannip keh inere hakuhbetwi. 
—A chuva causou o deslizamento. 

hakuhkis v.t. ► mandar derrubar, derrubar v.t. 
Ig hakuhkise givin ig kehkis pi kiyeste akiw. 
—Ele mandou derrubar a casa e construir outra 
maior. 
Igkis hakuhkise ini bataka ayaranwa paytwempu. 
—Eles derrubaram o muro ao redor da cidade. 

hamah v.t. ►1 acender v.t. tocar fogo 
Ig hamah gitim. —Ele tocou fogo na lenha. 

►2 dar partida 
Ig hamehe oto. —Ele deu partida no carro. 
Hamah mote udaha. 
—Dê partida no motor para nós. 

►3 unir v.t. 
Uyay hamah uwak, buybapsa uhepka, adahan 
wis piriyepkaw. —Vamos unir as palmas das 
mãos, baixar a cabeça e orar. 
Igkis hamah giwakis payak akak gagignimna. 
—Eles bateram palmas no rítmo da música dele. 

hamah v.i. ► unir-se v.i. transar v.i. cruzar v.i. ter 
relações sexuais V.‘kiyakan’ 
Ig ute AIDS awaku ig hamah gukak tino 
powkemnivyo. —Ele pegou AIDS porque transou 
com uma prostituta. 

hamahkis v.t. ► bater v.t. (mãos) V.‘hamah’‘-kis’ 
Ig hamahkis giwak. Ig mukusa gikugku. 
—Ele batia as mãos e os pés. 

hamahwa v.i. ► acender-se v.i. pegar fogo  
Givin hamehwe awaku tiket gamey tuguhe nivitit. 
—Sua casa pegou fogo porque uma faísca caiu 
nela. 

hamahwa v.i. ► enraízar-se v.i. criar raízes 
Hiyeg wasak tomawri atawni abet wayk adahan in 
hamahwa, in hiyan. —As pessoas plantam um 
galho duma cuieira profundamente no solo para 
ela criar raízes e brotar. 
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hamahwasa v.t. ► atiçar v.t. avivar v.t. 
Tiket kaba awak henneme ig 
hamahwasepni akak awagi. 
—O fogo quase apagou-se mas 
ele o atiçou com o abano. 

hamehbet v.t.► atiçar v.t. V.‘hamah’ 
Ig hamehbete tiket. —Ele atiçou o fogo. 

hamehbet v.t.► montar v.t. 
Ig hamehbetene gikiyesni. 
—Ele está montando a caixa. 

hamokak adj. ► atado /a adj. V.‘hamah’ 
Umuh hamokak akak pahamku. 
—A canoa está atada à outra. 

han adv. ► assim adv. dessa maneira Tb.‘henne’ 
Usuh awna inakni iwit han. 
—Nós falamos aquela palavra desta maneira. 
Ku henne nikwe in ka huwit. 
—Se for assim não vai dar certo. 

hanpa adv. ► para aquela posição, para lá 
Su atak hanpa. Nahme han. —Vá para aquela 
posição. Eu vou para a posição oposta. 
Eg iki tip pohow hanpa, pohowme aytniva. 
—Ela colocou uma pedra para lá e uma para cá. 

hap s.f. ► ralador s.m. Tb.‘heptet’ V.‘timar’ 
Ig iwe kaybune-aveya akay, 
ig guhni amadga hap. 
—Ele pegou a batata da 
planta que trata mordida 
de cobra e a passou num ralador. 

harah v.t. ► farejar v.t. seguir v.t. V.‘aharaptak’‘-ha’ 
Ig harehe it gidukwen ig utevgi amadga was. 
—Ele farejou as pegadas do veado e encontrou-
o na roça. 

harahavwika v.t. ► seguir os passos 
Ig harahavwike gegni gidukwen. 
—Ele seguiu os passos do irmão mais velho. 

harahpa v.t./ v.i. ► procurar v.t. (coisa difícil de achar) 
Eg harehpe gukaswatni muwapuw, eg ka utipni. 
—Ela procurou o sapato em toda parte, mas não 
achou. 
Kuri nah atak harehpene. —Agora eu vou catar 
as mandiocas espalhadas na minha roça. 

harahpaki adj. ► escasso /a adj. espalhado /a 
adj. Tb.‘harahbaki’ V.‘hah’‘kidisavaki’ 
Nuhatuh ik adah he harahpakinen. 
—As manivas estão escassas na minha roça. 

harahrapti adj. ► leve adj. 
Nah ka ax kabayntiwatma adahan pahay paka. In 
keh nah harahrapti. —Eu não tenho comido bem 
por uma semana, por isso estou mais leve. 

harahravit adj. ► leve adj. 
Nah kuwis tigahkise nusemnu. Kuri nah 
harahravite. 
—Já cortei o meu cabelo. Agora sinto-me leve. 

haraksa v.t. ►perseguir v.t. seguir v.t. V.’harah’‘-kis 
Kawokwine harakse it. 
—A onça perseguiu o veado. 
Ig awna gut: “Nah ka muwaka pis haraksan.” 
—Ele disse para ela: “Não quero que você fique 
me seguindo.” 

harih adj. ► esparramado /a adj. deitado /a adj. 
V.‘harit’ 
Nah ute pahavwi awayg harihte avigku ahin. 
—Achei um homem esparramado no caminho. 

harit adj. ► deitado /a adj. acamado /a adj. 
Niguh harit giwetrimadga awaku gikayhan. 
—Meu pai está acamado com muitas dores. 

haritasa v.t. ► deitar v.t. V.‘harit’ 
Eg haritasa gukamkayh amadgat lit. 
—Ela deitou o filho na cama. 

haritasaw v.i. ► imobilizar-se v.i. ficar imóvel 
V.‘harit’ 
Kihiwri haritasew ayge kariymadga. Ig ka 
higihwa. —O pirarucu ficou imóvel no pântano. 
Não saiu do lugar. 

has s.n. ► raça s.f. povo s.m. clã s.m. (do português) 
Kuwivyene nawenyewa has giwkis apalaiyenevwi. 
—Os karipuna são um povo diferente dos apalaí. 
Atiwi akak japones igkis nawenyewa has. 
—Os negros são de uma raça diferente dos 
japoneses. 

has adj. ► de raça (do português) 
Pakir has ig kiyapyad. 
—Um porco de raça é imenso. 

hasih v.i. ► espirrar v.i. 
Nah hasih awaku nukiguh sukeskep. 
—Eu espirrei porque senti cócegas no nariz. 
Axiwaymin kanumka "hetsensya" awaku ig hasih 
henne. —Axiwaymin era chamado "hetsensya" 
porque ele espirrava assim. 

hasihka s.n. ► espirro s.m. V.‘hasih’ 
Ini hasihka keh nukiguh duke. 
—O espirro fez meu nariz doer. 

havis v.t. ►1 atirar v.t. disparar v.t. fuzilar v.t. 
Igkis havisave madikte pakir. 
—Eles atiraram em todas as queixadas. 
Ig havise kawokwine. 
—Ele disparou contra a onça. 
Igkis havise igi awayg ku pariye ikaksaka adahan 
miyaka. —Eles fuzilaram o condenado à morte. 

►2 flechar v.t. 
Nah havise it gitakwamin akak yakot. 
—Eu flechei o veado abaixo da omoplata. 

havis bal kukehe pahatya amin ► rajada s.f. 
V.‘kukehe’ 
Ig havis akak methayes bal kukehe pahatya 
amin. —Ele atirou rajadas de metralhadora. 

haviska s.n. ► tiro s.m. V.‘havis’ 
Ig umehpig akak mpamavut haviska ta givitit. 
—Ele o matou com três tiros. 

haviskaman s.n. ► tiro s.m. (som) 
V.‘haviska’‘-man’‘aragbusman’ 
Nah timap pahat haviskaman. —Eu ouvi um tiro. 

havisket s.n. ► lugar para atirar V.‘haviska’ 
Ig hiya pahayku iwetrit adahanikwa havisket. 
—Ele viu um excelente lugar para atirar nos 
animais. 

havisket atikak s.n. ► alvo s.m. 
Ig havis huwit amadgat havisket atikak. 
—Ele acertou o alvo. 

haviswika adj. ► baleado /a adj. V.‘havis’ 
Ig amepye haviswika gavit pulis. 
—O ladrão foi baleado por um policial. 

haviy v.t. ►1 espremer v.t. 
Eg haviy pisoya sitru araku ahakwat un. 
—Ela espremeu o sumo de dois limões na água. 

►2 ordenhar v.t. mungir v.t. 
Nah ta haviyne pak ahinaku. 
—Eu vou ordenhar a vaca. 

hawkamnih adj. ► consciente adj. 
Ig mitiwkebdi gimun henneme kuwis ig 
hawkamnih. 
—Ele desmaiou, mas já está consciente. 
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hawkamnihwa v.i. ► voltar a si, esfriar a cabeça 
Ig aniksew henneme ig hawkemnihwe akiw. 
—Mesmo tendo se afogado, ele voltou a si. 

hawkanawa adv. ► cedo adv. de manhã, ao 
amanhecer 
Igkis tivik hawkanawa. —Eles saíram cedo. 
Takuwa hawkanawa nah ta kanikte kunan. 
—Amanhã de manhã eu vou pescar tucunaré. 
Higa piveyi hawkanawa, puwipka, aygete. 
—Tome o remédio de manhã, ao meio dia, e à 
noite. 

hawkava akiwnek ► até mais 

hawkavanek adv. ► daqui a pouco V.‘hawkri’ 
Uhawkanwiy kabaynek hawkavanek. 
—As coisas vão melhorar daqui a pouco. 

hawkavuw adj. ► consciente adj. despertado /a 
adj. renovado /a adj. resfreado adj 
.V.‘hawkamnih’‘hawkri’ 
Nah pes parawkigbit nah hawkavuwe. 
—Fui à praia e fiquei renovado. 
Ku aysaw un akeswih parakusan, in keh nah 
hawkavuwe. —Quando banhei-me na água fria, 
fiquei resfreada. 

hawkri, gihawkan s.n. ►1 tempo s.m. época s.f. 
ocasião s.f. V.‘gihawkan’‘gihawkanavrik’‘-ewka’ 
Avim ini hawki nah hiya ka aynsima mbeyne. 
Naquele tempo eu sofria muito. 
In danuh abetnewa wahawkrivwiy gihawkankis. 
—Isso aconteceu na época dos nossos avós. 
Avim ini hawkri ka aynsima hiyeg fetyakis ayge. 
—Naquela ocasião muita gente compareceu 
para festejar. 

►2 dia s.m. 
Ku avim inin barewye hawkri. 
—Hoje é um dia bonito. 
Ig wahavgu mpana hawkri henneme eg ka 
danuh. —Ele esperou três dias por ela, mas ela 
não chegou. 

►3 circunstância s.f. situação s.f. estado s.m 
Amawka wixwiy batekyekuye abetnewa 
uhawkanwiy. —Devemos ficar felizes em todas 
as circunstâncias. 
Nuhaya parak abet nuhawkan. Eg ayavan. 
—A minha esposa se compadeceu da minha 
situação e me ajudou. 

►4 mundo s.m. terra s.f. V.‘maywak’ 
Ig ay avit hawkri humaw. 
—Ele já existia antes do mundo começar. 
Kadahan ka aynsima puwiknebdi amadga inin 
hawkri. —Existem muitos animais neste mundo. 

►5 espaço s.m. ar s.m. céu s.m. V.‘maywak’ 
Ig keh madikte amadgaya hawkri. Hawata ig keh 
madikte arikuya hawkri. 
—Ele fez tudo na terra e tudo no espaço. 
Kuhivra amara ariku hawkri. 
—As aves voam no ar. 

►6 sistema s.m. como funciona 
Ba pis hiyak nihawkan? 
—Você sabe como isso funciona? 
Ig ka hiyak hawkri. 
—Ele não sabe como as coisas funcionam. 

►7 maneira s.f. modo s.m. 
Nah ka hiyak ahawkan ku samah nah higap inin 
iveyti. Mmah ahawkan? 
—Não sei a maneira certa de tomar este 
remédio. Qual é o modo de usar? 

►8 culpa s.f. conta s.f. V.‘gihawkanavrik’ 
Ka nuhawkanma. —Não é minha culpa. Não 
tinha nada a ver comigo.  

Ka pihawkanma. —Não é da sua conta. 

hawkri adahan kiyene ► aniversário s.m. 
Inin hawkri adaha kiyene ku samah ig amadga 
wayk. —Hoje é o aniversário dele, o dia do seu 
nascimento. 

hawkri adahan mayaksene uvit ►resguardo s.m. 
Eg maviyesa kibite hawkri adahan mayaksano 
guvit. 
—Ela ficou de resguardo por uma quarentena. 

hawkri digikisepka ► dilúvio s.m. V.‘digis’‘-kis’‘-ka’ 
Ku aysaw hawkri digikisepka pahavwi amekene 
batak darivwit nopsad kasabatuno. Ig batahkis 
aramtem wade gutunha. Ayteke ig kataptew 
atere, ig ayamwa avit muwok. Madikte waxri 
digise. Ayteke pisenwa, kamaygviye keh nor 
aramtem kabiman, ig hiyak kuwis makarap. 
—(Diz a lenda que) durante o dilúvio um 
ancestral moldou um pote grande com tampa. 
Ele colocou flautas de bambu ao longo dos lados. 
Entao ele entrou no pote e escondeu-se da 
chuva. Toda a terra foi inundada. Depois, o vento 
soprou, tocando as flautas, e ele soube que a 
água já tinha secado. 
Ku aysaw hawkri digikisepka hiyeg bisike avitit 
Karumna. Aritkan gaytakis axwika gavitkis tituwad 
ayge. —Diz a lenda que durante o dilúvio as 
pessoas fugiram para o monte Carupina. Lá 
alguns foram comidos por caracóis gigantes. 

hawkri kamayghaw ► tempestade s.m. 
Nuhmun buwise ku aysaw hawkri kamayghaw. 
—O meu barco afundou na tempestade. 

hawok v.t. ► levar na mão 
Ig hawok gikakura. 
—Ele levou seu dinheiro na mão. 

hawata adv. ►1 também adv. inclusive adv. 
Ig ike git ivuhimti, hawata akig. —Ele deu-lhe a 
linha de pescar e também o anzol. 

►2 do mesmo jeito, da mesma forma, 
exatamente adv. igualmente adv. 
V.‘han’‘-wa’‘-ta’‘inwata’ 
Ig kudahkis mayk hawata ke nahbe. 
—Ele faz pipoca do mesmo jeito que eu. 
Nor kuwekwe awna hawata ke hiyegbe. —Aquele 
papagaio fala exatamente como uma pessoa. 
“Kibeyne nah hiyakpi.” “Kibeyne nah hiyakpi 
hawata.” —“Muito prazer.” “Igualmente.” 

►3 parecido /a adj. igual àdj. 
Inin payt in hawata ke nuvinuhbe. 
—Esta casa é parecida com a minha. 
Nah hawata ke pisbe. —Sou igual a você. 

hawata akiw ► além disso 
Hawata akiw ay nawenyewa matekbetkanek. 
—Além disso vai ter outro problema. 

he adv. ► até adv. até que V.‘nekwa’‘juktah’ 
Nah muwaka akki pit aynesa akiw amin ku pariye 
ig Kiyavwiye Uhokri kehe nudahan he kuri. 
—Quero lhe contar mais um pouco sobre o que 
Deus tem feito em mim até agora. 
Takunepti kawokwine gaxwitnikis he igkis me 
madikemet. 
—A onça os comia todo dia até que eles foram 
quase extintos. 

he -nen adv. ► apenas adv. só adv. V.‘ininewa’ 
Pis he bakimninen. 
—Você é apenas uma criança. 
Wakukwa-tiyegemya ig wew he tiyegemnen. 
—O guaxinim anda só à noite. 
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hehbet adj. ► espalhado adj. V.‘kihenbet’ 
Mayk hehbet waykbo. 
—O milho está espalhado no chão. 

hehbeta v.t. ► espalhar v.t. V.‘hah’‘-bet’‘-ha’ 
Ig hehbete venen abet kasis givin. 
—Ele espalhou veneno no formigueiro. 
Ka muwaka hehbeta umana akak pam. 
—Não espalhe sal na nossa comida. 

hehbeta akak pam ► salpicar v.t. 
Eg batek hehbeta gumana akak ka aynsima 
pam. —Ela gosta de salpicar bem sua comida. 

hehe v.t. ► jogar v.t. colocar v.t. V.‘hah’ 
Eg hehe kuwak arikut panye. 
—Ela jogou a farinha no cesto. 

heloj, giheloja s.f. ► relógio s.m. (do português) 
Heloj kamuw ahehten. 
—O relógio mede o movimento do sol. 

hehpekuye /o adj. ► mesmo /a adj. igual adj. 
idêntico /a adj. equivalente adj. V.‘ahehpa’ 
Nah timap hehpekuye inetit. 
—Ouvi a mesma notícia. 
Gihmun ahivak hehpekuye ke nudahanbe. 
—A canoa dele é igual à minha. 
Abes igkis hehpekuye gihivakis. 
—Os gêmeos são idênticos. 
Pohowku ml. iyti, in hehpekuye ke pahak 
kuyegbe. —Cinco ml. de óleo é equivalente a 1 
colher (sopa). 

hehpekuye /o adv. ►1 em acordo 
Igkis tuguhkis gihiyekemnikis hehpekuye. 
—Eles entraram num acordo. 

►2 igualmente adv. 
Igkis ibakhak hehpekuye amin uwas. 
—Eles dividiram as laranjas igualmente entre si. 

►3 em empate, empatar v.t. 
Bulevutnevwi garehwankis pisenwa hehpekuye. 
—Os times empataram o jogo. 
Arehwaki pisenwa hehpekuye. 
—O jogo terminou em empate. 

hehpekuye awadan ► paralelamente adv. 
Tiyka kuwawta hehpekuye awadan. 
—Desenhe as linhas paralelamente. 

henne adv. ► assim adv. V.‘han’ 
Ka ba keh henne! —Não faça assim! 
Ku henne nikwe nah ka atak. 
—Se for assim, então eu não vou. 
Henneki wahawkrivwiy kay ke ininbe. 
—Era assim que os avós dançavam. 

henneme conj. ► mas conj. mesmo assim, ora 
conj. porém conj. nem que V.‘han’‘-
me’‘bawa’‘kameki’ 
Nah bayehpin nudahan henneme nah iwinite 
pidahan. —Eu o guardei para mim mas vou 
pegá-lo para você. 
Henneme abet ini hawkri nah ka kiyaknihwa. 
—Ora, naquele dia eu estava impaciente. 
Hiwaya pis mpiksaptihun, henneme nah ka ax. 
—Eu não vou comer, nem que você me peça. 

hennen adj. ► insípido /a adj. V.‘han’‘-nen’ 
Ini axka hennen. —A comida está insípida. 

hennenwa adv. ► mais ou menos 
V.‘han’‘-nenwa’‘kabay aynesa’‘aynesa ariwntak’ 
Nah ay hennenwa. —Estou mais ou menos. 

hennep adj. ►1 mesmo adj. 
V.‘han’‘-nen’‘-pi’‘hehpekuye’ 
Inin paytwempu hennep ahivak. 
—Esta vila é do mesmo jeito que a outra. 

Madikte hiyeg hennep gihiyekemnikis. 
—Todas as pessoas tinham a mesma atitude. 

►2 igualmente adv. 
Ig ibakha karukri givuwiwkis madikte hiyeg 
hennep ayesri. —Ele distribuiu o dinheiro 
igualmente entre todos. 

hennewa adv. ► de fato, de verdade, isso 
mesmo; amém interj. confirmado adj. 
positivo adj. V.‘han’‘-newa’ 
Hennewa, inakni iwit inyewa. 
—Isso é de fato a verdade. 
Hennewa nah atak atere. 
—Isso mesmo, eu vou lá. 
Igkis awna: “Kibeyne. Hennewa in danuh.” 
—Eles disseram: “Amém.” 
“Mmah hennewatki pis hiyavwa?” “Hennewa! Ka 
nuwasemnima.” —“Você o viu de verdade?” 
“Positivo! Não estou mentindo.” 

hennewatbaki! adj. ► com certeza, 
provavelmente adv. V.‘han’‘-newa’‘-baki’ 
Hennewatbaki in. —Com certeza foi assim. 

hep v.t. ► ralar v.t. V.‘hevye’ 
Hep avuk ayak. Wagesni payegbitak abetit 
aynesa awku. Kamptaw akak amun katiwka. 
—Rale um caroço de abacate. Misture com 
álcool. Faça massagem com a mistura na parte 
dolorida. 

heptet s.n. ► ralador s.m. V.‘hap’ 

-hetni suf. ► comida s.f. 
Usuh kanum “cipó-do-campo” wayamhetni 
awaku wayam batek ax. —Chamamos o cipó-do-
campo a “comida do jabuti” porque o jabuti gosta 
de comer. 

hevye /o v.t. ► ralar v.t. V.‘hep’ 
Eg hevyo madikte gukengi. 
—Ela ralou toda a mandioca. 

hew, ahewra s.n. ► cinza s.f. 
Tiket ka aynsima ahewra. 
—O fogo tem muita cinza. 

hewhaw adv. ► reduzido a cinzas V.‘hew’‘-ha’‘-wa’ 
Ah wohe hewhaw. 
—A árvore foi reduzida a cinzas. 

hewke adv. ►1 no dia seguinte, no outro dia 
Hewke nikwe, gakig tivik wasemdekete. 
—Então, no dia seguinte a tia dele foi à roça. 
Hewke ig takweye danuh akiw. 
—O rapaz chegou de novo no outro dia. 

►2 sete ou oito horas da manhã. 
Kuwis hewke. —Já são oito horas da manhã. 

hewke tiyegem ► toda à noite, à noite inteira 
Nah ka himak hewke tiyegem. 
—Não dormi à noite inteira. 

hewkepka adv. ►ao amanhecer 
Kuwewanek arimkat hewkepka yis tima kuhivra 
awna. —Ao amanhecer vocês vão ouvir os aves 
cantando. 

hewkevye /o adv. ► dia após dia, cada dia 
Hewkevye ig tivik kannivivye. 
—Cada dia ele saía para trabalhar. 

hewkeweke adv. ► bem cedinho 
V.‘hawkanawa’‘-eweke’ 
Nah wadise hewkeweke. 
—Acordei bem cedinho. 
Ugugune uguhwa hewkeweke. 
—Relampejou bem cedinho. 

hewru s.f. ► cigana s.f. (Opisthocomus cristatus) 
Eg hewru guhgi ka ahawnasima. 
—A ave cigana tem uma catinga forte. 



 

Dicionário Palikur – Português, 2019, Associação Internacional de Linguística —SIL Brasil 

144 

hewru-gukutew s.f. ► limãorana s.m. (Chomelia 
tenuiflora) 

hexo s.f. ► forno s.m. (do crioulo) V.‘hiher’ 
Eg ike bugut arikut hexo. 
—Ela colocou o pão no forno. 

higap v.t. ► beber v.t. tomar v.t. 
Minikwak ig batek higap paratwen. 
—Ele gostava de beber cachaça. 
Nah higa nuveyuh mpamavut adah pahay hawkri. 
—Eu tomo o remédio três vezes ao dia. 

higapka, gihigvan s.n. ► bebida s.f. refresco s.m. 
Ig uwkiya awaku higapka. 
—Ele ficou tonto por causa da bebida. 
Eg kumuk kahambar adahan kehne higapka. 
—Ela fez refresco de taperebá. 

higapka katiwye ► bebida alcoólica s.f. 
Gibiy kuwis ihumpaw akak higapka katiwye. 
—Ele está viciado em bebidas alcoólicas. 

higawasa v.t. ► absorver v.t. encharcar v.t. 
V.‘higap’ 
Wayk higawasa muwok garunra. 
—A terra absorve a chuva. 
Mawru higawase busukne akay. 
—O algodão absorveu a secreção. 
Eg higawasano un akak kamisbet. 
—Ela encharcou um pano com água. 

higesa adj. ► coitadinho interj. V.‘akadisa’‘-sa’ 
Higesa kuhivrayan sigivunisa. 
—O passarinho caiu do ninho, coitadinho! 

higih v.t. ► afastar v.t. tirar v.t. 
Ig higihe wakukwa aytakihan. 
—Ele afastou o macaco daqui. 
Uyay higih wahmunwiy tahan. 
—Vamos afastar a nossa canoa para lá. 
Higihava ini ariknebdi aytaki! 
—Tire essa bagunça daqui! 

higihgis v.t. ► torrar v.t. 
Uhawiy kuwis sabisbi. Uyay higihgisni akiw. 
—Nossa farinha já está mole. Vamos torrá-la de 
novo. 

higihgiska adj. ► torrado /a adj. 
Inin kuwak kuwis higihgiska kabayntiwa. 
—A farinha de mandioca já está bem torrada. 

higihgi adj. ► crocante adj. quebradiço /a adj. 
torrado /a 
Bulax higihgiye. —A bolacha é crocante. 
Inin kuwak sabisbivye, in ka higihginema. 
—Essa farinha está mole, não é quebradiça. 

higihwa v.i. ►1 afastar-se v.i. retirar-se v.i. 
apartar-se v.i. V.‘higih’‘tukuhwa’ 
Higihwanay giwkis. 
—Vocês devem afastar-se deles. 
Higihwanaba ariw mbayka. —Aparte-se do mal. 

►2 mudar-se v.i. V.‘higih’ 
Igkis higihwa ta avitit pahawa kewgihri. 
—Eles se mudaram para uma outra ilha. 

higiw, ahigwi s.n. ► terreiro s.m. praça s.f. 
Mmahki yis he tabirenen ay amadga higiw 
mataytak? —Por que vocês estão vadiando no 
terreiro todo dia? 
Inin higiw adahan madikte hiyeg danuhpenevwi. 
—Esta praça é para todas as pessoas que estão 
passeando. 

higiwvari v.i. ► andar sem rumo, perambular v.i. 
Wakukwa ka misakwa pahayiknenema. Ig 
higiwvari. —O macaco não fica num só lugar; 
ele anda sem rumo. 

hirohe v.i. ► tombar v.i. cair v.i. 
Egu uhukni hirohe avewit pahaktiwa akiw. —A 
árvore que cortamos tombou em cima de outra. 

higomin adj. ► inclinado /a adj. V.‘hiroh’ 
Payt higomine me hakuhemet. 
—A casa inclinada vai cair. 

hih v.t. ► assoar v.t. 
Bakimni ka kannu hih murukti gikigaptak. 
—A criança não sabe assoar o nariz. 

hiher, gihehri s.f. ► forno s.m. 
Eg sarayh guwenbi amadgat 
hiher. Ayge eg kuwakya. 
—Ela colocou a mandioca 
ralada no forno e fez 
farinha. 

hiher nopsesa ► frigideira s.f. 
Hiher nopsesa kehka akak alumin. 
—A frigideira é de alumínio. 

hihervinwa, gihehrivinwa s.n. ► casa de forno 
fábrica de farinha 
V.‘hiher’‘-vinwa’‘ihehritvimnaw’‘pawkayga’ 
Ig kuwakya aynte gihehrivinwa. 
—Ele faz farinha lá na casa de forno. 

hihiwa v.i. ►1 urrar v.i. rugir v.i. V.‘hih’‘migiswa’ 
Ku aysaw kawokwine hihiwa madikte tinogben 
avis. —Quando a onça urra todas as mulheres 
ficam com medo. 

►2 rosnar v.i. 
Pewru kamabyenpiye hihiwa ku aysaw nah 
danuhkwa kennesa gihumwa. —O cachorro 
bravo rosnou quando me aproximei. 

hika v.t. ► cheirar v.t. inalar v.t. 
Ku aysaw ig hika dohog, ig puwvuhwa. —Quando 
ele cheira o entorpecente, ele enlouquece. 
Ku pikig pitihwe awaku murukti, ewwah pam akak 
un piwaku. Hikan. In keh pikig ka pitih akiw. 
—Se seu nariz estiver entupido, faça uma 
solução com água e sal na sua mão e inale-a. 
Seu nariz ficará descongestionado. 

hika v.t. ►1 abrir v.t. fechar v.t. V.‘woka’ 
Eg hika gusakola. —Ela abriu a mochila. 

►2 deslizar v.i. V.‘ahiku’ 
Pibukun gaxikletavig hike. —Seu zíper deslizou. 

hikak v.t. ► vomitar v.t. V.‘hikegbetew’ 
Inin karayt keh wis hikak ka aynsima. 
—Esta doença nos faz vomitar muito. 
Ig harih ig hikak migatnenwa. 
—Ele estava prostrado vomitando sangue. 

hikakawonpi adj. ► enjoo s.m. V.‘hikak’ 
Gubiwhkisni keh eg hikakawonpi. 
—Ela teve enjoo durante a gravidez. 

hikaki adj. ► laço s.m. 
Ig waneke kuwawta hikaki. 
—Ele fez um laço com a corda. 

hikasa v.t. ►1 escorregar v.t. V.‘hika’‘-kis’ 
Igkis hikasa gihmunkis asebwitak. —Eles 
escorregaram a canoa pelo escarpamento. 

►2 deixar rolar 
Eg hikase guwwasa ahakwat un. 
—Ela deixou a laranja rolar até cair na água. 

►3 fazer engolir 
Ku bakimni ka higepkere iveyti, amawka wis 
hikasin git. —Se a criança não quiser tomar o 
remédio, temos que fazê-la engolir. 

hikasaw v.i. ► escorregar v.i. V.‘hika’‘-kis’‘-wa’ 
Bakimnayh hikasaw abet ibug warikmu. 
—As crianças escorregaram na lama da 
ribanceira do rio. 
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hikaw v.i. ► ceder v.i. cair v.i. V.‘wihwa’ 
Tip hakuhe awaku wayk hikew gukak. 
—A pedra desabou porque a terra cedeu. 
Minikwak tip Karumna abekebdi hikew pakwa 
atunatak.  —(Diz a lenda que) há muito tempo 
pedregulhos cederam do meio do monte 
Carupina. 
In abekebdi hikew, umehe barewye avugban 
ahavwi. —Os pedregulhos cederam, caíram, e 
mataram um bom pedaço do mato. 

hikekbetew v.i. ► vomitar v.i. V.‘hikak’ 
Ig hikekbetew awaku ig ax ba ayesrivevye. 
—Ele vomitou porque comeu demais. 

hikek v.t. ►1 provar v.t. 
Ig hikek tivuw arih, ig ka batek nikak. 
—Ele provou da carne de rã e não gostou. 
Ini mbeyne adahan hikekne yikamaxwan. 
—Este mal lhe sobreveio para provar sua fé. 

►2 desafiar v.t. testar v.t. 
Kuri nah ayta hikekpi pahaynewata akiw. 
—Já veio testar você mais uma vez. 

hikeka adj. ► provado adj. testado adj. 
fazer prova 
Takuwanek nah hikeka. 
—Vou fazer prova amanhã. 

hikeka-iwanti s.n. ► quebra-braço s.f. V.‘iwanti’ 
Igkis arehwenes akak hikeka-iwanti. 
—Eles estão brincando de quebra-braço. 

hikekere v.i. ►1 enjoar v.t. ficar enjoado V.‘hikak’ 
Wiwihwaki keh ig hikekere. 
—O movimento o fez ficar enjoado. 

►2 ressaca s.f. (awaku paratwen) 
Ig higa ka aynsima paratwen kuri ig hikekere. 
—Ele bebeu muito e agora está de ressaca. 

hikekwa v.t. ►1 experimentar v.t. provar v.t. 
Ig hikekwa ax tivuw arih ig ka batek nikak. 
—Ele provou da carne de rã e não gostou. 
Lesli hikekwa ax wakukwa awak. 
—Lesli experimentou comer mão de macaco. 

hikekwaki s.n. ►1 teste s.m. experiência s.f. 
Ig kehne hikekwaki adaha hiyepne ba ini iveyti 
kibeyne ba kawk. —Ele fez um teste para saber 
se o remédio faria efeito ou não. 

►2 prova s.f. V.‘hikekwa ‘-ka’ 
Igkis lekolyavu kehe hikekwaki amin koht. 
—Os alunos fizeram uma prova de matemática. 
hikuh v.t. ► causar a saída, fazer mandar 
embora 
Ig hikuhe usuh ta git hiyaptigi. —Ele fez com que 
o encarregado nos mandasse embora. 

himah v.t. ► repreender v.t. ralhar v.t. 
admoestar v.t. desafiar v.t. 
Niguh himahun ku aysaw nah taraksa. 
—Meu pai me repreende quando faço um erro. 
Pi kabayte pis kabayha pikamkayh mpinekata pis 
himahgi. 
—É melhor elogiar o filho do que ralhar com ele. 

himahka s.n. ► repreensão s.f. ralho s.m. censura 
s.f. admoestação s.f. desafio s.m. reprimenda s.f. 
Ig kawih kibeyne himahka. 
—Ele recebeu uma reprimenda. 

himak v.i. ►1 dormir v.i. 
Ig himak kabayntiwa. —Ele dormiu bem. 

►2 secar v.i. 
Bukih aynesa wakukwa ariva. Maviyasa adidkan 
avit pitesni kibehtenwa avit eg himeke. 
—Quebre o “cipó de macaco”. Passe o leite na 
contusão rapidinho, antes que o cipó seque. 

himaka, gihimkan s.n. ► sono s.m. dormir s.m.  
Himaka barewe henneme kiye pannivwi. 
—Dormir é bom, mas lembre-se do seu trabalho. 

himaksa v.t. ► adormentar v.t. fazer dormir 
V.‘himak’‘-kis’ 
Eg himakse gukamkayh. 
—Ela adormentou o filho. 

himaksaw v.i. ► fingir dormir V.‘himak’‘-kis’‘-wa’ 
Ig himaksaw gavit ginag. 
—Ele fingiu dormir para que a mãe acreditasse 
que realmente ele dormia. 
Ig ke wotnebe ig himaksawnebe. 
—Parece que ele está fingindo dormir. 

himano s.f. ► moça s.f. donzela s.f. 
Eg himano kigihruvyo. —A moça vai se casar. 
Pahak ahehpakti ke ininbe taris himanovwiyo 
guhiyakemnikis. —Uma imagem como essa 
chama a atenção das donzelas. 

himekepket s.n. ► alojamento s.m. lugar para 
passar a noite V.‘himak’‘-e’‘-ket’ 
Ig yuma karukri, yuma axka, yumahwata 
himekepket. —Ele não tem dinheiro, nem 
comida, nem alojamento. 
Kadahan tip himekepket aynte tiwriktak. Hawata 
kadahan himekepket uvitkitak kennesa arimkat 
Karumna. —Há uma rocha para passar a noite lá 
no sul. Também há outra rocha para passar a 
noite no oeste perto do monte Carupina. 

himet v.t. ► entrançar v.t. V.‘imava’‘hum’ 
Ig himet imedgimti barewye. —Ele entrançou 
bem a corda para arco de flecha. 

hip, ahiva s.n. ► ripa s.f. (do português) 
Ig yuma gahrabet adahan kehne givin ahiva. 
—Ele não tem madeira para fazer ripas. 

hirohptaw v.i. ► desabar v.i. V.‘hiroh’ 
Ku pis keh pivin abet kayh, ik adahan in 
hirohptaw. —Se você fizer sua casa na areia ela 
pode desabar. 

hiwh v.t. ► cortar v.t. 
Ig hiwh uwas pabak. 
—Ele cortou a laranja no meio. 

hiwhabetwiye /o adj. ► ruga s.f. V.‘hiwh’ 
Eg hiwhabetwiyo guhepka. 
—Ela tem muitas rugas no rosto. 

hiwhap v.i. ► enrugar-se v.i. V.‘hiwh’ 
Ku aysaw wis kiyavwip uhepka kavusa hiwhap. 
—Quando envelhecemos, o rosto começa a  
enrugar-se. 

hiwhbeta v.t. ► fatiar v.t. cortar em pedaços 
V.‘hiwh’‘masere’ 
Eg hiwhbeta bugut akak iwan. 
—Ela fatiou o pão com uma faca. 

hiwhbetaki s.n. ► fatia s.f. V.‘hiwh’ 
Eg axe pahak bugut hiwhbetaki. 
—Ela comeu uma fatia de pão. 

hiya v.t. ► ver v.t./v.i. enxergar v.t. V.‘hiyap’ 
Nah hiya pahavu mewkarad ahakwa un. 
—Vejo um tracajá gigante na água. 

hiya v.aux. ► poder v.aux. ter condições 
Akak ini karayt pis ka hiya pisma ax im kiyne. 
—Com essa doença, você não pode comer 
peixe gorduroso. 
“Ba hiya pisma ayavan?” “Ka hiya nahma.” 
—“Você pode me ajudar?” “Não tenho 
condições.” 
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hiya -ka ►poder v.aux. conseguir v.aux. ser capaz 
(O sufixo ‘-ka’ ocorre somente quando há um pronome 
obliquo no verbo.) V.‘hiya’‘-ka’‘-ak’ 
Ig hiya gayavaka. —Ele pode ajudá-la. 
Ig ka hiya gamnihka. 
—Ele não conseguiu salvá-la. 
Yuma hiyeg hiya akabyahka. 
—Ninguém é capaz de consertá-lo. 

hiya asamanak ► ser competente, dar conta, 
ser capaz, ter jeito V.‘samah’ 
Nah ka hiya asamanak. —Eu não dou conta. 
Ig hiya asamanak kabayntiwa. 
—Ele é muito competente. 
Nah hiya asamanak inin annivwit. 
—Eu sou capaz de fazer esse trabalho. 

hiyak v.t. ► saber v.t. conhecer v.t. 
Nah ka hiyak. Ig kawnata hiyak. 
—Eu não sei. Ele também não sabe. 
Ig hiyak ukivarawiy giw henneme ig ka hiyakgi. 
—Ele sabe o nome do presidente mas ele não o 
conhece. 

hiyak ahawkan ► saber lidar, saber manejar 
Ig hiyak ahawkan pak. 
—Ele sabe lidar com gado. 
Ig hiyak ahawkan kasivag kabayntiwa. 
—Ele sabe manejar muito bem o facão. 

hiyak akak ►1 cuidar v.t. tomar conta 
Nahnewa hiyak akak inin. 
—Eu vou cuidar disso. 
Gannivwi adahan ig hiyekne akak madikte 
newkanbet. —Sua responsibilidade é de tomar 
conta de tudo o que tenho. 

►2 julgar v.t. 
Ig hiyaptigi hiyak akak hiyeg kakehniyevwi. 
—O juiz vai julgar os criminosos. 

►3 resolver v.t. 
Ig takweye yuma gikivay adahan ig hiyak akak 
inin. —O rapaz não tem maturidade para 
resolver este caso. 

hiyak akak givit ► independente adj. 
Ig takweye igwa hiyak akak givit kuwis. 
—O rapaz já é independente. 

hiyak hawkri ► esperto /a adj. saber o que 
fazer, ter bom senso, ter juízo 
Kurumsuk givewkankis kinis parikwene; igkisme 
hiyak hawkri. 
 —(Diz a lenda que) os “kurumsuk” tentaram 
enganar os palikur; eles, ao contrário, eram mais 
espertos. Eles sabiam o que fazer. 
Hiyeg uwkip igkis ka hiyak hawkri. 
—Pessoas bêbadas não tem juízo. 

hiyakan adj. ► conhecido adj. famoso /a adj. 
V.‘hiyak’ 
Giw hiyakan muwapuw. 
—O seu nome é conhecido em todo lugar. 

hiyakemnihwa v.i. ►1 ficar sabido /a V.‘hiyak’ 
Ku aysaw ig kannuhwevwa, metakwa ig 
hiyakemnihwa. —Ele se esforçou nos estudos, e 
finalmente ficou mais sabido. 

►2 saber no íntimo V.‘hiyak’ 
Egki hiyakemnihwa ayipa kuwis gukamkayh tivik 
gihapti ner awayg. —Ela soube no íntimo que a 
filha já tinha saído com aquele homem. 

hiyakemnihwenene v.i. ► tornar-se mais sábio 
Avanenekwa igkis hiyakemnihwenene. 
—Estão sempre se tornando mais sábios. 

hiyakemniki, gihiyekemni s.n. ►1 sabedoria s.f. 
razão s.f. entendimento s.m. circunspeção s.m. 
siso s.m. juízo s.m. prudência s.m. V.‘hiyak’ 
Ig awna akak hiyakemniki. 
—Ele falou com sabedoria. 
Ig ka wew avigku hiyakemniki. 
—Ele não agiu com juízo. 
Ku aysaw nah timap ka aynsima hiyarapka in 
arakak aynesa hiyakemniki. 
—Quando vejo muito riso, é sinal de pouco siso. 

►2 informação s.f. 
Uya akki nutuh aynesa hiyakemniki akiw amin 
inin. —Favor me dar mais alguma informação 
sobre isso. 

►3 mente s.f. espírito s.m. consciência s.f. 
coração s.m. cabeça s.m. alma s.f. gênio s.m. 
V.‘gitip’ 
Nuhiyakemni awna nutuh. 
—Meu coração fala comigo. 
Ig yuma gitaraksan. Gihiyekemni barewbet. 
—Ele não fez nada de mal. Sua consciência 
está limpa. 
Ig awna arakembet iwit ku pariye tuguh abet 
gihiyekemni. 
—Ele fala qualquer coisa que passa pela cabeça. 

►4 opinião s.f. teoria s.f. 
Usuh timepkere pihiyakemni. Mmahpa in ta pit? 
—Queremos ouvir a sua opinião. O que você 
acha? 
Abet uhiyakemni, aya padoh in ka mahiko, 
akehkame in mahiko humaw. —Em teoria pedir 
perdão é fácil, mas na prática é difícil. 

►5 pensamento s.m. V.‘ivegminaki’‘givegminan’ 
Ig kibeyne gihiyekemni. 
—Ele tem pensamentos bons. 

►6 personalidade s.f. temperamento s.m. 
sentimento 
Bakimni nopsesa, gihiyekemni kote wokate. 
—A criança pequena não tem personalidade 
formada. 
Uhiyakemni ka patiptak. 
—Os nossos sentimentos não cruzam. 
Eg kabayno guhiyakemni. Madikte hiyeg batek 
kinetihwa gukak. 
—Ela tem bom temperamento. É simpática. 
Todo mundo gosta de conversar com ela. 

►7 questão s.f. assunto s.m. 
Uyay kinetihwa amin inin hiyakemniki. 
—Vamos discutir essa questão. 
Uyay kinetihwa amin nawenyewa hiyakemniki. 
—Vamos falar de outro assunto. 

►8 significado s.m. sentido s.m. 
Nah ka hiyak inakni iwit ahiyakemni. 
—Não sei o significado da palavra. 

►9 sistema s.m. ideologia s.f. 
Igkis kumaduka hiyeg akak kibeyne hiyakemniki. 
—Eles têm um bom sistema de governo. 

►10 senso s.m. 
Ig biyukse gihiyekemni. 
—Ele perdeu o bom senso. 

►11 atitude s.f. 
Madikte hiyeg hennep gihiyekemnikis. 
—Todas as pessoas tinham a mesma atitude. 

►12 ideia s.f. 
Nah kadahan pahat hiyakemniki. 
—Eu tenho uma ideia. 
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►13 comportamento s.m. caráter s.m. maneira de 
viver e de agir 
Ig wew avigku kibeyne hiyakemniki. Ig wew 
wadit. —Ele tem um bom comportamento. Ele 
faz o que é bom. 
Ner arewevye gihiyekemni in ka kabay. 
—Aquele malvado não tem bom caráter. 
Nah muwaka kamax pahavwi ku pariye kane kinis 
hiyeg, ig kibeyne gihiyekemni. 
—Quero casar-me com um homem honesto e de 
bom caráter. 

►14 conselho s.m. sugestão s.f. 
Ig ikene gikamkayh gihiyekemni. 
—Ele deu conselho ao filho. 
Ba ik adahan nah iki pihiyakemni aynesawa? 
—Posso lhe dar uma sugestão? 

hiyakemniki adahan ku samah amawka wis 
wew ► filosofia s.f. 
Uhokriyanvu gihiyekemnikis adahan ku samah 
amawka wis wew in nawenyewa ariw 
gihiyekemnikis neras ku pariye kane kamaxwa 
givitit Uhokri. 
—A filosofia dos crentes é differente da filosofia 
dos não-crentes. 

hiyakemniki ayamka ► segredo s.m. 
Amawka ini hiyakemniki ayamka. Nah ka 
muwaka pahavwinema hiyeg hiyak. —Isso é um 
segredo. Não quero que ninguém saiba disso. 

hiyakemniki ayemwene ► enigma s.m. mistério  
Nah ka hiya awatkak ini hiyakemniki ayemwene. 
—Não posso adivinhar este enigma. 

hiyakemniki inyewatnene ► verdade s.f. fato s.m. 
Wis kote hiyakte ku pariye hiyakemniki 
inyewatnene. 
—Nós ainda não sabemos quais são os fatos. 
Uyay ivegva hiyakemniki inyewatnene. 
—Vamos em busca da verdade. 

hiyakemniki mbeyevye ► maldade s.f. malvadez  
Uyay miniw ariw hiyakemniki mbeyevye 
patehwevye. 
—Vamos nos livrar da maldade e da malícia. 

hiyakemniki waditnevyenen ► fantasia s.f. 
Ig kamaxwa arit hiyakemniki ku pariye 
waditnevyenen. 
—Ele acredita em fantasias. 
Ig ivegminene gihiyekemni amin hiyakemniki 
waditnevyenen. —Ele é cheio de fantasia. 

hiyakemniki adahan iveyti ► medicina s.f. 
Hiyakemniki adahan parikwene giveykis in 
makniwa hiyeg. 
—A medicina dos indígenas cura as pessoas. 

hiyakemniye /o adj. ► inteligente adj. sabido /a 
adj. razoável adj. sensato /a adj. 
Hiyakemniye bakimni, ig timap giwnkis kiyavwiy-
egben. —Uma criança sensata ouve os idosos. 

hiyakis v.i. ► cuidar (duma situação) v.i. 
Waké nah hiyaknibe kaksawatkam nah 
hiyakiskam arit. —Se eu soubesse disso antes, 
eu teria cuidado da situação. 
Waké nah hiyaknibe henne adahan avim inin 
numana ka kabay, amakawatkama nah 
hiyakiskama arit. —Se eu soubesse que a 
comida ia estragar, eu teria cuidado dela ontem. 

hiyaksa adv. ► mesmo assim 
Pis hiyak ku in ka wadit, hiyaksa pisnewa kehni. 
—Você sabia que era errado, mesmo assim 
você fez. 

hiyan v.i. ► brotar v.i. germinar v.i. 
Amutrivwi kuwis hiyan. 
—As plantas já germinaram. 
Mayk ayak hiyan kibehtenwa. 
—As sementes do milho brotam logo. 

hiyanotka s.n. ► catarata s.f. carne crescida 
V.‘kamarotka’, ‘ibuwot’ 
Ig ka hiyap huwewehnema awaku ig kadahan 
hiyanotka. 
—Ele não enxerga direito, tem catarata. 

hiyanwokye /o adj. ► ter jeito para plantar 
V.‘hiyan’‘giwak 
Gaytakis hiyeg hiyanwokye arit amutribdi. 
—Algumas pessoas têm jeito para plantar. 

hiyap v.t. ► ver v.t./v.i. enxergar v.t./v.i. Tb.‘hiya’ 
Eg ka hiyap kabayntiwatma. 
—Ela não enxerga bem. 
Ka ba pis hiya ku pariye pikehni! Ayipa pis 
kamaranpi umeheke! —Viu o que aprontou? Já 
aprontou um escândalo. Matou alguém! 
Ig hiya pareyne sakere gibiy gimkat. —Ele viu 
um jacaré arreganhando a boca na sua direção. 
Ig hiyapni henne, ig kabiman: “Amnihunay!” 
—Vendo isso, ele gritou: “Socorro!” 

hiyap v.t. ► consultar v.t. V.‘iwasasaw’‘hiyapkiswa’ 
Ig tivik hiyepne mekseh. 
—Ele foi consultar o médico. 

hiyap v.t. ► agradar v.t. 
Hiyapnaba pikebyuvwi kabayntiwa. 
—Agrade os seus parentes. 

hiyap abet gihiyekemni ► imaginar v.t. 
Abet gihiyekemni ig hiyap madikte ku pariye 
gukehni. —Ele imaginou tudo o que ela fez. 

hiyap mbeyne ► sofrer v.t. 
Igkis hiya mbeyne awaku yuma gimanakis. 
—Eles sofreram por causa da fome. 
Eg hiya mbeyne ka aynsima akak gukamkayh 
gimiremni. 
—Ela sofreu bastante com a morte do filho. 

hiyap pahavwi kabayte ► acepção s.f. 
Nah ka hiyap pahavwinema kabaytema giw 
pahavwi. —Eu não faço acepção de pessoas. 

hiyapkis v.t. ► mostrar v.t. apresentar v.t. 
demonstrar v.t. 
Amawka pis hiyapkis pibuskana ta arikut lupital. 
—Você precisa mostrar sua ferida no hospital. 

hiyapkis ariknema ► chamar a atenção (gíria) 
Nahma hiyapkis ariknema gut? —O que posso 
fazer para chamar a atenção dela? 

hiyapkis aritkama ► mostrar a ele (fazer mal) 
Waké nah hiyaknibe henne kaksawatkam nah 
hiyapkis aritkama. —Se eu soubesse disso, eu 
teria mostrado a ela. 

hiyapkis mbeyne ► maltratar v.t. castigar v.t. 
Ig hiyapkis mbeyne git gikamkayh waditnevyen. 
—Ele maltratou o filho sem motivo algum. 
Igkis hiyapkis mbeyne git amepye avatra 
gimevwi. —Eles castigaram o ladrão pelo roubo. 

hiyapkiska mbeyne ► condenado adj. V.‘hiyap’ 
Umehekevutne hiyapkiska mbeyne gitnek. 
—O assassino vai ser condenado. 

hiyapkiswa v.i. ► aparecer v.i. revelar-se v.i. 
Wavitye hiyapkiswa gitkis. 
—O demônio apareceu a eles. 
Ka muwaka ayamwa nuwhu; hiyapkiswa nutuh. 
—Não se esconda de mim, pode revelar-se à 
mim. 
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hiyapkiswa git mekseh ► consultar v.t. 
V.‘hiyap’‘iwasasaw’ 
Eg ayta hiyapkiswano git mekseh adahan 
gukahri. —Ela veio consultar o médico por 
causa da sua doença. 

hiyapnaba interj. ► cuidado interj. V.‘hiyap’ 
Hiyapnabay! Yis wiwhe ariku miyokwiye. 
—Cuidado para não caírem no buraco. 

hiyaptigi /u s.m./s.f. ► encarregado s.m. juiz s.m. 
ministro s.m. superintendente s.m. 
Igi hiyaptigi adahan Makniwka, ig kinetihwene 
gitkis. —O ministro da Saúde falou com eles. 
Eg hiyaptigu adahan madikte lekolviyene. 
—Ela é superintendente de todas as escolas. 
Ig hiyaptigi katiwnise gitaraksan git. 
—O encarregado o castigou. 

hiyara v.i. ► rir v.i. 
Ku aysaw eg timap estwa, eg kavusaw hiyara. 
—Quando ela ouviu a estória, começou a rir. 
Ig marekevwe, inneki keh ig hiyara ka maguw. 
—Ele ficou sem graça, e riu nervosamente. 

hiyaramnen adj. ► risonho /a adj. V.‘hiyara’ 
Takweye he hiyaramnen. 
—O rapaz é muito risonho. 

hiyarapka, gihiyan s.n. ► riso s.m. V.‘gihihi’ 
Eg himano kadahan barewye hiyarapka. 
—A moça tem um riso bonito. 

hiyavava v.t. ► observar todos os detalhes 
V.‘hiyap’ 
Bakimni kahawkan hiyavava gig gihepka. 
—Um neném tem tempo de observar todos os 
detalhes do rosto do pai. 

hiyavaweke s.n. ► ao amanhecer, com o raiar 
do dia V.‘hiyap’ 
Nah wadis hiyavaweke. 
—Acordei com o raiar do dia. 
Bakimnayh kannikaw hiyavawkanen adahan 
kaniknekis. —As crianças levantam-se somente 
ao amanhecer para pescar. 

hiyawa v.aux. ► poder v.aux. V.‘hiya’ 
Hiyawa pis iwini. Ka sam. 
—Você pode levá-lo, não faz mal. 

hiyawa conj. ►1 embora conj. ainda que, 
mesmo que, apesar de 
Hiyawa nah taraksa henneme ig amnihun. 
—Apesar dos meus erros, ele me ama. 
Hiyawa nah kakahribdivye, nahnewa 
kannivanene. 
—Embora estando doente, estou trabalhando. 
Hiyawa ig awnasan, henneme nah ka atak. 
—Mesmo que ele tenha me convidado, eu não 
vou. 

hiye s.m. ► galibi s.m. 
Minikwak parikwene keryes gikakkis hiye. 
—Antigamente os palikur guerrearam com os 
Galibis. Amekenegben harakse hiye tahan 
Walandenawak. Ayge amekene ikiswig. 
—Os ancestrais perseguirem os galibis até 
Suriname e os deixaram lá. 

hiyeg /hiyogi, gihiyega s.m./s.f. ►1 pessoa s.f. 
alma s.f. cara s.f. sujeito s.m. indivíduo s.m. 
humano s.m. 
Eg hiyogi kabayno. 
—Ela é uma pessoa muito boa. 
Eg wagese ka aynsima hiyeg. 
—Ela ganhou muitas almas. 
Ig ner hiyeg ka kibeynema. 
—Aquele sujeito não é bom. 

Usuh ka puwiknema. Usuh hiyeg. 
—Não somos animais. Somos humanos. 
Wixwiy hiyeg kadahan kibeyne hiyakemniki. 
—Nós, seres humanos, podemos raciocinar. 

►2 povo s.m. gente s.f. 
Givin kivun akak hiyeg. 
—Sua casa está cheia de gente. 
Uhiyegavu kannivwi ka aynsima. 
—Nosso povo trabalha muito. 

hiyeg hiyakemniye /o ► sábio s.m., mago s.m. 
Hiyeg hiyakemniye hiyak hawkri. 
—O sábio conhece muitas coisas. 

hiyeg paytwempuyenevwi ► comunidade s.f. 
Madikte hiyeg paytwempuyenevwi tivik abetit 
pahadguhka. 
—Toda a comunidade foi à reunião. 

hiyeg ku pariye hiyekne akak ► gerente s.m 
Igi ku pariye hiyekne akak piyuket akak fabrik. 
—Ele é o gerente da loja e da fábrica. 

hiyeg ku pariye ikene uhiyakemni 
►conselheiro /a 
Neras hiyeg ku pariye ikene pihiyakemni igkis 
tarakse. —Seus conselheiros estão errados. 
Ukivara ihe giwnkis gihiyegavu ku pariye 
ikenevwi gihiyekemni. —O chefe seguiu o 
conselho dos seus conselheiros. 

hiyegi /hiyogi adj. ► gentil adj. simpático /a adj. 
carinhoso /a adj. gracioso /a adj. disposto adj. 
Amaka ig hiyegi nukakuh. 
—Ontem ele foi gentil comigo. 

hiyegihwa v.i. ► ser legal, ser gentil 
Kibeyne adahan ku samah pis hiyegihwa 
nukakuh. —Obrigado por ser legal comigo. 

hiyegihwaki, gihiyegihwan s.n. ► gentileza s.f. 
Kibeyne adaha ini pihiyegihwan nukakuh. 
—Obrigado por sua gentileza para comigo. 

hiyegiye adj. ► genial adj. gentil adj. generoso 
adj. simpático /a adj. carinhoso /a adj. 
Ig awayg hiyegiye. —Ele é um homem genial. 
Ginag ka guhiyegihwanisima ukakwiy. 
—A mãe dele é muito simpática conosco. 

hiyegviyene, gihiyegavu s.n. ►1 nação s.f. 
sociedade s.f. V.‘nasyoh’ 
Ka aynsima hiyegiviyenevwi amadga inin. 
—Há muitas nações neste mundo. 
Mpuse hiyegviyene kadahanekuye 
gihumpawankis. 
—Cada sociedade tem sua cultura. 

►2 clã s.m. 
Nah wakaymni ku samah kibite uhiyegavu kuwis 
madike. —Fico admirado que muitos de nossos 
clãs já estão extintos. 
Mpuse hiyegviyene kadahanyekuye 
gewkahwankis, igkis kadahanyekuye gavankis 
akiw; kadahanyekuye giwnkis henneme igkis 
timavak. Gahawkrivwikis pahavwiwa. 
—Cada clã tinha suas próprias fabricações, seus 
cantos, e suas línguas, mas podiam entender as 
línguas dos outros. Descenderam dos mesmos 
avôs. 

hiyeke v.t. ► reconhecer v.t. perceber v.i. 
V.‘hiyak’‘-e’ 
Ig hiyeke ku ig tarakse. 
—Ele reconheceu que estava errado. 
Pitatye eg mahikohpen henneme ayteke eg 
hiyekevun. —Primeiro ela só me olhou, mas 
depois me reconheceu. 
Eg hiyeke nere awayg. 
—Ela reconheceu aquele homem. 
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Egkis hiyeke guvitkis ku egkis makawihan. 
—Eles perceberam que estavam nus. 

hiyekereviye v.t. ► ter interesse, interessado/a 
adj. curioso/a adj. V.‘hiyak’‘-kere’‘-piye’ 
Ig hiyekereviye amin agigman mmah akavuska. 
—Ele tem interesse pela origem da música. 

hiyekne /o s.m./s.f. ► sábio /a s.m./s.f. V.‘hiyak’‘-ne’ 
Wixwiy ku pariye hiyeknevwi hiyakemniki 
kabayntiwa amawka ku wixwiy kiyaknihwa 
gikakkis neras ku pariye kotene hiyakte 
hiyakemniki kabayntiwatma. 
—Nos que somos sábios devemos ter paciência 
com aqueles que ainda não tem sabedoria. 

hiyekne akak iveyti ► atendente de 
enfermagem 
Ner ku pariye hiyekne akak iveyti ig piyih ka 
aynsima hiyeg. —O atendente de enfermagem 
tratou muitas pessoas. 

hiyekne hawkri ► experiente adj. 
Amawka wis uti pahavwi hiyekne hawkri adahan 
ig ikene uhiyakemni. —Temos que procurar 
alguém experiente para nos dar conselho. 

hiyepne v.t. ► assistir v.t. V.‘hiyap’‘-ne’ V.‘iwasa’ 
Ig hiyepne gukannuhwan. 
—Ele está assistindo a aula dela. 

hiyepne amaguy ► saborear v.t. provar v.t. 
Ig hiyepne axka amaguy. 
—Ele provou a comida. 

hiyepne mekseh ► consultar v.t. 
Ig tivik hiyepne mekseh. 
—Ele foi consultar o médico. 

hiyepwe v.t. ► ter premonição da morte 
V.‘hiyap’‘-wa’ 
Igwa hiyepwe. 
—Ele tem premonição de que vai morrer. 

hiyepwene /o s.m./s.f. ► adivinho /a s.m./s.f. 
Nor hiyapwano tarakse. —A adivinha errou. 

hiyuh v.t. ►1 carregar v.t. 
Ig hiyuh pahat sak kuwak. 
—Ele carregou um saco de farinha. 

hiyuh adj. ► “pendurado” adj. (gíria) 
Ig sarayh matekbetka ta nuvitit. Nahwa pahapwa 
“hiyuh” akak. —Ele emprestou dinheiro em meu 
nome e me deixou “pendurado”. 

hiyuh anavi giwan ► sobraçar v.t. 
Ig hiyuh gikagtan anavi giwan. 
—Ele sobraçou seu livro. 

hiyuhwe adj. ► carregando adj. V.‘hiyuh’‘-wa’ 
Ig iveg tahan gikumpega hiyuhwe akak it.  
—Ele olhou e viu seu compadre carregando um 
veado. 

hiyuhwekevutne /o s.m./s.f. ► carregador s.m. 
Nah aharitne pahavwi hiyuhwekevutne adahan 
ig hiyuhne newkanbet. —Estou procurando um 
carregador para levar as minhas coisas. 

hub s.f. ► arraia s.f. raia s.f. (Potamotrygon hystrix) 
Ig kukwika gavit hub. 
—Ele foi ferroado por uma arraia. 
Hub akur kadahan venen ke kaybunebe. —O 
aguilhão da raia tem veneno como o da cobra. 

hub-kahanpiyo s.f. ► arraia-manta s.f. arraia-
arara s.f. V.‘ka-‘‘guhanpi’‘-yo’ 
Hub-kahanpiyo eg nopsad hubad. Hub 
gahawkri. 
—A arraia-manta é bem grande. É gigante. 

hub-mpitri s.f. ► arraia-chita s.f. arraia-pintada 
s.f. (Aetobatus narinari) 
Hub-mpitri gib kiyabwad. 
—A cauda da arraia-chita é comprida. 

huk v.t. ► derramar v.t. jogar v.t. colocar v.t. 
Tb.‘tihuk’ 
Eg huk un arikut besin. 
—Ela derramou água na bacia. 

hum v.t. ► tecer v.t. trançar v.t. V.‘imava’‘humka’ 
Ig humne kat. —Ele está tecendo um paneiro. 

hum v.t. ► fazer massagem V.‘kamptaw’ 
Eg hum gukakmayh gibagwan kahadbe in 
pugumaw. —Ela faz massagem nas pernas do 
filho pra engrossá-las. 

humaboh v.t. ► entrançar v.t. 
Ig humaboh was avan adahan kehne umuh 
avinbu. —Ele entrançou as folhas de açaí para 
fazer a cobertura da canoa. 

humabohaki s.m. ► trançado s.m. treliça s.f. 
Parakseket avegten in sabuk akak iwivra 
humabohaki anumeku. 
—A janela da cadeia está fechada com um 
trançado de bambu. 

humak v.t. ► chamar v.t. 
Asa humak pig adahan ig ayta ax ukakwiy. 
—Chame seu pai para comer conosco. 

humak v.t. ► enrolar v.t. V.‘hum’ 
Ig humeke gihim. —Ele enrolou seu charuto. 

humakis v.t. ► mandar chamar V.‘watiha’‘humak’ 
Nah humakisgi ayta. —Eu mandei chamá-lo. 

humakis v.t. ► pedir para enrolar V.‘humak’‘-kis’ 
Pis kuwis humaw ihamwi. Humakis ayg ta git pig. 
—Vocé já se tornou pajé. —Peça ao pai para 
enrolar charutos. 

humamni v.t. ► entrançar v.t. 
Ig ihuk akati adahan humamnine gihmun avinbu. 
—Ele cortou cipó para entrançar a cobertura da 
canoa. 

humaw v.i. ►1 tornar-se v.i. V.‘hum’‘-wa’ 
Nah muwaka humaw kibeyne hiyeg. 
—Eu quero me tornar uma boa pessoa. 

►2 acontecer v.i. ocorrer v.i. 
Kerka humaw ayge paytwempu. 
—Aconteceu Ocorreu uma briga lá na cidade. 
Ku samah ig awna, hennewa in humaw. 
—Aconteceu exatamente como ele disse. 

►3 surgir v.i. formar-se v.i. nascer v.i. começar v.i 
Kuwis nukune karayt humaw ay amadga inin. 
—Uma nova doença surgiu no mundo. (AIDS) 
Ibugotka humaw giwtrik. 
—Uma catarata formou-se no olho dele. 
Kiyavwiye Uhokri ig ay avit hawkri humaw. 
—Deus estava aqui antes do mundo começar. 
In kataptawka humaw wadit ahawkanavrik. 
—A embarcação surgiu na hora certa. 

humawasa v.t. ► causar v.t. criar v.t. formar v.t. 
gerar v.t. 
Pariye humawasa en akak waxri? 
—Quem criou o céu e a terra? 
Karayt anag humawasa arakembet karayt. 
—Germes causam muitas doenças. 
Gitaraksan humawasa ka aynsima matekbetka. 
—O seu erro gerou muitos problemas. 
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humawasaki, ahumwan s.n. ► causa s.f. 
formação s.f. 
“Ma, mmah guhumwan nor warik? —“Aa,” eg 
awna “Inere awaku datka ka nopsima datkarad. 
Ig kewye Arukwa. Igi kehe inin warik.” 
—“Mamãe, como foi a formação desse rio?” 
“Ah,” ela disse, “Foi por causa dum sucuriju bem 
grande chamada Arukwa. Ele fez este rio.” 
Mmah ahumwan ini karayt? 
—Qual é a causa da doença? 

humawkariwka adv. ►no princípio da criação 
V.’humaw’‘-ewka’ 
Minikwak nuhawkri awna nutuh: “Humawkariwka 
yuma hiyeg ay. Inte hawkri humaw ke tomawribe. 
Ay ariku tomawri kadahan paha antiyan ay. Ini ke 
antiyanbe. In bekwe arikut. Ka aynsima hiyeg 
tuguh. Ayteke hiyeg gahawkri keh hawkri kirikew, 
in kiyesihwa.” 
—Meu avô disse-me: “No princípio da criação 
não havia gente. O mundo parecia uma cabaça. 
Dentro da cabaça estava um ovo. Parecia um 
ovo. Ele chocou e muitas pessoas saíram, ainda 
dentro da cabaça. Então o avô das pessoas fez o 
mundo expandir-se e ficar bem grande.” 

humka, gihumka s.n. ►1 cestaria s.f. tecelagem 
s.f. trançado s.m. artesanato s.m. V.‘hum’ 
Usuh keh arakembet humka: panye, matap, huw, 
awagi. —Fazemos vários artesanatos: cestas, 
tipiti, peneira, abano. 
Eg iwasa ini humka, tuguh hawata ahumwan ke 
gudahanbe. 
—Ela observou aquela tecelagem e viu que era 
o mesmo desenho  da tecelagem dela. 
Uhumka kadahan arakembet ahumwan: 
—Nossa tecelagem tem vários desenhos: 
1. kariwru gumarap 
carcaça do tamatá 
2. yarayra gahina 
caminho da saúva 
3. war adukap 
peito do tracajá cabeçudo 
4. bukutgu araybap 
dente da cutia 
5. kawokwine gisubanap, aytk. 
garra da onça, etc. 

humka adj. ► entrelaçado /a adj. 
Matap humka, inme huw dahakbohaki. 
—O tipiti é entrelaçado; entretanto, a peneira é 
entrecruzada. 

humona v.t. ► acusar com mentiras, fazer 
falsas acusações V.‘kamiya’ 
Igkis humone kapten ta git hiyaptigi. 
—Eles fizeram falsas acusações contra o 
cacique ao chefe do posto. 

huruhrubdih v.i. ► decompor-se v.i. 
Madikte ahamna huruhrubdih kuwis. 
—Todas as folhas já se decompuseram. 

huruhruvye /o adj. ► seco /a adj. ressequido /a  
Ahamna huruhruyvye ka dep hamahwa. 
—Folhas secas pegam fogo com facilidade. 

huruk v.i. ► mijar v.i. 
Bakimni nopsesniyo huruke guvit gunag. 
—O nêne mijou na mãe. 

husiyene /ano s.m./s.f. ► russo /a s.m./s.f. 
Husiyenevwi giwaxigkis kiyapyad, in kisepehe. 
—A terra dos russos é grande e fria. 

huw, gihuwni s.n. ► peneira s.f. joeira s.f. 
Eg huwayh guwinbi amadga huw. 
—Ela coou a massa da 
mandioca na peneira. 

huw sivari ► crivo s.m. 
Hiyeg keh huw sivari adahan 
akehne was. —A gente faz um 
crivo de metal para fazer açaí. 

huwasa v.t. ► recolher v.t. tirar v.t. mexer v.t. 
Ig huwasene kuwak amadgatak hiher. 
—Ele está recolhendo a farinha do forno. 

huwayh v.t. ► peneirar v.t. 
Egkis huwayhnokis guharkis ariw ativu. 
—Elas estão peneirando a farinha para separá-
la das pedrinhas. 

huwayhbete v.t. ► crivar v.t. 
Eg huwayhbete kuwak adaha gukamkayh. 
—Ela crivou a farinha para a filha. 

huwe s.m. ► rei s.m. V.‘gikivara’ (do crioulo) 
Ig ikaw ke wotbe ig huwebe. 
—Ele age como se fosse um rei. 

huweg s.n. ► neblina s.f. nevoeiro s.m. relento s.m. 
cerração s.f. 
Nah ka hiyavgi awaku huweg. 
—Não o enxerguei por causa do nevoeiro. 
Huweg kisepehe ke laglasbe. 
—A neblina é fria como o gelo. 

huweg arunrap ► orvalho s.m. 
Huweg arunrap keh ahavwi sabapite. 
—O orvalho deixa o mato molhado. 

huwege adj. ► claro /a adj. pálido /a adj. 
Giwtyak huwege. —Os olhos dele são claros. 

huwekwe v.i. ► tornar-se ralo 
Gumig huwekwe awaku marit. —O sangue dela 
tornou-se mais ralo por causa da malária. 

huwepku v.i. ► caber v.i. 
Pahavwi hiyeg akiw ka huwepku amadga umuh. 
—Não cabe mais ninguém na canoa. 
Ig bakimni huwepku kabayntiwa giwanmakut gig. 
—A criança coube bem no colo do pai. 

huwetbete adj. ► bem redondinho V.‘huwi-’‘-t’ 
Kaneg hepka akak maxin, keh kuwak pes 
huwetbete. —Se a mandioca for ralada na 
máquina, a farinha sai bem redondinha. 

huwetmin adj. ► reto adj. (ref. a algo cilíndrico) 
V.‘huwi-’‘-t’‘-min’ 
Ta git manit huwetmin bawa kawa. 
—Para ele a tora de madeira é reta, mas não é. 
Yakot akak ennetet in huwetminye. 
—A flecha e o lápis são retos. 

huwevgi, gihuvaga s.n. ► arumã s.f. (Ischnosiphon 
ovatus) 
Ig kiysmine gihuvaga adahan humne panye. 
—Ele tirou talas de arumã para fazer cesto. 

Huwevgivu s.n. ► (nome de um lugar) V.‘huwevri’‘-vu’ 

huwewatip adj. ► redondo /a adj. (referente a uma 
tampa ou cabeça de flecha) V.’huwi-’‘-atip’ 

Bakimnayh keh gimukwiyakis huwewatip. 
—A cabeça da flecha que as crianças fazem para 

atirar em aves é redonda. 

huwewe adj. ► claro /a adj. Tb.‘huwewehe’ 
Ba huwewe pit? Ba pis pukuhpin? 
—Está claro? Você entende? 

►1 claro /a adj. transparente adj. ralo /a adj. 
Un huwewehe. Ik adahan hiyap wahehpak 
ahakwa. —A água está muito clara. Podemos 
ver nosso reflexo nela. 
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Antiyan akuswana in huwewehe. 
—A clara do ovo é transparente. 

►2 adv. claramente adv. com lucidez, com nitidez 
Ig akkamnihni huwewehe. 
—Ele me explicou a situação claramente. 
Nah hiya huwewehe akak nuvegten. 
—Com os meus óculos eu enxergo com nitidez. 

►3 v.t. esclarecer v.t. elucidar v.t. V.‘huwewe’‘-ha’ 
Eg huwewehe iwit nudahan. 
—Ela esclareceu o assunto para mim. 

huwewehsa v.t. ► diluir v.t. V.‘huwewe’‘-kis’ 
Ig huwewehse givin atemketni akak un. 
—Ele diluiu a tinta da casa com água. 

huweweye /o adj. ► claro /a adj. límpido /a adj. 
cristalino /a adj. nítido /a adj. 
Higapnabay ininewa un huweweye. 
—Tome somente água límpida. 

huwibakup adj. ►1 redondo com lados, redondo 
e um pouco côncavo V.’huwi-’’-bu’‘-iku’‘-pi’ 
Wis hiya kayg huwibakup, ke hiherbe, bawa 
ayge ig huwipatip pohowte. 
—A lua parece redonda e um pouco côncava, 
como uma chapa do forno de fazer farinha, mas 
na verdade é esférica. 

 

►2 rodela s.f. V.’huwi-’’-bu’‘-iku’‘-pi’ 
Eg hiwhbeta mulundu huwibakup. 
—Ela cortou a melancia em rodelas. 

►3 oblongo adj.(com buracos) V.’huwi-’’-bu’‘-iku’‘-pi’ 
Kavine gibokig huwibakup. 
—O focinho do caititu é oblongo. 

huwibkuh v.t. ►arredondar v.t. 
V.‘huwi-’‘-bu’‘-iku’‘-ha’ 
Ig huwibkuhne givuhri. 
—Ele está arredondando o seu remo. 
Ig huwibkuhne givankura. 
—Ele está arredondando o chapéu convexo. 

huwibkuhwene adj. ► redondo e convexo 
V.’huwi-’’-bu’’-iku’‘-wa’‘-ne’‘huwibakup’ 
Panaku huwibkuhwene. 
—O chapéu tipo chinês é redondo e convexo. 

huwibkune adj. ► arredondado /a adj. 
V.’huwi-’’-bu’’-iku’‘-ne’ 
Epti aduhya amuhri in huwibkune. 
—As costas da cadeira são arredondadas. 

huwibminye adj. ► achatado /a adj. 
V.’huwi-’’-bu’’-min’‘-ye’ 
Puwayt akat in huwibminye. Hawata suwyeg 
akat. —O cabo do remo é achatado. O cabo da 
panela também. 

huwibtip adj. ► redondo /a adj. quadrado /a adj. 
(ref. ao topo de alguma coisa) V.’huwi-’’-bu’‘-tip’ 
Nah hiya pahat arikna ku pariye kaba digis 
ahakwa un. In huwibtip. —Vejo alguma coisa 
quase submersa na água. O topo é redondo. 

huwigakuhka s.n. ►1 círculo s.m. roda s.f. 
V.’huwi-’’-iku’‘-ka’ 
Inin huwigakuhka kehka akak kumpa. 
—Este círculo foi feito com compasso. 

Adahan keh let O wis keh huwigakuhka akak 
uwak inutak danuhte arit akavuska akiw, ku kitak 
kavusaw. 
—Para traçar a letra O no ar, faça um círculo 
com a mão de cima para baixo, voltando para 
onde começou. 

►2 adv. em círculo, de roda 
Igkis kaynes huwigakuhka. 
—Eles dançaram em círculo. 
Bakimnayh arehwa huwigakuhka. 
—As crianças brincam de roda. 

huwigakumin amuwe ► halo s.m. círculo de luz, 
círculo parhélico V.‘huwi-iku-min’ 
Imparinekwa kamuw kadahan arikna 
huwigakumnad amuwe ganwa. 
—Às vezes o sol tem um grande círculo de luz, 
ou seja, um halo luminoso em torno dele. 

huwigakup adj. ► circular adj. redondo /a adj. 

roda s.f. V.’huwi-’’-iku’‘-pi’ V.‘kiriknene’ 

Akawanti akak akawakti egkis huwigakup. 
—Pulseiras e anéis são redondos. 

huwigukne adj. ► num círculo V.’huwi-’’-iku’‘-ne’ 
Inakni avat adahan kayne han kabunkakmin han 
huwiguknad. —Aquela canção serve para 
dançar todos abraçados num grande círculo. 

huwihwa v.i. ► passar v.i. deslocar-se v.i. tirar-se 
v.i. (de um mundo para outro) V.‘kiyaw’‘pisivi’ 
Ig Karumayra ig atiwkekne kayka aramtem. Ig 
awna: “Nah kehte kayka, adahan wixwiy huwih-
wevye ayteke amadgatak inin, wixwiy huwihwe 
tah waykekute kahadbekama miyaka ka hiya 
usamanak, karayt ka hiya usamanak akiw.” 
 —(Diz a lenda que) o Karumayra, o iniciador da 
dança do turé, disse: “Farei uma dança para nos 
tirar deste mundo e nos deslocar para o mundo 
lá embaixo, a fim de que a morte e a doença não 
possam nos atingir.” 
Igkis kaynes ayipte adahan igkis huwihwevye, 
adahan igkis pareke pahapte ta waykekute akak 
givitkis. —Eles dançaram por muito tempo, a fim 
de passarem e entrarem vivos no mundo 
debaixo da terra. 

huwikuhwene adj. ► circular adj. quadrado /a adj. 
V.‘kiriknene’ 

huwiksa v.i. ► rastejar v.i. engatinhar v.i. 
Pitatye bakimni huwiksa ayteke eg wew. 
—Primeiro a criança rasteja depois anda. 
Bakimni huwiksa ku aysaw ig keh ntewnehker 
kayg. 
—A criança engatinhou quando fez sete meses. 

huwipatip adj. ►1 redondo /a adj. roliço adj. 
V.’huwi-’‘-pa’‘-pit’‘-pi’ 
Uwas huwipatip. —A laranja é redonda. 

►2 quadrado /a adj. V.‘bakmuhsaki’ 
Ini anhaki in huwipatip mmanawa 
hennep avugban. —Este desenho é 
quadrado pois todos os lados são iguais. 
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►3 novelo s.m. 
Eg wanakvit mawru he in humaw huwipatip. 
—Ela enrolou o fio de algodão e fez um novelo. 

huwipatip pohowte adj. ► esfera s.f. 
Bul huwipatip pohowte. —A bola é uma esfera. 
Waxri adug in huwipatip pohowte. 
—A terra é uma esfera. 

huwipegevye /o adj. ► manso /a adj. dócil adj. 
pacífico /a adj. V.‘huwivraye’ 
Ig pewru ig huwipegevye. Ig ka 
kamabyanpiyema. 
—Este cachorro é manso. Ele não é bravo. 

huwiptekne adj. ► girando adj. em redemoinho 
V.’huwi-’‘-pa’‘-tak’‘-ne ‘tarebuhwene’ 
Ku pis danuh atere ku kiney Hawkri Avatakni, 
ayge mayg huwiptekne ahawnaneku. 
 —(Diz a lenda que) se você chegar até o 
Encontro dos Mundos, lá um vento pode estar 
girando com muita força. 

huwiptimine adj. ► cilíndrico /a adj. 
V.’huwi-’‘-pit’‘-min’‘-ne’ 
Bugut “careca” in huwiptimine. 
—O pão careca é cilíndrico. 

huwiptimnisa v.t. ► arredondar v.t. 
Ig huwiptimnise gimanta kabayntiwa. 
—Ele arredondou o casco da canoa muito bem. 

huwiptivit adj. ►1 oval adj. V.‘huwi-’-pit’ 
Nor kupuw guhumwan in huwiptivit. 
—O cupuaçu tem formato oval. 
►2 em espiral V.‘kanuw’‘kakudwan’ 
Warasus amar in huwiptivit. 
—O caramujo tem uma concha 
em espiral. 

huwiptis v.t. ►1 enrolar v.t. 
V.‘huwivusa’‘huwi-’‘-pit’‘-kis’ 
Ig huwiptis ahayak avin adahan kehne mukur 
akak. —Ele enrolou a cera para colar a ponta da 
flecha. 
Eg huwiptis bugut. 
—Ela enrola a massa do pão. 

►2 posicionar em punho 
Ku pis hiya pahavwi dukuhe, kamaxnig 
giharaptak. Huwiptis piwak han. Iki avitmin 
gidugas. Sumuhni akak piwak pahabakya 
avitminat. Taris kiyhaw hanpa inut. 
—Se você ver alguém se engasgando, envolva a 
cintura dele por trás. Posicione a mão em 
punho acima do umbigo. Envolva este punho 
com a outra mão. Faça pressão ascendente 
rápida. 

huwiptiska adj. ► arredondado /a adj. enrolado /a 
adj. V.’huwi-’‘-pit’‘-kis’‘-ka’ 
Nah batek ax bugut huwiptiska. 
—Gosto de comer pão arredondado. 

huwiptiswa v.i. ► encolher-se v.i. 
V.’huwi-’‘-pit’‘-kis’‘-wa’ 
Ig huwiptiswa awaku akeswih. 
—Ele encolheu-se por causa do frio. 

huwiptiye/o adj. ► arredondado /a adj. redondo /a 
adj. V.’huwi-’‘-pit’‘-ye’ 
Nor tip huwiptiyo. —A pedra é redonda. 

huwis v.i. ► mergulhar v.i. baixar-se v.i. 
V.‘wasakse’‘tubuk’ 
Ig huwis tah ayaknisep warik. 
—Ele mergulhou até o fundo do rio. 
Agaykwa akak waduw ka gannukisima huwis. 
—O biguá e o biguatinga mergulham muito bem. 

Paraw huwise eg iyak pi imute akiw. 
—As ondas baixaram-se e depois ergueram-se 
mais altas ainda. 

huwisno s.n. ► erisipela s.f. vergão s.m. 
Tawni amar akak mitiku amar in umah huwisno. 
—A casca do mururé e do surinã cura erisipela. 

huwit v.i. ► acertar v.i. atingir v.t. chegar até 
Ig wewvekevutne havis henneme ig ka huwit. 
—O caçador atirou, mas não acertou. 
Yakot huwite guvitit gitig. 
—A flecha atingiu sua irmã. 
Tiket asayan huwit avitit motye avin, keh igkis 
mehwe. —A fumaça chegou até as abelhas e 
elas se dispersaram. 

huwitha v.t. ►1 guiar v.t. orientar v.t. 
encaminhar v.t. 
Ig huwitha gikagmada ta avitit waxri Wakayri. 
—Ele guiou o amigo até o Monte Cajarí. 
Lekol akivara huwitha gukannuhnivwi. 
—A professora orienta seus alunos. 

►2 dirigir v.t. administrar v.t. V.‘wewkis’ 
Ig huwitha ini annivwit. —Ele dirija este trabalho. 

►3 dirigir v.t. (veículo) 
Ig huwitha kamiyoh. —Ele dirige caminhão. 

huwithaw v.i. ► navegar v.i. dirigir-se v.i. 
Ig huwithaw adahan ntewnehker hawkri. 
—Ele navegou por sete dias. 

huwithawtya s.m./s.f. ► motorista s.m. 
Kite ner huwithawtya? 
—Para onde vai aquele motorista? 

huwithawkevutne /o s.m./s.f. ► motorista s.m. 
Ig huwithawkevutne umuh kaba hagehwe 
awaku ig ka hiya aysaw ig himeke. 
—O motorista do barco quase entrou no mato 
porque ele cochilou. 

huwivra v.i. ► tornar-se manso 
FUNAI muwaka igkis huwivra adahan igkis 
humaw hawata ke wixwiybe, huwipegevye. 
—A FUNAI quer que eles se tornem mansos a 
fim de que fiquem pacíficos como nós. 

huwivrap adj. ► manso /a adj. V.‘huwipegevye’ 
Ahayak kuwis huwivrap; ig ka yak akiw. 
—As abelhas já estão mansas; não vão picar 
mais. 

huwivraki s.n. ► tato s.m. delicadeza s.f. 
Eg ikene gukamkayh gihiyekemni akak 
huwivraki. 
—Ela aconselhou a filha com muito tato. 
Awnanay gikakkis yikebyi akak madikte 
huwivraki. 
—Fala com os outros com muita delicadeza. 

huwivrasa v.t. ► amansar v.t. domesticar v.t. 
pacificar v.t. 
Ig muwaka huwivrasa saruw kahayotnivye. 
—Ele quer amansar a lontra arisca. 
Nah huwivrase ner it adahan ig humaw nuviguh. 
—Eu domestiquei o veado para ser meu animal 
de estimação. 

huwivraye /o adj. ► meigo /a adj. cortês /a adj. 
manso /a adj. V.‘huwipegevye’ 
Ig huwivraye. Ig ka ehwa ukak. 
—Ele é meigo. Não fica chateado com a gente. 

huwivusa v.t. ► frisar v.t. V.’huwi-’‘-pa’‘-kis’ 
Eg huwivusano gusemnu. 
—Ela está frisando o seu cabelo. 
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huwivwih v.t. ► ferir v.t. machucar v.t. golpear v.t. 
mutilar v.t. lanhar v.t. 
Ig huwivwihe gikeybí giwan akak kasivag. 
—Ele golpeou o irmão no braço, com terçado. 
Ig tuguhe avitit tip ig huwivwihe gidawahxa. 
—Ele caiu na pedra e machucou o cotovelo. 
Igkis huwivwih ka aynsima suwtat. 
—Eles mutilaram muitos soldados. 
Ig huwivwihe awayg akak giwana. 
—Ele lanhou o homem com a faca. 
Igwa huwivwihwe; yuma hiyeg huwivwihgi. 
—Ele mesmo feriu-se; ninguém o feriu. 

huwivwihwaki, gihwivwihwan s.n. ► ferimento 
s.m. golpe s.m. contusão s.f. V.‘teska’ 
Eg batak yariwamna kukwaka ariwtrik 
gihwivwihwan. 
—Ela colocou capitiú amassado no seu 
ferimento. 

huwivwihwevye /o adj. ► multilado adj. 
Abet kerka ka aynsima suwtat huwivwihwevye. 
—Na guerra muitos soldados são multilados. 

huwivwiptihka pahavwite ► desfigurado /a adj. 
Ig huwivwiptihka pahavwite akak iwan. 
—Ele foi desfigurado pelos golpes da faca. 

huwiy v.t. ► abrir v.t. (gíria) V.‘huwiye’ 
Ig keh nuwtyak huwiy. 
—Ele abriu os meus olhos. 

huwiya v.t. ► tocar fogo, fazer v.t. 
V.‘hakis’‘hamahwasa’ 
Nah huwiyate tiket. —Eu vou fazer o fogo. 
Ig huwiye gitim. —Ele tocou fogo na lenha. 

huwiyasa v.t.►polir v.t. fazer brilhar V.‘huwiye’ 
Eg huwiyasano gukawak. 
—Ela poliu o seu anel. 

huwiye /o adj. ► lustroso /a adj. brilhante adj. 
Suyeg nukuno huwiye. 
—A panela nova é lustrosa. 
Nor tino gukawak huwiyno akawakti. 
—O anel daquela mulher é brilhante. 

huwiyka, guhwiyni s.n. ► brilho s.m. V.‘huwiye’ 
Diamah guhwiyni in barewye. 
—O brilho do diamante é muito bonito. 
Karukri wahano huwiyo, yuma huwiyka henne 
akiw. 
—Ouro é lustroso. Não há outro brilho assim. 

-hwa suf. ► íntimo /a adj. chegado /a adj. 
Negni, nusamwi, nusamu, egkis nukebyhwan. 
—Meus irmãos e irmãs são meus parentes mais 
chegados. 
Ig batek ka aynsima gikakkis gikagmadahwan. 
—Ele gosta muito dos seus amigos íntimos. 

I  i  
Ku pis aharitne pahat iwit ku pariye kavusa akak “i-” (inakni akawhak kane hiyaka), uya iwasa amun iwit 
ku pariye kavusa akak “gi-” (“gidahan”). Ke ininbe, ku pis muwaka uti iwit parantunka adahan “isemnit”, 
pite iwasa “gisemni” amadgatak inin kagta. 
—O prefixo i- no início de um substantivo, usado juntamente com o sufixo “-t” ou “-ti” no final, pode 
indicar que alguma coisa pertence a um desconhecido. Se você estiver procurando uma palavra que 
comece com estes afixos observe os substantivos que começam com “gi-” (“dele”), neste dicionário. Por 
exemplo, “o cabelo dele” é “gisemni”, e “um cabelo (de alguém)” é “isemnit”. 

 

i- -ti afixo ► (afixo descontínuo que indica que o 
substantivo pertence a um desconhecido) 
Yis inagti, ataybiswanabay nutuh kuri. 
—Vocês mães, me escutem agora. 

ibagbat, gibagba s.n. ► bandeira s.f. 
Ibagbat ekkene uwaxiwiy awetu. 
—As bandeiras demonstram os limites do 
território. 
Mpuse hiyegivyenevwi kadaha gibagbakis. 
—Cada nação tem sua bandeira. 

ibaka adj. ► dividido /a adj. V.‘bak’ 
Tinogben batek akak gusemnukis ibaka 
gudevatakis. —As mulheres gostam de arrumar o 
cabelo dividido na fronte. 

ibakha v.t. ►1 separar v.t. V.‘bak’‘ibekhe’ 
Ig ibekhebdihe im avawyebetave. —Ele separou 
os peixes de acordo com cada espécie. 

►2 dividir v.t. repartir v.t. distribuir v.t. V.‘bak’ 
Nah ibakhate im udahanwiy. 
—Eu vou dividir o meu peixe entre nós. 
Egkis ibakha gumanakis ukak. 
—Elas repartem a comida delas conosco. 
Nah ibekhe bohboh guvuwiwkis bakimnayh. 
—Eu distribuí bombons para as crianças. 

►3 divulgar v.t. espalhar v.t. compartilhar v.t. 
propagar v.t. V.‘tuwisa’ 
Ig ibekhe ini kibeyne inetit. 
—Ele compartilhou as boas notícias. 
Hadyo ibekhe inetit hawkanawa. 
—O rádio divulgou bem cedo a notícia. 

ibakhak v.t. ► dividir v.t. (entre si) V.‘bak’ 
Igkis ibakhak hehpekuye amin uwas. 
—Eles dividiram as laranjas igualmente entre si. 
Igkis ihukwenekis giwasrakis pehekewne ayteke 
igkis ibekheke amin. —Eles cortaram uma roça, 
então eles a dividiram entre si. 

ibakhaw v.i. ► separar-se v.i. divergir-se v.i. 
espalhar-se v.i. V.‘bak’ 
Pis ibakhaw han. Nahme ibakhaw han.—Vamos 
nos separar, você vai para lá e eu vou para cá.  
Ig muwaka ginetni ibakhaw muwapuw. —Ele 
quer que sua notícia se espalhe por toda parte. 

ibatrat, abatra s.n. ► emplastro s.m. 
cataplasma s.f. 
Ig ike ibatrat ariwtrikut busukne. 
—Ele colocou emplastro no ferimento. 

ibatwirap, gibatwirap s.n. ► espádua s.f. 
Ig dunihe gibatwirap. —Ele quebrou a espádua. 
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ibekhebdih v.t. ► separar v.t. V.‘bak’ 
Eg ibekhebdih mayk ariw fahin. 
—Ela separou o milho do trigo. 
Ig ibekhebdihe axka ku pariye ig ka batek akak. 
—Ele separou a comida que não gostava. 

ibekhepka adj. ► divulgado /a adj. V.‘ibakha’ 
Inakni inetit ibekhepka muwapuw. 
—A mensagem foi divulgada por toda parte. 

ibekhew v.i. ► separar-se v.i. desviar-se v.i. 
divergir v.i. V.‘ibakhaw’ 
Ig ibekhew ariw gahina awaku in ka kibeynema. 
—Ele desviou-se do caminho por causa dos 
empecilhos. 

ibekhewbet v.i. ► espalhar-se v.i. dispersar-se 
Givigvu mutoh madikte ibekhewbet. 
—As ovelhas se espalharam por toda parte. 

ibekhewket v.i. ►bifurcação s.f. V.‘ibakha’‘-wa’‘-ket’ 
Inin ahin ibekhewket ku kit madikte hiyeg 
ibakhaw. —Esta é a bifurcação do caminho 
onde a gente se separa 

ibenti, giben s.n. ► apelido carinhoso 
“Mimiyansa” akak “avyanisa” inakni ibenti. 
—“Filhinha” e “vovozinha” são apelidos 
carinhosos. 

ibiytaha v.t. ► amaldiçoar v.t. rogar pragas 
Ihamwi ibitehevgi ig kakahrip. 
—O pajé o amaldiçoou e ele ficou doente. 

ibiytahaki, gibiytahan s.n. ► maldição s.f. 
Ibiytahaki paraksa ka aynsima mbayka wot.—As 
maldições causam muitos problemas para nós. 
Gibiytahan diyuhe givititwa akiw. 
—A maldição dele voltou-se contra ele mesmo. 

ibiytahepka adj. ► maldito /a adj. 
Pahavwi ku pariye ibiytahepka ig ikaksepka 
adahanikwa mbeyne. 
—Uma pessoa maldita está condenada a sofrer. 

ibug s.n. ► lama s.f. barro s.m. 
Ka aynsima ibug avigku ahin. 
—Há muita lama na rua. 

ibukti, gibuk s.n. ► escravo /a s.m. servo /a s.m. 
Ibukti kannivwiye yuma amaksemni akiw. 
—O escravo é obrigado a trabalhar sem parar. 
Ibukti kibeyne, ig uti kibeyne gitiwni. 
—O servo fiel é bem pago. 

ibunugat s.n. ► benção s.f. sorte s.f. 
V.‘gibunuga’‘kabunuga’ 
Mam, pis ibunugat giwntak Uhokri ikepka nutuh. 
—Mamai, você é uma benção de Deus para 
mim. 

ibuwot s.n. ► carne crescida, catarata s.f. 
V.‘kamarotka’‘hiyanotka’ 
Eg muwaka akuyvitasa guwtyak ariw ibuwot. 
—Ela precisa de uma operação para catarata. 

idarapti, adarap ► frechal s.m. travessão s.m. 
Ig kaybusene payt awakur adahan idarapti parak 
araybukut kabayntiwa. —Ele está entalhando os 
esteios para encaixar o travessão. 

ide adj. ► grudado /a adj. enfiado /a adj. 
Nuwakuh ide ariku butey. 
—Meu dedo está grudado na garrafa. 
Eg miyehe gurakra ide. 
—Ela deixou as chaves enfiadas na fechadura. 

ideptet, gidevotni s.n. ► tesoura s.f. 
Ig tigehne gisemni akak ideptet. 
—Ele está cortando o cabelo com a tesoura. 

idis v.t. ►1 meter v.t. colocar v.t. enfiar v.t. 
Bakimni idis giwak ahakwat un. 
—A criança meteu a mão na água. 

Ka ba idiswa abetit nuhawkan. —Não se meta 
nos meus negócios. Cuide dos seus. 
Ig idise gahra arikut miyokwiye adahan iwasene 
amihni. —Ele enfiou a vara para medir a 
profundidade no buraco. 

►2 implicar v.t. 
Igkis muwaka idis ukivarawiy abet taraksaki. 
—Eles querem implicar o chefe no crime. 

idis ahavu ► anexar v.t. 
Nutuhbe nah miyehe idis ahavu ini kagta. 
—Acho que eu esqueci de anexar aquela carta. 

idugasti s.m. ► (tipo de cobra) V.‘gidugas’ 
Idugasti ig nopsesa kaybune ku pariye yumanene 
avuyi. —O “idugasti” é uma cobra pequena que 
não é venenosa. 

idugasti s.m. ► (tipo de inseto) 
Idugasti keh givin waykbo ku samah idugasti 
ahumwan. —O “idugasti” faz a toca no chão 
parecida com um umbigo. 

idugastivey ► vaquinha s.f. (Maprounea guianensis) 
Eg man gukamkayh gidugas akak idugastivey 
adahan in miy. —Ela passou vaquinha no 
umbigo do filho para cicatrizá-lo. 

iduhwa v.i. ► encolher-se v.i. 
V.‘tariswa’‘isihwa’‘kiyesihwa’ 
Karumna iduhwe warikwit awaku himanovwi 
batep guvitit. Nikwe egkis axwika gavit tituwad. 
 —(Diz a lenda que) um pico do monte Carupina 
encolheu-se e baixou porque ficou poluído pelo 
sangue da menstruação das moças. Aí elas 
foram comidas pelos caracóis gigantes. 

idukwet s.n. ► pegada s.f. rasto s.m. vestígio s.m. 
pista s.f. V.‘gidukwen’ 
Nah hiya idukwet, ka nopsimahad idukwet. 
—Vi um rasto, um enorme rasto. 

ifemye s.m./s. f ► enfermeiro /a s.m./s. f. 
Ifemye avuriw hiyeg kakahriye. 
—A enfermeira cuida dos doentes. 

ig pron.m. ► ele pron.m. 
Ig niguh egme nnaguh. 
—Ele é meu pai e ela é minha mãe. 

ig pron.dem.m. ► o art.m. 
Ig niguh kibeyne awayg. 
—O meu pai é um bom homem. 
Ig ute ig awayg himak guhumwa gihayo. —Ele 
achou o homem dormindo ao lado da esposa. 

igayeh adv. ► inevitavelmente adv. tem que, 
certamente adv. com certeza, destinado /a (a 
receber o retorno do mal que fez) 
Igayeh ku pis miyapnek. —Você tem que morrer. 
Ig umehe unaghu henneme usuh katiwnig inere. 
Igayeh usuh umehpig. 
—Ele matou nossa mãe, e vai pagar por isso. 
Com certeza vamos matá-lo. 

igbe pron.m. ► ele pron.m. (subjuntivo) V.‘ig’‘-be’ 
Nah hiyap ku samah niguh keh, nah keh ke igbe. 
—Eu vi como meu pai fez, então fiz como ele. 
Waké nah igbe, nah ka kamax nor tino. —Se eu 
fosse ele, eu não me casaria com aquela mulher. 

igenmat, gigenma s.n. ► lixo s.m. 
Igenmat in keh payt aseneweke aranwa. 
—O lixo deixa o quintal com um aspecto horrível. 
Ig sarehne igenmat aranwatak givin. 
—Ele está varrendo o lixo ao redor da casa dele. 

igetbet s.n. ► fragmentos de sujeira V.‘iget’‘-bet’ 
Igetbet tuguhe abetit numana. —Fragmentos de 
sujeira caíram na minha comida. 
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igevye pron.m. sing. ►ele, com persistencia, 
ele, com teimosia 
Ig mpiksaw igevye. 
—Ele lutou com persistencia. 
Ner datwonpiye ka iha wown; igevye imuhaw 
utivut. —Aquele obstinado não nos obedece. 
Com teimosia ele quer sobrepor-se a nós. 

igi dem./pron.dem.m. ► aquele pron.dem.m. V.‘ig’‘ner’ 
Aa! Mmah igi gannip kidise pikakura? 
—Ah! Foi aquele que lhe roubou? 
Igi umehekevutne kuwis kamaxwika. 
—Aquel e assassino já foi pego. 

igikmare adj. ► pardo /a adj. V.‘igiye’‘gimar’ 
Gaytakis hiyeg wenmare, gaytakisme igikmare 
gaytakisme puhimare. 
—Algumas pessoas são brancas, algumas são 
pardas e outras são pretas. 

igishaw v.i. ► enriquecer v.i. V.‘igisye’‘-ha’‘-wa’ 
Ig igishaw akak paknen. 
—Ele enriqueceu com gado. 

igiska, gigisni s.n. ► riquezas s.f. fartura s.f. 
V.‘igisye’‘-ka’ 
Ka aynsima igiska aynte gimun. 
—Há fartura naquela casa. 
Ay parahnamnaw ka aynsima igiska. 
—O Brasil tem muitas riquezas. 

igisye /o adj. ► rico /a adj. 
Ig igisye henneme ig ka amnih hiyeg madiptavye. 
—Ele é rico, mas não ajuda os pobres. 
Igisavye givinkis in barewyewa in. 
—As casas dos ricos são muito bonitas. 
Ku piwaxig igisye ik adahan mutuh arakembet 
amutrivwi ayge. —Em um solo rico, pode-se  
qualquer tipo de planta. 

igiye /o adj. ►1 cru adj. 
Ig yuma galimeta. Inneki keh ig ax im igiye. —Ele 
não tinha fósforos. Por isso comeu o peixe cru. 

►2 verde adj. imaturo adj. V.‘imiyo’ 
Ig batek ax atit igiyo. 
—Ele gosta de comer pimenta verde. 

►3 fresco /a adj. 
Inin dilet igiye. Amawka wis sakahni. 
—Este leite está fresco. Devemos fervê-lo. 

igiyebete adj. ► mal passado /a adv. V.‘igiye’‘-bete’ 
Ku wis ax im igiyebete ik adahan wis hikak 
awaku. —Comer carne mal passada pode nos 
fazer vomitar. 

igiyemanaye adj. ► gostar de comer peixe cru 
V.‘igiye’‘gimana’‘-ye’ 
Ig igiyemanaye awaku ig gibetki ax im igiye. 
—Ele gosta de comer peixe cru. 

igkam pron.m. ► fosse ele V.‘ig’‘-kam’ 
Nuvewkankam igkam bawkata kawa. 
—Pensei que fosse ele, mas não era. 

igkata pron.m. ► ele (inesperadamente) V.‘ig’‘-kata’ 
Nah kabahte ka iha! Mmah igkata umehe 
gikebyi? —Não posso acreditar! Será que ele 
matou seu próprio irmão? 

igkata akiw ► quanto mais ele 
Ku yis hiya igkis keh mbeye hawkri nukakuh 
henne, yiskata akiw? —Se eles me trataram tão 
mal assim, quanto mais vocês? 

igkatama pron.m. ► nem ele 
Ku pis hiyap gig ka hiya akehka, igkatama akiw. 
—Já que o pai dele não conseguiu, nem ele 
conseguirá tampouco. 

igkis pron.m. ► eles pron.m. V.‘ig’‘-kis’ 
Igkis tivik wewvene. —Eles foram caçar. 

igkiste pron.m. ► eles (os coitados, precisando de 
compaixão) V.‘ig’‘-kis’‘-te’ Tb.‘ites’ 
Ku nah yivegvan, isaksanay igkiste tivikte. 
—‘Se é a mim que vocês procuram, então 
deixem que eles vão embora!’ 

igkisweke pron.m.►1 eles, uns aos outros 
V.‘igkis’‘-ak’ 
Ka muwaka ikaw kema umayanbe. Igkisweke 
axekbet igkisweke umehekbet. 
—Não ajam como as piranhas, elas matam e 
comem umas às outras. 

►2 eles (mutualmente, sendo do mesmo tipo) 
Minikwak piyana gikebikis hiyeg igkisweke 
pakebyekne. —Antigamente havia dois homens, 
eles eram da mesma família. 

igko pron.m. ► ele pron.m. (com dúvida) V.‘ig’‘-ko’ 
Igko awna ku ig yuma givin, henneme nah ka iha 
giwn. —Ele disse que não tem casa, mas eu 
duvido disso. 
Eg awna ku igko kidise gukawak (bawkata ka 
ignema). —Ela diz que ele roubou o anel dela 
(mas não foi ele). 

igmah pron.m. ► que ele pron.m. V.‘ig’‘-mah’ 
Igmah avuriwpi hawata ku samah ig avuriw pig. 
—Que ele cuide de você como ele cuidou do pai! 

igme pron.m. ► ele no entanto, mas ele, porém 
ele V.‘ig’‘-me’ 
Gikagmada tivik. Igme misekwe. 
—Seu amigo saiu. Ele, no entanto, ficou. 
Ig akki kibeyne kakanhawka gut, egme ka 
amavin. —Ele ofereceu um bom presente para 
ele, mas ele não aceitou. 

ignebaki pron.m.►ele, com certeza V.‘ig’‘-ne’‘-baki’ 
Ku pis hiyap pahavwi takweye danuh atan, 
ignebaki. —Se você ver um moço chegar aqui, 
será ele, com certeza. 

ignema pron.m. ► não ele, sem ele V.‘ig’‘-ne’‘-ma’ 
Ka ignema wasaymaw. 
—Não foi ele quem mentiu não. 
Nah hiyak ku ka ignema nah yuma naymuhwan. 
—Sei que sem ele eu não sou nada. 

ignenwa pron.m. ►1 somente ele V.‘ig’‘-nen’‘-wa’ 
Ignenwa kiboka atak atere. 
—Somente ele tem coragem para ir lá. 

►2 exceto prep. 
Madikte gikebyuvwi kakahribdih, ignenwa gigkis 
pahapo misekwe. 
—Toda a família estava doente, exceto o pai. 

ignep pron.m. ► eles pron.m. (dentre os outros) 
os pron.obliq. V.‘ig’‘-ne’‘-pi’ 
Neras im ay akigsa umuh ignep nudahan. 
—De todos os outros peixes, os de perto da proa 
são os meus. 

ignes pron.m. ► eles pron.m. aqueles pron.m. 
(remoto) Tb.‘ignekis’ V.‘ig’‘-ne’‘-kis’ 
Usuh bayahmina ignes ku pariye tarakse ukakuh. 
—Perdoamos aqueles que nos ofenderam. 
Ignes ka kema igkisma. —Eles [os inimigos] não 
eram como eles [os heróis]. 

igneva pron.m. ► ele pron.m. o (inesperado) 
V.‘ig’‘-ne’‘-va’ 
Ku aysaw ig danuh givinwat ig ute igneva gegni 
ayge gukak gihayo. —Quando chegou em casa, 
ele inesperadamente encontrou o seu irmão com 
a esposa dele. 

ignewa pron.m. ► ele mesmo V.‘ig’‘-newa’ 
Ignewa namnihten abetitak tiket akadwey. 
—Foi ele mesmo que me salvou do fogo. 
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igti akak inagti ► pais s.m. 
Igti akak inagti egkis kannuh gukamkayhkis. 
—Os pais educam os filhos. 

iguw s.f. ► mangue-seriúba s.m. (Avicenia 
schaueriana) 
Iguw eg ah ku pariye aymahwa ahakwa un. —Os 
mangues são árvores que crescem na água. 

iguw ariwno ► centavo s.m./s.f. V.‘seyno’‘kirehka’ 
Bugut atiwni 65 iguw ariwno. 
—O pão custa 65 centavos. 

iguvwivu s.f. ► manguezal s.m. 
Kasivig misakwa iguvwivu. 
—O lagarto-jacaré vive no manguezal. 

igwa pron.m. ► ele mesmo V.‘ig’‘-wa’ 
Ig huwivwihwe pahaye adahan. Igwa ka hiyak 
aysaw danuh git. —Ele se feriu. Nem ele mesmo 
percebeu quando isso aconteceu. 

igwa pron.m. ► por conta própria, porque quis 
“Mmahki ig atak?” “Oho. Igwa atak.” —“Por que 
ele foi?” “Não sei. Ele foi por conta própria.” 

igwata pron.m. ► ele também, ele (igualmente) 
V.‘ig’‘-wata’ 
Igwata niguhwata! Ayge nikwe wis pakebyekne! 
—Ele também é meu pai! Somos irmãos! 

igwo adj./adv. ► só ele, solitário adj.sozinho adv. 
Ig awayg batek misakwa igwo. 
—O homem gosta de ficar sozinho. 

igyewa adj. ► legítimo /a adj. verdadeiro /a adj. 
Ner igyewa nukamkayh. 
—Ele é meu filho legítimo. 
Eg ka hiyakti gig igyewatnene. 
—Ela nunca conheceu seu pai verdadeiro. 

iha v.i. ► crer v.i. acreditar v.i. V.‘ihpa’ 
Ba pis iha ku hiyeg kuwis wew avit kayg? —Você 
acredita que pessoas já andaram na lua? 

iha v.i. ► obedecer v.t. cumprir v.t. 
Ku ig ka iha gig giwn, ig uti mbeynenek. —Se ele 
não obedecer ao pai, vai entrar em encrenca. 

ihamwi /ru s.m./s.f. ► pajé s.m. curandeiro /a 
s.m./s.f. xamã s.m. feiticeiro /a s.m./s.f. adivinho /a 
s.m./s.f. mágico /a s.m./s.f. V.‘kowtye’‘ihamru’ 
Hiyeg piyihkiswa ta gitkis ihamwigben. —Antiga-
mente eles se tratavam com curandeiros. 
Hiyeg ikiy ku giyamarakis ig ka adatnisima. 
—Eles achavam que o xamã deles era poderoso. 

ihamwi gevwi s.n. ► banco do pajé 
Avit pis pes abetitak kayka ta ahinavrikut, 
amawka ayavwa ta git ihamwi ku kiney ig bat 
amadga gevwi. Ig hiyakni ku pis ahinapne, ig 
avuriwpi giwkis wavityempu ayge. 
—Antes de sair da dança para urinar, tem que 
pedir permissão do pajé que está sentado no seu 
banco. Sabendo disso, ele vai proteger você dos 
demônios naquele local. 
Eg ihamu parakse gahawkri wakar ta avitit 
gevwi. —(Diz a lenda que) o pajé transferiu o 
espírito da garça para seu banco. 
Ku pis dax ihamwi gevwi akak piwak, pis miya. 
—Se você tocar no banco do pajé você morre. 

 

ihamwihwa v.i. ► praticar magia 
Ig ihamwihwene adahan avisasene hiyeg. —Ele 
pratica magia para amedrontar as pessoas. 

ihamwihwaki, gihamwihwan s.n. ► feitiçaria s.f. 
bruxaria s.f. magia s.f. adivinhação s.f. poder 
espiritual do pajé V.‘aviri’ 
Igkis kannuhwene amin ihamwihwaki. 
—Eles estão aprendendo bruxaria. 
Gihayo hakise ihamwi gihim, nikwe ig kavusaw 
suguh igi axtigi akak gidatni ihamwihwaki. 
—A esposa acendeu o cigarro do pajé, então ele 
começou a enfrentar o monstro com seu poder 
de pajé. 

ihamwiki, giyamhara s.n. ► feitiço s.m. V.‘aviri’ 
Ini ihamwiki keh ig kakahrip. 
—O feitiço o fez adoecer. 

ihap s.n. ► urucu s.m. (Bixa orellana) 
Igkis tamaktaw akak ihap. 
—Eles se pintaram com urucu. 

ihapka s.n. ►ribanceira s.f. porto s.m. litoral s.m. 
V.‘uyakri’‘awaykig’ 
Ig ikis gihmun ihapka. 
—Ele deixa a canoa na ribanceira. 

ihapkew s.n. ► pela ribanceira, ao longo do 
litoral 
Ig wew ihapkew. 
—Ele seguiu a pé pela ribanceira do rio. 
Ka ba maviya ihapkewmin, nebaki pis biwhe avit 
tip. —Evite navegar ao longo do litoral para não 
bater numa pedra. 

ihe interj. ► pois não, ótimo interj. 
Ihe. Pariye pimawkan? 
—Pois não, o que você quer? 
Ihe! Pis hiya asamanak. Hennewa ke inerebe. 
—Ótimo! Você conseguiu! É assim que se faz! 

ihehrit, gihehri s.f. ► forno de farinha s.m. 
platina s.f. V.‘hiher’ 
Eg maviyese iyti amadgew ihehrit. 
—Ela passou gordura no forno de farinha. 

ihehritvimnaw s.n. ► onde estão as casas de 
forno, V.‘ihehrit’‘hiher’‘-mnaw’‘hihervinwa’ 
Nukukig aynte ihehritvimnaw. —Minha farinha 
está lá onde estão as casas de forno. 

ihetit, gihetni s.n. ► comida s.f. alimentação s.f. 
Ig kadahan ihetit ka aynsima. 
—Ele tem bastante comida. 

ihi adv. ►1 sim adv. 
Ihi, aterenewa nah. —Sim; eu estarei lá. 

►2 pois não 
“Ba ik adahan nah parak?” “Ihi.” 
—“Com licença. Posso entrar?” “Pois não.” 

ihintakut, guhinaraku s.n. ► leite materno s.m. 
V.‘guhin’‘araku’ 
Ihintakut pi kabayte gidahan bakimni ariw dilet 
arikuya buwet. —O leite materno é melhor para 
o neném do que o leite enlatado. 

ihintapti s.n. ► sutiã s.f. 
Eg gahyepka pahak ihintapti. 
—Ela ganhou um sutiã. 

ihkata adv. ► pois não, tudo bem 
“Nah kinetihwekere pikak.” “Ihkata nikwe.” 
—“Eu queria falar contigo.” “Pois não.” 
“Uya amnihun, iki nutuh aynesa un.” “Ihkata 
nikwe.” —“Faça o favor de me dar um pouco de 
água.” “Pois não.” 
“Uya amnihun, bayahminan ariw nutaraksan.” 
“Ihkata nikwe. Nah bayahminap.” —“Por favor, 
perdoe-me.” “Tudo bem. Eu te perdoo.” 
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ihpa v.i.►crer v.i. acreditar v.i. (de longo prazo) V.‘iha’ 
Gaytakis ka iha. Henneme, kibeyne, ka aynsima 
ihpene ayge. —Alguns não creram. Mas, graças 
a Deus, muitos lá creram. 

ihpa v.t. ► obedecer v.t. (de longo prazo) V.‘iha’‘-pa’ 
Ig ihpa nuwnuh. —Ele me obedece sempre. 

ihpaki, gihpan s.n. ► crença s.f. V.‘kamaxwaki’ 
Pariye yihpan gimin Uhokri? 
—Quais são suas crenças sobre Deus? 

ihpatrune adj. ► obediente adj. V.‘ihpa’‘-atru’‘-ne’ 
Ig keh ku samah ginag aya git, ig ihpatrune 
bakimni. 
—Ele faz o que a mãe lhe pede; ele é obediente. 

ihti, gih s.n. ► carne s.f. 
Uyay tevwa it arih. 
—Vamos assar a carne do veado. 

ihti ariwntak gabduhya ► filé s.f. 
Ihti ariwntak gabduhya in mitibete. 
—Filé é carne tenra. 

ihti gavikekri ► açougue s.m. 
Ig isim ihti arikutak avikekri. 
—Ele comprou carne de boi no açougue. 

ihti pamahaki ► charque s.m. 
Nah isimte ihti pamahaki adah naxni. 
—Vou comprar charque para o meu lanche. 

ihti tepka ► churrasco s.m. 
Kuri avim inin wixwiy ax ihti tepka amin ah. 
—Vamos comer o churrasco agora. 

ihtikekne adj. ► de carne e osso V.‘ihti’‘akak’‘-ne’ 
Nah ka anmaptima; nah ihtikekne ay. —Não sou 
fantasma; sou homem de carne e osso. 

ihuh s.n. ► mangue s.m. (Rhizophora mangle) 
mangue-vermelho 
Igkis ivuke madikte ihuh adahan igkis keh miget 
akak. —Eles derrubaram todas os mangues 
para fazer carvão. 
Ihuh eg ah ka aynsima guhampabet. 
—O mangue-vermelho é uma árvore que tem 
muitas raízes. 
Wis kawih ihuh amar adahan piyihne wahawru. 
—Utilizamos casca de mangue-vermelho para 
tratar tumores. 

ihuh v.t. ► tirar v.t. (bicho-de-pé) 
Ku pahavwi ihuhne mpat gikukaptak, amawka ku 
ig kawih kakus barewkig. —Quando alguém tirar 
um bicho-de-pé, deve-se usar uma agulha limpa. 

ihuha v.i. ► estar acostumado 
Nah ihuha ax madikte axkebdi. —Estou 
acostumado a comer todo tipo de comida. 

ihuhak v.i. ► acostumar-se 
Eg ihuhekwiyo gikak gugihgi. 
—Ela começou a acostumar-se com o marido. 

ihuk v.t. ►1 cortar v.t. golpear v.t. Tb.‘ivuk’ 
Eg ihuke gubagwan akak kasivag. 
—Ela cortou a perna com o terçado. 
Eg ihukmine im ariw arapduhya. 
—Ela cortou a aba do peixe. 
Ig ihukwig akak iwan. 
—Ele o golpeou com a faca. 

►2 derrubar v.t. 
Ig ihuke pahakti ah durohe wade avit givinbet. 
—Ele derrubou uma árvore, e ela caiu em cima 
da sua casa. 

ihukbeta v.t. ► picar v.t. V.‘ihuk’ 
Eg ihukbete ihti pupehe adahan kehne suwiswis. 
—Ela picou toda a carne fina. 

ihumpahwa v.i. ► acostumar-se v.i. V.‘ihumpaw’ 
Kuwekwe ihumpehwe akak gkivara. 
—O papagaio se acostumou com seu dono. 
Amawka ihumpahwa akak annivwit. 
—Tem que se acostumar a trabalhar. 

ihumpasa uvit ► exercitar-se v.i. malhar v.i. 
Ig ihumpasene givit akak awiyka adahan ig 
humaw detye. —Ele se exercitou levantando 
peso pra ficar forte. 

ihumpaw v.i. ► acostumar-se v.i. adaptar-se v.i. 
habituar-se v.i. V.‘ihumpahwa’ Tb.‘ihumbaw’ 
Nah ka ihumpaw akak gihumpahwankis ay. 
—Eu não me acostumei com os costumes aqui. 
Gibiy kuwis ihumpaw akak paratwen. 
—Sua boca já se acostumou com cachaça. 
Ku wis akum dohog, ba hikin, nikwe ku aysaw wis 
ihumpew akak, wis ka ik adahan ikisni akiw. 
—Se nós fumamos ou cheiramos drogas, depois 
que nós nos habituamos a elas, fica muito difícil 
largá-las. 

ihumpawaki, gihumpawan s.n. ► cultura s.f. 
costume s.m. Tb.‘ihuhpawka’ 
Inin ihuhpawka kuri akak inin, gikak Uhokri 
gabay. —Isto é o costume hoje em dia, pela 
graça de Deus. 
Igkis kadahan ihumpawaki adahan piyuvyusa 
gaybukis. 
—Eles tinham costume de apontar os dentes. 

ihumpevwe v.i. ► costumar v.i. V.‘gibetki’ 
Ig ihumpevwe akak kafe. 
—Ele costuma tomar café. 

►2 viciar-se v.i. 
Ku wis akum dohog, ba hikin, nikwe ku aysaw wis 
ihumpevwe nikak, wis ka ik adahan ikisni akiw. 
—Se fumamos ou cheiramos drogas, quando 
nos viciamos com elas, não podemos deixá-las 
mais. 

ihye interj.f. ► tá bom interj. obrigada interj. 
“Nah me tivik.” “Ihye.” —“Já vou.” “Tá bom.” 
“Batnaba.” “Ihye.” —“Sente se.” “Obrigada.” 

ik v.i. ► dar v.i. V.‘iki’ 
Abusku wayabra nah ike git pahavwi nukagmada. 
—A metade do peixe eu dei para um amigo. 
Ka ik adahan nah isimgu. 
—Não dá para eu comprá-la. 

►2 prestar v.t. 
Ini pahadguwaki adahan ikene parikwene 
gihiyekemnikis. —A reunião serve para prestar 
informações aos indígenas. 

ik adahan ►1 poder v.t. possível adv. 
possibilidade s.n. 
Eg ik adahan eg ayavap. —Ela pode te ajudar. 
Ik adahan ig ka bayahminap ariw pitaraksan. 
—Há a possibilidade que ele não te perdoe. 

►2 sujeito /a adj. 
Uwkiya ik adahan ker ukak. 
—O bêbado está sujeito a brigar conosco. 

ik adahan ► suficiente adj. V.‘ka ik’ 
Ba axka ik udahanwiy? 
—Será que temos comida suficiente? 

ik adahan amavin ► suportável adj. sofrível adj. 
Inin annivwit ik adahan nah amavin. 
—O trabalho é suportável. 

ik adahan ivegboha ► legível adj. 
Panniyan ik adahan nah ivegbohin. 
—Sua escrita é legível. 
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ik adahan kamaxwa givitit ► fiel adj. 
Igi, gikivara ik adahan kamaxwa givitit. 
—Ele é fiel ao seu lider. 
Nugihgi nah ik adahan kamaxwa givitit. Ig ka 
miniwti nuwhu. —Meu marido é fiel a mim. Ele 
nunca vai me deixar. 

ikaksa v.t. ►1 prometer v.t. V.‘keh siyama’ 
Ig ikakse nutuh pohow heloj. 
—Ele prometeu me dar um relógio. Nah ikaksin 
pit, henneme nah ka hiyak ba in humaw. 
—Prometi a você, mas não sei se será possível. 
Ku wis ikaksa arikna git pahavwi, amawka wis 
ikini. —Se prometermos alguma coisa para 
alguém, devemos cumprí-la. 

►2 marcar v.t. designar v.t. 
Nah ikaksa ler pidahan. Uya ayta nutuh iwite. 
—Vou marcar hora para você. Venha às oito 
horas. 
Eg ikaksa avim inin hawkri adahan fet. 
—Ela designou este dia para uma festa. 

►3 conceder v.t. 
Ig ikaksa hawkri nudahan. 
—Ele concedeu tempo para mim. 

►4 decretar v.t. 
Hiyaptigi ikakse kibite hawkri git kataraksanye. 
—O juiz decretou uma sentença muito longa 
para ele. 

ikaksa adahanikwa mbeyne ► condenar v.t. 
Ig ikaksig adahanikwa mbeyne avatra 
gitaraksan. 
—Ele o condenou por causa dos seus crimes. 
Ig ikaksig adahanikwa miyaka awaku eg 
umehekevutno. 
—Ele a condenou à morte, pois ela é assassina. 

ikaksaki, gikaksan s.n. ►1 promessa s.f. 
compromisso s.m. projeto s.m. V.‘ahegbetawka’ 
Guvelma gikaksan ku avim inin kayg adahan ig 
kabayha ahin. —O governo fez promessa de 
melhorar a estrada neste mês. 

►2 adj. prometido /a adj. previsto /a adj. 
programado adj. projetado adj. destinado adj. 
Ikaksaki wot pohow teheste adug adahan 
wabukwa. —Um gerador foi prometido para nós 
para a iluminação. 
Ini pahadguhka ka ikiswaka gavit hiyaptigi. 
—O encontro não estava previsto pelo 
encarregado. 

►3 adj. marcado /a adj. designado /a adj. 
Amawka nah danuh ku samah ikaksaki ler nutuh. 
—Preciso chegar na hora marcada. 

ikamni v.t. ► alargar v.i. 
Uya ikamni nudava abiy. 
—Favor alargar a boca do meu pote. 

ikamsat, gikamsa ► tanga s.f. fralda s.f. cueiro 
s.m. V.‘kamis’‘gikamsa’‘kalembé‘‘giybet’‘guvagap’ 
Ig hiya pahavwi hiyeg kiyabwad gikamsa. 
—Ele viu um homem com uma tanga comprida. 

ikap v.t. ► alimentar v.t. apascentar v.t. 
Egkis ikap yawk akak woki. 
—Elas alimentaram os tucanos com bacaba. 
Igwa ikavwa kabayntiwa. 
—Ele alimentou-se bem. 
Ig ikepne givig pak akak amana. 
—Ele apascenta o gado. 

ikap akak iveyti v.t. ► prescrever v.t. 
Mekseh ikavgi akak givey mpuse hawkri. 
—O médico prescreveu o remédio para tomar 
todo dia. 

ikapka adj. ► servido /a adj. 
Ba kuwisma pis ikapka? —Você já foi servido? 

ikar s.f. ► matupiri s.m. (Tetragonopterus chalceus) 
Eg ikar kawih adahan ewnti. 
—O peixe matupiri serve como isca. 

ikarewka s.n. ► maio s.m. época do matupiri 
V.‘antiyanewka’‘ikar’‘-ewka’ 
Ikar wagehpiyes ta tiwrikut abet ikarewka. Hiyeg 
atak tiwrikut kamaxne akak panye. —Os matupiri 
sobem no rio nas últimas semanas do maio. As 
pessoas vão atrás deles e os pegam com cofos. 

ikatuswa v.i. ►1 concentrar-se v.i. estar atento /a 
Ig ikatuswa arit gikannuhwan. 
—Ele se concentrou nos estudos. 
Nah ikatuswene arimkat nannivwi. 
—Estou atento ao meu trabalho. 

►2 dedicar-se v.i. 
Ikatuswa arit pannivwi. 
—Dedique-se ao seu trabalho. 

►3 viciar-se v.i. 
Ig ikatuswa arit gihigvakey. 
—Ele viciou-se em bebida. 

►4 meditar v.t. 
Ig ikatuswa arit giwn. 
—Ele medita nas palavras dele. 

ikatuswaki s.n. ►1 concentração s.f. V.‘ikatuswa’ 
Ikatuswaki arimkat gannivwi keh ig miyehe 
gaxni. —A concentração no trabalho o fez 
esquecer de comer. 

►2 dedicação s.f. 
Eg kadahan ikatuswaki he gidahanen Kiyavwiye. 
—Ela tem dedicação ao seu senhor. 

ikatuswene mpinevevye ► fanático /a adj. 
V.‘ikatuswa’ 
Pis ikatuswene mpinevevye arit ini hiyakemniki. 
—Você é muito fanático por esse assunto. 

ikava v.t. ►1 tirar v.t. esgotar v.t. 
Uya atak ikava wahmun ariw un. 
—Vamos tirar a água da nossa canoa. 

►2 despejar v.t. 
Wo! Ayiva nah ikave im amadgatak nuhmun! 
—Ai! Despejei um peixe da canoa, sem querer! 

ikavaynih v.i. ► comunicar notícia de morte 
Ayteke Ukuptak hiyeg ikavaynih Arukwa. 
—(Diz a lenda que) da ilha de Ukup as pessoas 
comunicaram a notícia da morte da serpente 
Arukwa. 

ikavaynihka s.n. ► notícia da morte 
Ig ekke wotuh ikavaynihka gimin gikagmada. 
—Ele comunicou-nos a notícia da morte do 
amigo. 

ikavekuh v.t. ► esgotar v.t. escavar (do fundo) 
Atak ikavekuh wownpinawiy. 
—Vá escavar o nosso poço. 
Ig ikavekuhne unihmna ariw igetbet, ig aharitne 
un huweweye. —Ele esgotou o poço, para 
conseguir água limpa. 

ikaw v.i. ► entregar-se v.i. dedicar-se v.i. 
resolver v.t. 
Pi kabayte wis ikaw ta git Kiyavwiye. 
—É melhor entregar-se ao Senhor. 
Ig ikaw adahanikwa ig ka mayta gihayo. 
—Ele resolveu que não ia deixar a esposa. 

ikaw gavitmin ► dominar v.t. ter altivez 
Ka ba ikaw gavitminnema guw pinag gikak pig. 
—Não tenha altivez perante os seus pais. 
Eg ikewkerevyo gavitmin gugihgi. 
—Ela quer dominar o marido. 
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ikaw ke wotbe ► fingir v.t. 
Eg ikaw ke wotbe eg yuma guhiyakemnibe bawa 
kawa. —Ela finge que não sabe de nada, mas 
não é tão burra assim. 

ikebyit, gikebyi s.m./s.f. ► parente s.m. irmão s.m. 
irmã s.f. Tb.‘ikebit’ 
Mmah ignewa nukumpega umehe nukamkayh? 
Ig ka hiyak ku pariye ikebyit, nikwe. Ikebyit ka 
umah ikebyit.—Foi o meu compadre que matou 
a minha filha? Ele não sabe o que é ser parente, 
então. Irmão não mata irmão, não. 

ikene giboka ► encorajar v.t. 
Gikagmada ikene giboka. 
—Seu amigo o encorajou. 

ikene wawaygi ► encorajar v.t. incentivar v.t. 
Nah ikene gawaygi adahan ig tiviknene lekolya. 
—Eu o encorajei à continuar os estudos. 
Ig ikene wawaygi akak madikte batekka. 
—Ele nos incentivou com amor. 

ikep adj. ► bem feito V.‘ikevi’ 
Ikep padahan! —Bem feito para você! 

ikerep, gikereva s.f. ► alfinete s.m. 
Ig kabutrehe gisimsa akak ikerep. 
—Ele fechou a camisa com o alfinete. 
Eg kamaykis gukamkayh gukamsa akak ikerep. 
—Ela prendeu a fralda da filha com um alfinete. 

ikevi interj. ► basta interj. chega interj. 
Ikevi, nah ka muwaka akiw. 
—Basta, não quero mais. 
Ikevi kuri! Nah ka amavaw akiw! 
—Chega! Só faltava isso! Não aguento mais! 

ikevuha v.t. ► coivarar v.t. 
Estou amolando o machado para coivarar a 
roça. —Nah kiyawhene numegwan adah’ 
ikevuhene nuwasra. 

ikevuhaka s.n. ► coivara s.f. 
Nah ta bukahte ikevuhaka. 
—Eu vou lá para queimar a coivara. 

ikevwiri v.t./v.i. ► encoivarar v.t./v.i. 
Amawka wixwiy ikevwiri uwasrawiy. 
—Temos que encoivarar nossa roça. 
Takuwanek nah ikevwiri hawkanawa, 
puwipkabet nah pese. —Amanhã vou encoivarar 
cedo, ao meio dia eu vou terminar. 

ikevwiyiki s.n. ► fazer coivara 
“Pariye gannivwi?” “Gannivwi ikevwiyiki.” 
—“Que trabalho ele vai fazer?” “Vai fazer 
coivara.” 
Annivwit ikevwiyiki in ka awiynisima. 
—Fazer coivara é um trabalho muito árduo. 

ikewvi v.i. ► entregar-se v.i. V.‘ikaw’ 
Amepye ikewvi ta git sandagma. 
—O ladrão entregou-se à polícia. 

iki v.t. ►1 dar v.t. (ikí) V.‘ik’ 
Uya amnih iki pahat ennetet nutuh. 
—Dá-me um lápis, por favor. 

►2 doar v.t. 
Ig ike gikawihni wotuh awaku udahan biyuke. 
—Ele doou sua roupa para nós porque a nossa 
foi perdida. 

►3 entregar v.t. 
Ig ka iki kagta nutuh. 
—Ele não me entregou a carta. 

►4 render v.t. 
Was ike ka aynsima kaneg. 
—A roça rendeu muita mandioca. 

►5 suprir v.t. 
Ig ikinek madikte ku pariye muweke wot. 
—Ele vai suprir nossas necessidades. 

iki v.t. ►1 colocar v.t. pôr v.t. 
Ig ike gikakura arikut bayehket. 
—Ele colocou o seu dinheiro num cofre. 

►2 reclinar v.t. 
Ig ike gitew nuteyemnat. 
—Ele reclinou a cabeça no meu ombro. 

iki ahawna adahan kumadukene ►sancionar v.t. 
Guvelma ike lalwa ahawna adahan 
kumadukene. —O governo sancionou a lei. 

iki avitminat ► adicionar v.t. V.‘iki’‘avitmin’‘ -t’ 
Nah ike avitminat nor karukri ku pariye pis 
awahkise numinuh, nikwe ik adahan nah isim 
nukawihni. 
—Adicionei mais ao dinheiro que você me 
mandou, e assim pude comprar minha roupa. 

iki gawaygi ►1 encorajar v.t. confortar v.t. 
Ig avanenekwa ikenekwa gihiyegavu 
gawaygikis. 
—Ele está sempre confortando as pessoas. 
Amawka wis iki ukebyi gawaygi. —Precisamos 
dar encorajamento ao nosso irmão. 

►2 esforçar v.t. fortalecer v.t. 
Ig ike nawaygih adahan nah lekolya. —Ele fez 
com que eu me esforçasse para estudar. 

iki gihiyekemni v.t. ► avisar v.t. aconselhar v.t. 
sugerir v.t. 
Eg iki uhiyakemni avit usuh pes paytriktak. 
—Ela nos avisou antes de sairmos da casa. 
Ig ikene uhiyakemni ariwntak gihiyekemni. 
—Ele nos aconselhou com sabedoria. 
Ig ikene hiyakemniki git kapten. 
—Ele avisou o capitão. 

iki giwakurit ► incumbir v.t. 
Ig ike neras parakseketyenevwi giwakurit 
hiyaptigi. —Ele incumbiu o encarregado de 
tomar cuidado dos prisioneiros. 

iki giyakni guvitit ► apaixionar-se v.i. 
Ku aysaw ig hiyavgu nikwenewa ig ike giyakni 
guvitit. 
—Logo que ele a viu, ele se apaixionou por ela. 

iki inetit ► notificar v.t. comunicar-se v.i. 
Ig ike FUNAI ginetni giminkis gihiyegavu adahan 
ku samah gimavyankis. —Ele notificou a FUNAI 
sobre o que aconteceu com os seus funcionários. 

iki iwetrit uvineku ► hospedar v.t. dar 
hospedagem 
Usuh iki iwetrit gitkis madikte hiyeg ay uvineku. 
—Nós hospedamos todos em nossa casa. 
Uya amnih iki iwetrit wotuh.  
—Tenha misericórdia de nós, dê-nos 
hospedagem. 

iki matiwnihka ► debitar v.t. 
Nah iki inin axka matiwnihka ta pit. 
—Vou debitar em sua conta, essa comida. 
Aysawmuk matiwnihka pis iki ta gut? 
—Quanto você debitou na conta dela? 

iki pitew ► prestar atenção, iki pihiyakemni 
Iki pitew ta numkanit.—Preste atenção em mim. 

iki pukuhka ► numerar v.t. 
Ig ike pukuhka amadgat mpuse kagta. 
—Ele numerou todos os cadernos. 

iki ta abetit hawata ► incluir v.t. 
Ku aysaw ig tamekne hiyeg giwkis, ig iki piw ta 
abetit hawata. 
—Quando ele fez a lista, incluiu seu nome. 
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ikigti, gikig s.n. ► nariz s.m. 
Ikigti nawenyebet ahumwan. 
—Há narizes de vários formatos. 
Gikig kiyapyad. —O nariz dele é grande. 

ikis v.t. ► deixar v.t. abandonar v.t. 
Ig ikise givin. —Ele abandonou sua casa. 
Ariwntak gaxnikis, igkis ka ikis ariknawnama. 
—Quando acabaram de comer, não deixaram 
nada. 

ikis v.t. ► deixar v.t. permitir v.i. V.‘isiy’ 
Nah ka ikiswa adahan pis ayta gukak atan. 
—Não permito que você venha com ela para cá. 

ikisehwe v.i. ► deixar de seguir 
Nah ka hiyak aysaw nukamkayh ikisehwe 
nuwhu. —Nem notei quando meu filho deixou de 
me seguir. 

ikiswanaw v.i. ►deixar recado V.‘ikis’‘gikiswanawni’ 
Eg ikiswanaw pidahan ay numunuh. 
—Ela deixou um recado comigo para você. 

ikiswanaw v.i. ► planejar v.i .resolver v.i. V.‘ikis’ 
Nah ikiswanaw adahan nah danuhpa atere yit, 
henneme nah mpithepka adahan nah danuh 
atere. —Planejei ir visitá-los, mas fui impedido 
de fazer isso. 

ikiswanawka, gikiswanawni s.n. ►1 recado s.m. 
Ba ay ikiswanawka nudahan? 
—Alguém deixou um recado para mim? 
Gukiswanawni, adahan pis atak guhavu butte 
pawkat. 
—Seu recado é para você a seguir até a roça. 

►2 proposta s.f. projeto s.m. V.‘ikaksaki’ 
Wis kinetihwa amin akatiwnihka ini ikiswanawka 
gidahankis parikwene. 
—Vamos tratar da liberação de recursos de 
projetos de interesse dos povos indígenas. 

ikiswika adj. ►1 abandonado /a adj. 
desamparado /a adj. 
Gikamkayuvwi ikisavepka, gigkis ka 
muwakavrikis akiw. —Os filhos foram 
abandonados pelo pai; ele não os quis. 
Nor madankuno ikiswika gavit gukebyuvwi 
pahavo, yuma gavuriwten. 
—A viúva foi desamparada pelos parentes; ela 
ficou sozinha, sem ninguém para cuidar dela. 

►2 deixado /a adj. 
Bakimni ikiswika pahavo givinwa. 
—A criança foi deixada sozinha em casa. 

ikivarat, gikivara s.m./s.f. ►1 chefe s.m. patrão s.m. 
Nah ayepne nopsad hiherad git ikivarat. 
—Vou pedir um forno grande para o chefe. 

►2 superintendente s.m. ministro /a s.m./s.f. 
autoridade s.f. (adahan guvelma) V.‘gikivara’ 
Eg ikivarat adahan madikte lekolviyene. 
—Ela é superintendente de todas as escolas. 
Ikivarat adahan makniwka ig awahkis gihiyegavu. 
—O ministro da Saúde mandou vacinar todas as 
pessoas. 

ikivarat huwe ► rei s.m. V.‘gikivara’‘huwe’ 
Ikivarat huwe kumaduka amadgatak gevwi 
kiyatyo. —O rei reina sentado num trono. 

ikiy v.t. ►1 considerar v.t. 
Ig ikiygu ku eg kabayno tino. 
—Ele a considerou uma boa mulher. 

►2 suspeitar v.t. 
Ig ikiy ku ner awayg amepye. 
—Ele suspeitou que o homem fosse ladrão. 

►3 ter conceito 
Ka aynsima hiyeg ikiy ku parikwene giwnkis 
kadahan aynesa iwit. 
—O conceito de muitas pessoas é de que as 
línguas indígenas têm um vocabulário pequeno. 

-iku suf. ► dentro adv. em (um espaço) adv. 
V.‘ariku’ Tb.‘-ik’, ‘-eku’, ‘-ku’,‘-aku’ 
Ig ay givineku. —Ele está em casa. 
Gunag ay paytrik. 
—A sua mãe está dentro da casa. 

ikun s.n. ► timbó s.m. (Lonchocarpus chrysophyllus) 
Ku ikun ikaka amadga mahakwa, in ivukwa 
madikte im. —Os peixes não voltam à área onde 
o timbó é colocado. 

ikuna v.t. ► envenenar v.t. (com timbó) V.‘ikun’‘-ha’ 
Ku wis ikuna im, nikwe igkis madik kibehtenwa. 
—Se nós envenenarmos os peixes com timbó, 
eles se extinguirão rápido. 

ikuvimnat s.n. ► voz s.f. V.‘gikuvimna’ Tb.‘ikuvitman’ 
Nah tima pahat ikuvimnat awna nutuh. 
—Eu ouvi uma voz falando comigo. 

ilay, gilaya s.f. ► alho s.m. (do crioulo) 
Nah ax mpana ilay gayak adahan kawrivye. 
—Comi três dentes de alho para tratar vermes. 

ilaykamri s.f. ► cipó-d’alho s.m. (Mansoa alliacea) 
Higa ilaykamri adahan mpiyasene wasew. 
—Tome chá de cipó-d’alho para tratar o 
reumatismo. 

im, gima s.m. ► peixe s.m. 
Im iytahaki in maguye. —Peixe frito é gostoso. 
Im kahikanaw akak giwara. 
—Os peixes respiram pelas suas guelras. 

imamna v.t. ► cantar sobre, cantar a respeito de 
V.‘paksa’ 
“Pariye pimemni ayge?” “Nah imemne inurik.” 
—“Sobre o que você está cantando?” “Estou 
cantando sobre o céu.” 

im amar ► escama s.f. 
Akup kadahan ka aynsima amar. 
—A pescada tem muitas escamas. 

imahrit, gimahra s.n. ►cacete s.m. borduna s.f. 
clava s.f. porrete s.m. V.‘gisuga’‘imahrit’‘biwhtet’ 
Ig kerye akak imahrit kiyakamin. 
—Ele briga com uma borduna de muitas arestas. 

 

imanikye s.m. ► mucuim s.m. àcaro s.m. 
(trombiculideo) 
Imanikye ig duwweh, keh hiyeg sakaskapti ka 
aynsima. —O mucuim é vermelho e provoca 
muita coceira. 

imasahatya s.m. ► (tipo de xamã) 
Imasahatya piyih hiyeg akak ku samah ig puh 
abetit mayg.  —(Diz a lenda que) o “imasahatya “ 
enfeitiça as pessoas com o sopro dos lábios. 

imasewnti, gimasewni s.n. ► jirau s.m. Tb.‘imasunti’ 
V.‘masere’‘masayaket’ 
Imasewnti in adaha sukohavane miruk, in 
hawata adahan padukne im. 
—O jirau é uma mesa que serve para lavar as 
louças ou limpar peixe. 
Igkis padeke giminamwikis amadgat imasunti 
adahan masereviye. —Eles jogaram os 
cadáveres no jirau para cremá-los. 
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imava v.t. ► trançar v.t. entrançar v.t. V.‘himet’‘hum’ 
Nor tino imavano gusivamna. 
—A mulher está trançando sua esteira. 
Eg imeve gusemnu kibehtenwa. 
—Ela trançou o cabelo ligeiramente. 
Ig imevene paha yuwti. 
—Ele está entrançando um cocar. 
Ig imevene pahat kuwawta adahan imedgimti. 
—Ele está entrançando uma corda para arco de 
flecha. 

imavaki, gimevekni s.n. ► trança s.f. V.‘imava’‘-ka’ 
Pihepka barewye ayegbiw pisemni imavaki. 
—O seu rosto é lindo no meio das duas tranças. 

imavri s.f. ► pau-de-jangada s.f. (Apeiba tibourbou)  
Eg imavano gusivamna akak imavri. 
—Ele está entrançando sua esteira com pau-de-
jangada. 
Haviywota pibuskana akak imavwi araku. 
—Esprema o sumo do pau-de-jangada na sua 
ferida. 

imawi s.m. ►tipo de povo sobrenatural) Tb.‘imawri/imosri’ 
V.‘maye’‘mahivoko’‘tukusmak’’urakaywa’ 
Imawi Wakayritak. Amadgatak pahak anaptak 
waxri, igkis pes. Igkis barewye hiyeg. 
—(Diz a lenda que) os “imawi” são do monte 
Cajari. Eles vêm de baixo da terra. São pessoas 
bonitas. 

imaweket, gumaweke s.n. ► varal s.m. V.‘mawih’ 
Eg ahbohe gusukan amin imaweket. 
—Ela estendeu a roupa no varal. 

imawokti, gimawok s.n. ► luva s.f. V.‘gimar’‘giwak’ 
Ig kawih gimawok adahan kamaxne kuwa. 
—Ele usou luvas para pegar os caranguejos. 

imbawa adv. ► geralmente adv. de costume 
Tb.‘inpawa’‘impawa’ 

imbawanekwa adv. ► de vez em quando adv. 
Tb.‘imparinekwa’ V.‘pahaynene adahan’‘utivanawa’ 
Eg danuh imbawanekwa. 
—Ela vem de vez em quando. 

imedgimti, gimedgim s.n. ► corda-de-arco 
V.‘imedgit’‘arim’ 
Imedgimti imavaka akak kuwawta. 
—A corda-de-arco é trançada com caraguatá. 

imedgimti s.m. ► sacaibóia s.f. cobra-cipó s.f. 
(Chironius multiventris) 
Ig kaybune imedgimti tuwateviye. 
—A sacaibóia é uma cobra mansa. 

imedgit, gimedga s.n. ► arco s.m. 
Wis keh imedgit akak 
timukti ba akak paygi 
awaku in pi padakte yakot. 
—Fazemos arco com miraúba 
ou com pau-ferro porque estes 
tipos de madeira impelem a 
flecha para longe. 
Wis keh imedgit adahan 
bakimni akak inamahetni 
akak kuwatri awaku in 
mitibete in ka ivat gidahankis. —Fazemos arco 
para criança com a madeira ubaia ou jarana 
porque não é rígida demais para elas. 

imevetet, gimeveten s.n. ► tear s.m. V.‘imava’‘-tet’ 
Imevetet in adahanikwa imevene sivava. 
—O tear serve para trançar esteira. 

imewti s.n. ►1 cova s.f. sepultura s.f. túmulo s.m. 
Madikte imewti ay kadahan ayakni. 
—Todas as covas aqui têm uma cruz. 

►2 Nuvem Magellanica  
Ku aysaw wis hiya imewti amadga en in areketni 
wot ku pahavwi me miyamet. Ku imewti nopsesa, 
pahavu bakimni miyanek. Ku imewti nopsad, 
nikwe pahavwi kiyavwiye ba kiyavuno miyanek. 
—Quando vemos uma Nuvem Magellanica no 
céu é um sinal de que alguém está perto de 
morrer. A Nuvem Magellanica Pequena significa 
que uma criança vai morrer. A Nuvem 
Magellanica Grande (NGC 2080) significa que 
um adulto vai morrer. 

imiha v.t. ►1 temperar v.t. dar sabor 
Ig kawih axka amihetni adahan imihene gimana. 
—Ele usou condimentos para dar sabor à 
comida. 

►2 perfumar v.t. ungir v.t. pôr perfume 
Uya imihan akak pimihga. 
—Por favor, me perfume com seu perfume. 
Igkis imihevgi giwavrik Kiyavwiye Uhokri akak ah 
ariw ariy. 
—Eles o ungiram com óleo no nome do Senhor. 

imihave adj. ► bochechudo /a adj. 
Nor bakimni guhepka imihave awaku garudi. 
—A criancinha é bochechuda. 

imihaw v.t. ► perfumar-se v.i. 
Eg batek imihaw akak imihgi imihye. —Ela gosta 
de se perfumar com perfume cheiroso. 

imihe adj .► cheiroso/a adj. fragrante adj. 
agradável Tb. ‘imihye /o’ 
Nah batek ayh ivuriti awaku eg imihe. —Gosto de 
cheirar as flores porque são fragrantes. 
Asukri imihye arihgi. —O sabonete é cheiroso. 

imihgi¸ gimihga s.n. ► perfume s.m. incenso s.m. 
Inin imihgi in imihe. —Este perfume é cheiroso. 

imiswaki s.n. ► cio s.m. 
Nor pewru kuwis aripte akak inin imiswaki. 
—Faz tempo que a cadela entrou no cio. 

imiswanyo adj. ► em cio s.m. V.‘apuxan’ 
Nor nuviguh pewru eg kuwis imiswanyo. 
—A minha cadela já entrou no cio. 

imiyo adj. ► broto s.m. grelo s.m. verde adj. 
imaturo adj. V.‘igiyo’ 
Was imiyo tepka araku in kibeyne digikivey. 
—O suco do broto de açaí é bom remédio para 
diarréia. 

imow v.i. ► defecar v.i. 
Bakimni imowbdehwe amadga gusivamna. 
—A criança defecou na esteira. 

imowkatiy s.n. ► privada s.f. sanitário s.m. 
banheiro s.m. V.‘imow’‘atiy’ 
Ig keh imowkatiy piyawakte ariw givin. 
—Ele fez o sanitário longe da casa. 

imowkri s.n. ► disenteria s.f. cólera s.f. diarréia 
crônica com sangue V.‘imow’ 
“Ameba” in imowkri anag. 
—A ameba causa diarréia crônica com sangue. 

imparinekwa adv. ► de vez em quando 
Tb.‘imbawanekwa’ V.‘pahaynene adahan’‘utivanawa’ 
Ig kanik impawanekwa abet kamukri. —Ele 
pescava de vez em quando durante o inverno. 

impawa adv. ► geralmente adv. de costume 
V.‘ihumpaw’ Tb.‘inpawa’‘imbawa’ 

impukriw s.f. ► (tipo de planta) (Bonafousia macrocalyx) 
Ibatrat impukriw in kabay adahan piyihne wasew, 
hawata huwisno. 
—Um emplastro de “impukriw” é bom para tratar 
reumatismo e também erisipela. 
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imti, arim s.n. ►1 fio s.m. corda s.f. V.‘arim’ 
Ka ba dax akak teheste arim; nebaki in tigiswep. 
—Não mexa com o fio elétrico; pode dar choque. 

►2 (tipo de convite que também servia de “calendário”, feito 
de varinhas arranjadas em forma de esteirinha por meio de 
vários fios duplos) V.‘irenti’‘iwehetni’ 
Imti adahan fet in kanumka “irenti”. —O convite 
para uma festa feita de fios se chama “irenti”. 

imuhaw v.i. ► elevar-se v.i. alçar-se v.i. exaltar-
se v.i. engrandecer-se v.i. sobrepor-se v.i. 
V.‘imuwad’‘iduhwa’ 
Neras datwonpiye imuhaw utivut. 
—Aqueles teimosos querem se sobrepor a nós. 

imukatye /o adj. ► alto /a adj. (plantas) 
Was imukatyo. —O açaizeiro é uma árvore alta. 

imukwi s.n. ► montículo s.m. monte s.m. V.‘imuwad’ 
Amekenegben keh imukwi amadga kariy adahan 
gamutrakis. —Os anciãos fizeram montículos na 
várzea que serviam para plantações. 
Araytak imukwi huwipatip, araytakme 
kiyabwimin. —Alguns montículos eram 
redondos, e outros eram alongados. 

 

imute adj. ► mais alto V.‘imuwad’ 
Usuh wagehe avuhik waxri ku pariye imutenene. 
—Subimos na montanha mais alta. 

imuvit adj. ►1 elevado /a adj. V.‘imuwad’ 
Ka aynsima waxri imuwavitye ay. 
—Muitos terrenos aqui são elevados. 

►2 lombada s.f. V.‘imuwad’ 
Ahin bataka imuvit. Amawka wis wew kibeye.” 
—A rua tem lombada. Temos que andar 
devagar. 

imuvitepka adj. ► levantado /a adj. 
Ahin imuvitepka adahan un ka digisasin. —O 
caminho foi levantado para a água não entrar. 

imusye s.f. ► creole da Guiana Francesa 
Imusye awna kiriyavrik. 
—Os creoles da Guiana Francesa falam kheoul. 

imuw s.f. ► rã cubana s.f. (Bufo peltacephalus) 
Tivuw imuw barew guyesru. 
—A rã cubana é meio grande. 
Kennesa muwokweki eg tivuw imuw kavusa 
awna areketni muwok. 
—Quando as chuvas estão prestes a cair, a rã 
cubana começa a prenunciar a chuva. 

imuwad adj. ► alto /a adj. 
Wakayri in waxri imuwad. 
—Cajari é um monte alto. 

imuwadnene /nano adj. ► alto /a adj. 
Ig wagehe avewit pahakti ah imuwadnano. 
—Ele subiu numa árvore alta. 

in pron.n. ► isso pron. o /a art.m./f. ele /a, eles /as  
Humaw ihpatrune giwn wigwiy, in kabayte 
pidahan. 
—Ser obediente ao pai, isso é muito bom. 
In ka sam nutuh. 
—Isso não tem importância para mim. 
In barewye kamis. —O tecido é bonito. 
Kagta ka tuboh ahakwat un. In adukwanewa 
kabay. —Os livros não caíram na água. Eles 
ainda estão bons. 

-in suf. pron.obliq.n. ► ele /ela pron. o /a pron.obliq. -lo 
/-la pron.obliq. Tb.‘-ni’ 
Ig tigehe giwasra, ig ihukepni, ayteke ig 
bukehpin. 
—Ele derrubou a roça, limpou-a e queimou-a. 

inakni pron.dem.n. ►(demonstrativo referente a palavras, 
pensamentos, ou ideias) esse /a pron.dem. isto 
pron.dem. aquele /a pron.dem. aquilo pron.dem. 
isso pron.dem.V.‘in’ 
Ig ekke inakni inetit gitkis hiyeg. 
—Ele falou ao povo essa mensagem. 
Inakni iwit inyewa. —Esta é a verdade. 
“Tebbux”, inakni awnekereviye “yuma gib”. 
—“Tebbux”, isso quer dizer “sem rabo”. 

inaknikok pron.dem.n. ► significa v.t. quer dizer, 
ou seja V.‘inakni’‘-kok’ 
Ukamkayh “uwanbet” inaknikok igkis kannivwiye 
udahan. —Nossos filhos são “nossos braços”, ou 
seja, eles trabalham para nós. 
“Ig ka giwtyakvusima” inaknikok ig gimawkan he 
gidahanen. —“Ele tem olho gordo” quer dizer, 
ele quer tudo para si, ele é avarento e guloso. 

inam s.f. ► inambu s.m. (Crypturellus variegatus) 
Inam gubetki miyeh gukamkayh. 
—O inambu muitas vezes esquece onde deixou 
seus filhos. 

inam-makwa s.f. ► inambu-ferrugíneo s.m. 
Inam-makwa awna “makwa makwa”. —O 
inambu-ferrugíneo fala assim: “makwa makwa”. 

inam-puhiyo s.f. ► inambu-relógio s.m. (Crypturus 
strigulosus) V.‘puhiye’ 
Inam-puhiyo eg pohe ke takarakbe puhiyo. 
—O inambu-relógio parece uma galinha preta. 

inam-suwiru s.f. ► sururina s.f. (Crypturellus spp) 
Inam-suwiru eg nopsesa huwipatip. 
—A sururina é pequena e redonda. 

inaman s.m. ► (tipo de monstro) V.‘yadris’ 
Aynte ahavwik inaman bukihpen akak kasipag. 
—Lá no mato o “inaman” me golpeou com 
terçado. 
Inaman gaybu ke axtigi gaybube henneme 
hiyegiwa ig. 
—Os dentes do “inaman” parecem com os 
dentes duma onça, mas ele é uma pessoa. 

inamhetni s.f. ► pimenta-de-nambu s.f. 
(Erythroxylum citrifolium) 
Aragerut duwvite. Inam gubetki ax. Hawata 
hiyeg. —A pimenta-de-nambu é cor-de-rosa. O 
inambu gosta de comer e as pessoas também. 

inamhetni s.f. ► ubaia doce (Eugenia uvalha) 
Wis keh imedgit adahan bakimni akak inamhetni 
akak kuwatri awaku in mitibete in ka ivat 
gidahankis. —Fazemos arco para criança com a 
madeira ubaia ou jarana porque não é rígida 
demais para elas. 

inamyanvitye /o adj. ► verde adj. V.‘ayeweye’‘igiye’ 
No besin inamyanvityo. —Aquela bacia é verde. 
Ennetet inamyanminye. —O lápis é verde. 

inase interj. ► já sei, é verdade 
Kiney nuveyih? Aa, inase nah ikisni aynte inut. 
—Onde está meu remédio? Já sei, deixei lá em 
cima. 
Aa, inasabe henne. Nah miyehe. 
—Ah, é verdade. Eu tinha esquecido. 

inavawa adv. ► constantemente adv. V.‘in’ 
Ig keh inavawa gannivwi. Ig ka uniyehni. —Ele 
faz constantemente o trabalho dele. Não muda. 
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ine conj. ► nem conj. V.‘iné’ 
Igkis ka ax ihti, ine im mamarviye. —Eles não 
comem nem carne, nem peixe sem escamas. 

inekama adv. ►logo adv. naquele momento, 
no momento em que 
—Inekama usuh minehwe ihapkat, usuh masere 
uwinuh. —Logo que chegamos ao porto, 
assamos nossa presa. 
Ignekis misibyu ayhe gihri. Inekama igkis danuhe 
git. —Os morcegos sentiram o seu cheiro e logo 
voaram até ele. 
Waké nah hiyakbe ku igkis kawokwine mpana 
gikebikis, nah ka wagahkam waxrit. Inekama nah 
wagehnene igkis tinwohew. —Se eu soubesse 
que três onças estavam lá, eu não teria subido 
até a ilha. Mas naquele momento elas ficaram 
quietas. 
Inekama usuh tivikahten, miyaka humewvi. 
—No momento em que estavamos saíndo, 
houve uma morte. 

inekata pron. ► esse /a (inesperadamente) V.‘in’‘-kata’ 
Inekata gavisni keh ig bisike. 
—Esse medo o fez fugir. 

inekute adv. ► recentemente adv. 
Inekute ig danuh. —Ele chegou recentemente. 
Nor maxin inekute gukehka. 
—Aquela máquina foi inventada recentemente. 

inekute givarakan suwtat ► recruta s.m. V.‘parak’ 
Ig inekute givarakan suwtat inneki keh ig ka 
hiyak kerka ahawkan. —Ele é um novo recruta e 
por isso ele não sabe guerrear. 

inekute guhimnay ► nova adj. V.‘himano’ 
Uwas kote kewte, awaku inekute guhimnay..—A 
laranjeira ainda não deu fruto pois é nova ainda. 

inekute kew ► primícia s.f. primeiros frutos 
No mahk inekute kew. Ariwntak inin eg kew pi 
kibite. —Estas são as primícias da mangueira. 
Ainda virão muitas outras. 

inekute maripkewviyevwi ► recém-casados s.m. 
Noras inekutene maripkaw tivikis akigbimnat 
parahwokwa. 
—Os recém-casados foram à beira do mar. 

inekuye adj. ► todos aqueles /as (do mesmo tipo) 
V.‘in’‘-ekuye ’ 
Ig misekwe akak inekuye kamis barewye. 
—Ele ficou com todas aquelas camisas bonitas. 

inere pron.n. ► aquilo(já mencionado) pron.n. Tb. inege’ 
Inere kibeyne iwetrit. —Aquilo é um bom lugar. 
Iheh! Inerenewa pis huwit arit. 
—Muito bem! Você conseguiu aquilo. 

inetit, ginetni s.n. ►1 aviso s.m. notícia s.f. 
novas s.f. mensagem s.f. comunicacão s.f. 
Gunetni ekkepka gut gunag. 
—O aviso foi dado à mãe. 
Ig ekke inetit amin amekene gimiremni. 
—Ele deu a notícia da morte do idoso. 
Ig awahkis ginetni abiyrik hadyu. 
—Ele passou a mensagem pelo rádio. 
Eg akki kibeyne inetit wotuh. 
—Ela nos contou boas novas. 

►2 conversa s.f. rumor s.m. 
Ginetni ka kawih adahan ariknawnama. 
—A conversa dele não é de nada. 
Usuh tima pahat inetit pimin. Ba inyewatma? 
—Nós ouvimos um rumor sobre você. É 
verdade? 

►3 recado s.m. 
Ba ik adahan nah ikis inetit gidahan? 
—Posso deixar um recado para ele? 

►4 depoimento s.m. 
Ner awayg ginetni ka inyewatma. 
—O depoimento dele é falso. 

►5 reportagem s.f. 
Nah ivegbohene inetit amadgatak jornal. 
—Eu li a reportagem na revista. 

inetit makisupte ► parágrafo s.m. 
Pitatye wis tamak let adahan kehne iwit. Ayteke 
wis tamak arakembet iwit akiw adahan in humaw 
pahat iwit arakamnihka makisupte. Ayteke wis 
tamak nawenyewa arakamnihka akiw adahan in 
humaw pahat inetit makisupte. Nikwe in humaw 
pahat estwa. 
—Primeiro escrevemos as letras para formar as 
palavras, que formam frases, que formam 
parágrafos que finalmente formam uma história. 

inetitap, ginetnap s.n. ► história s.f. causo s.m. 
fofoca s.f. rumor s.m. V.‘inetit’‘-pa’ 
Inetitap mbayha ka aynsima hiyeg 
gihiyekemnikis. —A fofoca arruína as atitudes de 
muitas pessoas. 

inetitkekne s.m. ► mensageiro s.m. 
testemunha s.f. V.‘inetit’‘giwatni’‘gawneve’ 

Ig kaniy usuh adahan usuh humaw inetitkekne 
gidahan. 
—Ele nos escolheu para ser seus mensageiros. 
Ignewa inetitkekne ku pariye kis adahan wis iveg 
givitit. —Ele é a testemunha que merece nossa 
confiança. 

inetitvutne gidahan Uhokri ► missionário /a 
s.m./s.f. V.‘inetit’‘gawneve’‘Uhokri giwatni’ 
Piriyepkawnabay gidahankis inetitvutnevwi 
gidahan Uhokri. —Orem pelos missionários. 

inetra pron.dem.n. ► aquele /a dem./ pron.dem. aquilo 
pron.dem. V.‘in’ 
Inetra payt in nopsad. —Aquela casa é grande. 
Inin ihti kuwis busip, henneme inetra kote buste. 
—Esta carne já está estragada, mas aquela não 
está. 
Inin kabay, henneme inetra ka kabay. 
—Isto é bom, mas aquilo não é. 

ini dem./ pron.dem.n.►aquilo pron.dem. aquele /a dem. 
Ini karayt mbeyevye. —Aquela doença é horrível. 
Ini pi barewte ariw madikte. 
—Aquilo é mais bonito do que todos os outros. 

inihwevi adv. ► enquanto adv. ao mesmo tempo, 
simultaneamente adv. V.‘in’‘nikwenewa’ 
Ig bakimni pekne avat, inihwevi ig biyuk gikan. 
—Enquanto a crianca cantava de saudade, ela 
chorava. 
Uya atak danuhpa git João, inihwevi wis ayavig 
abet gannivwi. 
—Vamos visitar João e ao mesmo tempo ajudá-
lo com seu trabalho. 

inin pron.dem.n. ► isto pron.dem. este /a pron.dem. 
V.‘in’ 
Inin ahin pes tah paytwempurit. 
—Este caminho vai até a aldeia. 
Inin kagta awahkiska pimin. 
—Esta carta foi mandada para você. 
Inin maraki udahan! —Isto é uma vergonha! 
Inin pahak kagta adaha ukannuhten. 
—Isto é um livro didático. 

ininewa pron.dem.n. ► só isso 
Ininewa numawkan. —É só isso que quero. 
Ininewa inin. Yuma akiw. —Só isso. Nada mais. 
Ininewa nah awnekerevye. 
—É só isso que eu tenho a dizer. 
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ininewa adv. ►1 apenas adv. somente adv. só adv. 
V.‘he’ Tb.‘innewa’ 
Ig ininewa awna; ig ka keh ariknawnama. 
—Ele apenas fala; não faz nada. 
Nah keh ininewa ku pariye payapni nutuh. 
—Eu fiz somente o que você me pediu. 

►2 absolutamente adv. 
Ig awna ininewa ku pariye inyewatnene. 
—Ele fala absolutamente a verdade. 

ininenwa pron.dem.n. ► apenas isto, somente 
este, somente este tipo, somente aquele 
Tb.‘innenwa’ 
Ininenwa iveyti ayavan. 
—Somente este tipo de remédio me ajuda. 
Ininenwa axka asemne misekwevye ay. 
—Apenas estas sobras ficaram. 
Mpuse hewkevye ig kawih gikiwta ininenwa. 
—Todos os dias ele veste somente aquela 
calça. 

inivawa adv. ► permanente adv. regular adj. 
V.‘inpawa’ 
Gannivwi inivawa. 
—O seu trabalho é permanente. 

iniyaka s.n. ► disputa s.f. contenda s.f. bate-boca 
s.f. conflito s.m. porfia s.f. V.‘piledukawka’ 
Ka daxtasaw akak arewhaki ine akak iniyaka. 
—Que não haja nada de farras ou contendas na 
sua vida. 

iniyekbet v.i. ► discutir v.i. disputar v.i. 
contender v.i. V.‘katiwekbet’‘piledukaw’‘kaytwanaw’ 
Igkis iniyekbet pawtak. 
—Eles contenderam entre si. 
Kavatravahki yis iniyekbet? 
—Sobre o que vocês estão discutindo? 

inkata pron.n. ► isso pron.dem.n. (inesperadamente) 
Mmah henne? Mmah inkata ka huwewenema 
nikwe? —Verdade? Será que isso não está 
claro? 

inkis pron.n. ► eles pron.m./f. V.‘igkis’’in’‘-kis’ 
“Kiney pikagtan akak pennetni?” “Inkis ay ariku 
nusakola.” —“Onde estão seu livro e seu lápis?” 
“Eles estão na mochila.” 

inneki keh ► por isso 
Egwa humakhun. Inneki keh nah atak atere. 
—Ela me chamou. Por isso eu fui lá. 

innewa pron.dem.n. ► somente isso, somente 
aquele 
Nah hiya pahatwowa ennetet. Innewa ayge. 
—Vejo um só lápis. Somente aquele. 

inpawa adv. ►1 geralmente adv. normalmente 
adv. sempre adv. de costume Tb.‘impawa’‘imbawa’ 
V.‘ihumpaw’ 
Inpawa ig wadis hawkanawa henneme kuri ig he 
himeknenen. —Normalmente ele acordava 
cedo, mas agora só fica dormindo. 
Inpawa ig danuh atan abet samdi, kurime nah ka 
hiyavri. Kitwikig? 
—Geralmente ele vem aqui nos sábados, mas 
agora não vejo ele mais. —Onde é que ele foi? 
Kusuvri ewk un maviyvi ku samah inpawa. 
—As fortes chuvas trouxeram água demais, 
como sempre. 

►2 comum adj. normal adj. permanente adj. 
regular adj. Tb.‘impawa’‘inivawa’ 
Muwok danuh inpawa atan. 
—A chuva é comum aqui. 
Mpuse hawkri usuh keh wannivwiy kewa 
inpawabe. 
—A cada dia fazemos nosso trabalho comum. 

Avigku warik un kiyesip maviyvi awetru ku samah 
inpawa. —O rio subiu acima do nível normal. 

inte adv. ► imediatamente adv. naquele 
momento, naquele tempo 
Ku aysaw wis dax ahamna-miyavuvye inte 
miyavu. 
—Quando tocamos na planta malícia, 
imediatamente ela se fecha. 
Ku aysaw kamuw pituke inte misanpi. 
—Quando o sol se põe, naquele momento tudo 
escurece. 
Humawkariwka yuma hiyeg ay. Inte hawkri 
humaw ke tomawribe.  
—(Diz a lenda que) no princípio da criação não 
havia gente. Naquele tempo o mundo parecia 
uma cabaça. 

inuga s.f. ► anauerá s.f (Licania macrophylla) 
Ku pis uti digiki ahavwik, akuy inuga amar, subuk 
ahakwa un, kumukni, higa pahay kuyeg 
mpamavut pahay hawkri. 
—Se você pegar diarréia quando estiver no mato, 
raspe a casca da anauerá, coloque em um 
pouco de água, mexa bem até dissolver e tome 
três colheres por dia. 

inu adj. ► alto /a adj. elevado /a adj. 

inuh v.t. ► levantar v.t. V.‘inu’‘-ha’ 
Ig inuhe gikamkayh ahakwatak un. 
—Ele levantou a filha da água. 
Ig huwivwihe gikugku, amawka ig inuh gibagwan 
han inut adahan ig ka biyuksa migat. 
—Se ele machucou o pé, ele deve levantar a 
perna para evitar a perda de sangue. 
Ig inuh giwtyak han inut, ekkene ku ig ka hiyak. 
—Ele levantou seus olhos para indicar que não 
sabia. 

inubo adv. ► no sótão, lugar mais alto (plano) 
V.‘avahnap’ 
Ig tivik ke maygbe ta inubot tivik iwene kasivag. 
—Ele correu como o vento para o sótão para 
buscar um terçado. 

inurik adv. ► no céu V.‘inu’’-iku’ 
Ig Kiyavwiye Uhokri aynte inurik. 
—Deus está lá no céu. 

inurikyene /ano adj. ► celestial adj. divino /a adj. 
Wigwiy inurikyene ka gabayisima ukakwiy. 
—Nosso pai celestial é muito bom para conosco. 

inut adv. ► em cima, para cima V.‘inu’‘-t’ 
Gegni misekwe aynte inut. Ig bat avew ah. 
—Seu irmão ficou lá em cima, sentado num 
galho. 

inuta v.t. ► deixar em cima V.’inu’‘-t’‘-ha’ 
Eg inute guvey ta inut, kahadbe gukamayh ka 
daxni. —Ela deixou o remédio lá em cima, para 
o filho não mexer. 

inutavuye s.n. ► (tipo de árvore) 
Nah tamak nevwi akak inutavuye adidkan. 
—Eu pintei o banco com a seiva da “inutavuye”. 

inute kamuw ► nove ou dez horas da manhã 
Kuwis inute kamuw. 
—Já são dez horas da manhã. 

inuvra s.f. ► pepino-do-mato s.m. (Ambelania acida)  
Avit wis ax inuvra, amawka wis biwhptig 
kabayntiwa ariw adidkan. 
—Antes de comer o pepino-do-mato, temos que 
batê-lo bem para tirar a seiva. 
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inuwewne /o adj. ► que anda no céu 
V.‘inu’‘wew’‘-ne’ 
Nor umuh inuwewno. Eg amara. —Aquela 
canoa é do tipo que anda no céu. Ela voa. 

inwata pron. ► mesmo /a adj. isso também, isso 
igualmente V.‘in’‘-wa’‘-ta’ V.‘hawata’‘igwata’ 
Gukamkayh uti inwata karayt guvititak ginag. 
—O filho pegou a mesma doença da mãe. 
Ig awna git gikamkayh buttitye inwata iwit. 
—Ele falou as mesmas palavras para o filho 
mais novo. 

inwo adj. ► solitário /a adj. V.‘in’‘-wo’ 
Ig ute pahayku iwetrit inwo. Yuma hiyeg avit. 
—Ele achou um lugar solitário. Não tinha 
ninguém lá. 

inyekata adj. ► puro /a adj. V.‘in’‘-ye’‘-kata’ 
Inin ahayak anunu inyekata. In ka wageska akak 
un. 
—Isto é mel puro. Não foi misturado com água. 

inyewa interj. ► certo interj. correto interj. 
V.‘in’‘-ye’‘-wa 
Inyewa! Pis awna wadit. 
—Certo! Foi assim mesmo como você disse. 

inyewa adj. ►1 verdadeiro /a adj. real adj. 
Inakni estwa ka inyewatma. 
—Aquela história não é verdadeira. 

►2 adv. realmente adv. de fato, isso mesmo 
Inyewa, nah ka keh henne pikak akiw. 
—Isso mesmo; eu não vou fazer isso mais a 
você. 
Kuri nah hiyak. Inyewa ig batek nukakuh. 
—Agora eu sei. Ele realmente gosta de mim. 

►3 em hipótese alguma 
Nah ka isiy ku ig atak. Inyewa! 
—Não deixo ele ir, em hipótese alguma. 

inyewatnene adj. ►original adj. verdadeiro /a adj. 
Amawka pis ewk pikagtan wotuh inyewatnene. 
—Você tem que trazer o documento original. 
Eg ka hiyak ku pariye inyewatnene kabayka. 
—Ela nunca experimentou a verdadeira 
felicidade. 

ip s.f. ► jacitara s.f. palmeira-trepadeira s.f. 
(Desmoncus orthocanthus) 
Ip, eg puduku, wis marisminig ariw gumar, eg pes 
ke akuywabe. 
—A jacitara é espinhosa. Depois que tiramos a 
casca, ela serve como o cipó titica. 

ip-kuwatriyano s.f. ►cipó-de-leite s.m. 
(Rhabdadenia biflora) V.‘kuwatri’ 

irakri, giraka s.f. ► chave s.f. 
Mmah pis biyukse payt arakavig? 
—Você perdeu as chaves da casa? 
Eg kadahan irakri; uya sunap gut. 
—Ela tem uma chave; vamos emprestar dela. 

irenti s.n. ► (tipo de convite que também servia de 
“calendário”, feito de varinhas arranjadas em forma de 
esteirinha por meio de vários fios duplos) V.‘imti’‘iwehetni’ 

 

Wiwh pitana iwehetni ariwntak irenti mpuse 
hawkri avit fet. Ku pahat misakwa nikwe in 
areketni ku fet kavusa puwipka abet. Ku yuma 
misakwa, nikwe in areketni ku fet kavusa aygete. 
—Retire duas varinhas do “irenti” por dia até 
chegar o dia da festa. Se restar uma vara, isso é 
sinal de que a festa vai começar ao meio dia. Se 
não restar nenhuma vara, é sinal de que a festa 
vai começar ao anoitecer. 

irimwi s.f. ► tauari s.m. (Couratari multiflora) 
Irimwi eg pahakti ah kiyapyad. 
—O tauari é uma árvore grande. 
Ig kiyavwiye Hiye hakismine takwaviye giwankis 
akak irimwi kahadbe igkis kawiga havis. 
—O idoso Galibi passou [um molho feito da raíz 
de] tauari nos braços dos jovens para se 
tornarem flecheiros certeiros. 

irimwi s.n. ► papel para charuto 
Hiyeg wiwh irimwi gumar adahan kehne irimwi 
ayteke igkis idis ayg, igkis tarebumnin. 
—A gente tira a casca da tauari para usar como 
papel para charuto, então eles colocam tabaco 
e o enrolam. 

Irimwewni s.n. ► Tauari (nome de uma ilha e vila) 
V.‘irimwi’‘-ewni’ 
Aynte Irimwewni kadahan arehweket huwiptiyo. 
—Lá em Tauari tem uma quadra de basquete. 

iriri adj. ► fraco /a adj. morrer v.i. (luz ou fogo) 
Nulantema iriri awaku ayak kaba madik. 
—Minha lanterna está morrendo porque as 
pilhas estão fracas. 

irum, giyuruma s.f. ► jerimum s.m. abóbora s.f. 
Eg keh matit akak kiteye akak irum. 
—Ela faz mingau e doces de jerimum. 

irup s.f. ► aninga-do-pará s.f. comigo-ninguém-
pode s.f. (Dieffenbachia picta) 
Ig maviyasa irup akuyka ariwtriku ku kiney akuw 
yak. —Ele passou aninga-do-pará ralada na 
ferida onde o escorpião picou. 

isah v.i. ► escapulir v.i. Tb.‘isehe’ 
Giwin mewka isehe giwakutak. 
—O tracajá escapuliu da mão dele. 

isahkis v.t. ► soltar v.t. livrar v.t. liberar v.t. 
libertar v.t. largar v.t. deixar v.t. 
Ig isahkise bukitavye. 
—Ele libertou os escravos. 
Ig isahkisne im nopsanyuvwinen. 
—Ele solta os peixes pequenos. 
Ig isahkise gihmun abet avetetni. 
—Ele largou sua canoa na cachoeira. 
Egkis kote isahkiste gannivwikis. 
—Elas ainda não deixaram de trabalhar. 

isahkis mayg ►peidar v.i. soltar um pum V.‘aksa’ 
Ig isahkise mayg ayge. In kihiviye gitkis 
bakimnayh. —Ele soltou um pum e as crianças 
acharam engraçado. 

isahkisbetaki adj. ► de imprensa (let) 
Tamak inakni iwit akak let isahkisbetaki. 
—Copie estas palavras com letras de imprensa. 

isahkiska adj. ► solto /a adj. liberado /a adj. 
Ner paraksaka arit parakseket kuwis 
isahkiswika. —O prisioneiro foi solto. 
Metakwa avim inin ig isahkiska abetitak 
gannivwi. 
—Hoje ele foi liberado do seu trabalho. 

isahkiswa v.i. ► livrar-se v.i. largar-se v.i. 
desviar-se 
Ig isahkiswe ariw gannivwi. 
—Ele largou o trabalho. 
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Ig isahkiswa givititak Uhokri. 
—Ele desviou-se de Deus. 

isamtaw adj. ► livre adj. salvo adj. Tb.‘isahptaw’ 
V.‘isah’‘-pit’‘wa’ 
Kuri usuh kuwis isamtaw. 
—Nós agora estamos livres. 
Nah kuwis isahptaw ariw numatiwnihni. 
—Eu estou livre do meu débito já. 

isamwitye / isamutyo adj. ► menor adj. mais 
novo /a V.‘gisamwi’‘gisamu’‘eggutye’‘isite’ 
Iwakti isamwitye in isite ariw iwakti eggutye. 
—O dedo anelar é menor do que o dedo médio. 

isaksa v.t. ►deixar v.t. autorizar v.t. permitir v.t. 
ceder v.i. V.‘aympa’‘isiy’ 
Ig ka isaksa gikamkayh wew tiyegem. 
—Ele não deixa o filho andar à noite. 
Niguh isaksevun nah atak gihapti wasamdakat. 
—Papai permitiu que eu fosse na roça com ele. 
Eg isakse gukamkayh aniksew gumunawa, 
mmanawa eg ka avuriw atere. 
—Ela deixou a filha se afogar, pois não estava 
prestando atenção nela. 
Guvelma ka isaksa nawwotunye danuh atan. 
—O governo não autoriza que estrangeiros 
cheguem até aqui. 

isaksaka s.n. ► licença s.f. autorização s.f. 
Yuma pahavwinema hiyeg isaksaka parak atan. 
—Ninguém tem licença para entrar aqui. 

isaksaw v.i. ►1 deixar-se levar 
Ka ba isaksaw arit inin hiyakemniki. 
—Não se deixe levar por essas ideias. 
Ig isaksaw arit gihigvakey. 
—Ele deixou-se levar pela bebida. 

►2 render-se v.i. desistir v.i. sujeitar-se v.i. 
ceder v.i. 
Ka ba isaksaw. Ikaw awaygbet. 
—Não se renda. Seja homem. 

isanti, gasan s.n. ► fel s.m. 
Inin un ativini ke im asanbe. 
—Essa água é amarga como o fel. 
Im asan ka ativinisima. 
—O fel do peixe é muito amargo. 

isaw s.f. ► buriti s.m. miriti s.m. (Mauritia flexuosa) 
Isaw ariw eg maguyo axka. 
—A fruta do miriti é uma deliciosa comida. 
Isaw akat in kawihka ke ivayntibe adahan pesne 
warikmuhrit kamukri abet. —As toras de buriti 
servem como ponte para andar até a beira do rio 
durante a estação da seca. 

isawkohwa v.t. ► dar em casamento 
Gikamkayh ayepka git, igme ka isawkohwa git 
awayg. —A filha foi pedida, mas ele não a deu 
em casamento ao homem que a pediu. 

isawkwe v.t. ► dar em casamento 
Gig isawkwe gut. Ig isaksevgu maripkew. 
—Seu pai a deu em casamento e aprovou seu 
casamento. 

isevwa s.n. ► sono s.m. 
Isevwa ik adahan keh utew katiw. 
—Falta de sono pode fazer a cabeça doer. 
Nah isevwe henneme nah ka himak. 
—Senti sono, mas não dormi. 
Yuma isevwa nuwtrik. —Não estou com sono. 

iseysa v.i. ► frouxo /a adj. 
Aragbus guwtyak iseyse. 
—O gatilho da espingarda ficou frouxo. 

isiha v.t. ►1 reduzir v.t. 
Usuh isihe uwasra. —Nós reduzimos a roça. 

Ig isihe pahak gikiwta nopsadnene adahan 
nopsesa. —Ele reduziu uma calça grande. 

►2 graduar v.t. 
Ig isihe lantem abutni. 
—Ele graduou o foco da lanterna. 

►3 diminuir v.t. baixar v.t. 
Ig isihe gikuvimna ke tinobe. —Ele baixou sua 
voz para parecer voz de mulher. 

►4 limitar v.t. 
Mmahki guvelma isihe uwaxig? 
—Por que o governo limitou nossas terras? 

isihaki adj. ► reduzido /a adj. 
Inin simis isihaki, adahan in kawih guvitit. 
—O vestido foi reduzido para caber nela melhor. 

isihepka adj. ► resumido /a adj. reduzido /a adj. 
Inakni giwn amin gannivwi in isihepka ay 
amadga inin kagta. —O relatório do trabalho dele 
está resumido aqui, nesta carta. 

isite adj. ► menor adj. 
Nor bakimni nopsesnano eg pi isite ay paytrik. 
—O neném é o menor lá de casa. 

isihwa v.i. ► reduzir-se v.i. diminuir-se v.i. 
encolher-se v.i. V.‘iduhwa’‘kirikew’ 
Gitkan ner pareyne Wavaman ig kiyesihwa ig 
isihwa. —Diz a lenda que o jacaré “Wavaman ” 
podia aumentar e diminuir. 
Minikwak usuh kanopsima hiyegadmin. Kurinme 
usuh isihwe nopsanyomni. 
—Antigamente tinhamos uma estatura grande, 
mas agora diminuimos muito. 

isik, gasis s.n. ► fezes s.f. excremento s.m. 
cocô s.m. 
Gasu tuguhe abetit isik. 
—O brinquedo caiu nas fezes. 

isim v.t. ► comprar v.t. 
Nah isimte pohow hadyu. 
—Vou comprar um rádio. 
Nah isimkereviye pohow maxin. 
—Eu queria comprar uma máquina de costura. 

isimka, gisimni s.n. ► compra s.f. 
Pariye isimka Uyapkuntak? 
—Que compras você trouxe de Oiapoque? 
Yumah ariknawnama usimni. 
—Nós não fizemos muitas compras. 

isivrit, gisivri s.n. ► pêlo s.m. pena s.f. pluma s.f. 
V.‘asivri’ 
Gaytakis pewru gisivrikis in kasisibet. 
—O pêlo de alguns cachorros é pintado. 
Uvayan gubetki warakta gusivri. 
—O pato está sempre arrancando as penas. 
Eg iwe isivrit adahan kehne yuwti akak akabdat. 
—Ela pegou as plumas para fazer cocares e 
colares. 

isivrit kasisivitnesa, asivri ► plumagem s.f. 
pluma s.f. 
Kuhivra gusivri kasisivitnesa. 
—A ave tem plumagem variada. 
Ig keh yuwti akak pitana kuhivra asivri 
barewyesa kasisivitnesa. 
—Ele fez um cocar com duas 
plumas de aves coloridas. 

isiwvut s.n. ► (tipo de enfeite) 
Isiwvut humka akak mawru 
akak katatru amar adahan 
ubereswan ku aysaw wis fetya. 
—“Isiwvut” é um enfeite trançado 
de algodão e enfeitado com élitros de 
besouro, que vestíamos durante as festas. 
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isiy v.t. ► permitir v.t. V.‘isaksa’ 
Nah ka isiy hiyeg padak arikna arikut unihmna. 
—Não permito que joguem coisa no poço. 

isugit, gisuga s.n. ►1 poste s.m. mastro s.m. 
Ig ihamwi keh akisyi baribwi 
nopsanyo akigsa isugit. 
—O pajé colocou bandeiras 
pequenas no topo do  
mastro principal da dança. 
Igkis tabirasa paxnika akebi 
isugit amun higiw atusi. 
—Eles colocaram postes 
nos quatro cantos do 
terreiro da dança. 
Igkis wanak akati amin ini 
isugit adahan mpithene 
wavitye danuh atere. 
—Eles amarraram cordas 
entre os postes para impedir 
a entrada de demônios. 

►2 muleta s.f. vara s.f. 
Ig kawih isugit adahan wewne pahminew. 
—Ele usou uma vara para poder andar sobre a 
estiva. 

►3 borduna s.f. cacete s.m. clava s.f. 
Igkis biptekbet akak gisugakis. 
—Eles bateram um no outro com bordunas. 

isumatra s.f. ► (tipo de besouro Passalidae) 
Isumatra batek misakwa ariku ah mugumguvye. 
—O besouro “isumatra” gosta de viver em 
madeira podre. 

isuw s.f. ► gengibre s.m. (Zingiber officinalis) 
Isuw kawih adahan maguhene axka, hawata in 
iveyti. 
—Gengibre é usado para dar sabor a comida e 
também como rémedio. 

isuw s.m. ► urubu s.m. 
Isuw amara tah inut. —O urubu voa muito alto. 

isuw-kiyabwinap s.f. ► abutre s.m. 
Isuw-kiyabwinap ik adahan umah maruksi. 
—O abutre pode matar um macaco guariba. 

isuw-idunap s.m. ► urubu-de-cabeça-amarela 
s.m. (Cathartes burrovianus) 
Isuw-idunap ig ax he im busivavyenen.  
—O urubu-de-cabeça-amarela só come carne 
podre. 

isuwvan s.f. ►ubim s.m. (Geonoma baculifera ) V.‘isuw’ 
Ig keh panaku akak isuwvan. —Ele fez um 
chapéu convexo com folha de ubim. 

isuwvan-awayg s.n. ► ubim s.m. (Geonoma 
oldemanii) 

Isuwvanvu s.n. ► (nome de um lugar) V.‘isuw’‘isuwvan’ 

isuwveya s.f. ► (tipo de planta) (Cyphomandra 
endopogon) V.‘isuw’‘-vey’ 
Isuwveya bixihwa arihri. 
—A planta “isuwveya” é fedorenta. 

Isuwvinwa s.n. ► Urubu (nome duma ilha e vila) 
V.‘givin’‘-vinwa’ 
Madikte ku pariye higeviye ini wohska 
ibiytahepka, ignes madikte miyarap. Nikwe isuw 
ayta axavevgikis awaku igkis ka avuhkan. Inneki 
keh inin kewgihri kanumka Isuwvinwa awaku in 
pahakte akak isuw. 
—(Diz a lenda que) todas as pessoas que 
tomaram o caxiri amaldiçoado morreram. Então 
os urubus vieram e as comeram porque elas não 
estavam enterradas. Por isso a ilha se chama 
Urubu porque estava coberta de urubus. 

isuwata s.f. ► pimenta verde musgo (Capsicum 
frutescens) V.‘sisuw’‘ suwap’ 
Aritkan ku sisuwyan iki atit imawata akak isuwata 
git amekene. —Diz a lenda que o periquito 
apresentou a pimenta vermelha e a pimenta 
verde musgo ao antepassado. 

ites pron.m./f. ► eles /as pron. aqueles /as pron. 
os /as art. (utilizado quando o falante sente carinho por 
alguém) Tb.‘igkiste’ V.‘igkis’‘gite’‘-te’ 
Isaksanabay bakimnayh ites aytnite numkanit. 
—Deixem que aquelas crianças venham a mim. 

itevwit gitevwi s.n. ► papel-higiênico s.m. 
Kaba madikte hiyeg kawih kagta itevwit ariku 
imowkatiy. —Geralmente o papel higiênico é 
usado no banheiro. 

itey s.m. ► lagarta s.f. larva s.f. V.‘wawa’ 
Itey axe amutri avan. 
—A lagarta comeu as folhas da planta. 
Itey pawak kuru. 
—A lagarta se transforma em borboleta. 

iteyavan s.f. ► sucuuba s.f. janaguba s.f. 
(Himatanthus sp.) 
Higa iteyavan adahan mpiyasene wahawru. 
Hawata in kabay adaha marit. 
—Tome chá de sucuuba para tratar tumores. 
Também é bom para a malaria. 

itey-gahawkri s.m. ► lagarta-monstruosa 
Ku itey gahawkri kagehpep pihinpit igkok susne 
pimig madé, pis miya.  
—(Diz a lenda que) se a lagarta monstruosa 
morder seu peito, ela chupa todo o seu sangue e 
você morre. 

itiyti, atiy s.n. ►1 vasilha s.f. recipiente s.m. 
Uyay iki was ariku paha atiy nopsad. 
—Vamos colocar o açaí num recipiente grande. 

►2 prateleira s.f. 
Iki madikte miruk amadgat atiy. 
—Coloque todos os pratos na prateleira. 

►3 caixão s.m. 
Igkis avuhe itiyti ta waykrikut. 
—Eles enterraram o caixão na terra. 

it s.m./s.f. ► veado s.m. 
It sigis ka araptisima henneme ig ka dep tuboh. 
—O veado corre rápido, mas cai logo na água. 

itiwevwit s.n. ► travesseiro s.m. almofada s.f. 
V.‘-tiw’ 
Eg himakno ayge abet itiwevwit. 
—Ela estava dormindo sobre uma almofada. 

itiwevwit amavit ► fronha s.f. V.‘amar’‘-vit’ 
Itiwevwit amavit ka barewyema. 
—A fronha do travesseiro está suja. 

itotit, gutoti s.n. ► vagina s.f. V.‘guvit’ 
Itotit in tino guvit. 
—A vagina é uma parte do corpo feminino. 

ituk v.t. ►conduzir v.t. guiar v.t. levar v.t. 
Uyay itukevgi arimkanit ahin. 
—Vamos conduzí-lo até a estrada. 
Ig motviye wew mayembe ivegvene adahan 
pahavwi itukig. 
—O cego andou à roda, procurando quem o 
guiasse. 

itukwarat, gitukwara s.n. ► pênis s.m. 
Itukwarat in awayg givit. 
—O pênis é um órgão masculino. 

ivat adj. ►1 duro /a adj. sólido /a adj. 
Ah atip pi ivatte ariw aseyna. 
—O cerne da árvore é mais duro do que o 
alburno. 
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►2 amadurecido /a adj. 
Pitatye platnu imiyo, ayteke eg ivat, ayteke eg us, 
amaksemni eg bus. —Primeiro as bananas ficam 
verdes, depois ficam amadurecidas e finalmente 
ficam estragadas. 

ivatasa v.t. ► exercitar v.t. V.‘ivat’‘-kis’ 
Ig ivatasa gikunig. 
—Ele exercitou seus músculos. 

ivatavyo adj. ► todos amadurecidos 
V.‘ivat’‘-ave’‘-yo’ 
“Ba platnu kuwis ivat?” “Ihi, kuwis ivatavyo.” 
—“As bananas já estão amadurecidas?” “Já. 
Todas estão amadurecidas.” 

ivatbo adj. ►1 amadurecido /a adj. V.‘ivat’’-bu’ 
Payt avarakavig ivatbo in kehka kabayntiwa. —O 
soalho de madeira amadurecida é bem feito. 

►2 crespo /a adj. 
Sivinag avan ivatbo in kibeyne axka. 
—As folhas do espinafre crespo são boa comida. 

ivatvit adj. ►rígido /a adj. inflexível adj. V.‘ivat’‘-vit’ 
Inin panye in kehka ivatvit. 
—Este cesto é bem rígido. 

ivatvitye adj. ► rijo /a adj. musculoso /a adj. 
Ner awayg ivatvitye ig ka gidatnisima. 
—O homem de corpo rijo é muito forte. 

ivatye /o adj. ► sólido /a adj. 
Tip eg ivatyo. —A pedra é sólida. 
—Nor ivatyo ah. —Aquela madeira é sólida. 

ivap s.f. ► piranha-preta s.f. (Serrasalmus rhombeus)  
Ivap eg umayan puhiyo nopsad. 
—A piranha-preta é preta e grande. 

ivaynti, givayni s.n. ►1 escada s.f. 
Eg wagehe amin ivaynti. —Ela subiu a escada. 
Ig kehne givayni adahan parekwiye givin. —Ele 
está fazendo uma escada na entrada da casa. 

►2 ponte s.f. V.‘-veyni’ 
Ivaynti adahan manukne warik in ka 
nopsimahad. 
—A ponte para atravessar o rio é muito grande. 
Ig keh pahat ivaynti adahan manukne parewni. 
—Ele fez uma ponte sobre o igarapé. 

►3 prancha s.f. 
Ig kiyakave nawiy amadgatak pahak ivaynti. 
—Ele carregou o barco andando numa prancha. 

►4 rampa s.f. 
Igkis tarekwe ariwntak ivaynti bataka. —Eles 
empurraram a canoa da rampa de cimento. 

ivaynti inuwewne ► passarela s.f. 
Ig manuke ahin amadga ivaynti inuwewne. 
—Ele atravessou a rua na passarela. 

ive adv. ► já que V.‘iveg’ 
Ive pig ka ik, apa piskatama akiw. 
—Já que seu pai não conseguiu, você não 
conseguirá tampouco. 

iveg v.t./v.i. ► olhar v.i. 
Ig iveg arikut unihmna, ig iyakavite awaku. 
—Ele olhou no fundo do poço e seu rosto ficou 
vermelho. 

iveg v.i. ► confiar v.i. V.‘kamaxa’‘kamew’ 
Nah iveg givitit niguh. —Eu confio no meu pai. 

iveg adj. ►1 com vida adj. vivo /a adj. 
Ig gidukwenewa iveg, ig ka miya. 
—Ele ainda está com vida, não morreu. 

►2 acordado /a adj. alerta adj. 
Ku aysaw nah danuh atere, nah muwaka utivyi 
ivegbet. —Quando eu chegar, quero encontrar 
vocês acordados. 

iveg inin ► ora essa 
Ora essa! Não concordo com o seu propósito. 
Iveg inin! Nuhiyakemni ka tuguhak akak 
pidahan. 

iveganaw v.t. ► olhar ao redor V.‘iveg’‘aranwa’ 
Ka ba iveganaw butte akiw. 
—Não olhes mais para traz. 

ivegbeta v.t. ►1 observar v.t. V.‘iveg’‘-beta’ 
Ig ivegbete gihiyegavu ba igkis ayvekuye ma. 
—Ele observou os alunos para ver se todos 
estavam nos seus lugares. 

►2 examinar v.t. fazer exame (ref. a algo miudinho) 
Mekseh ivegbeta ner kakahriye gimig. 
—O médico fez um exame no sangue do doente. 

ivegboha v.t. ► ler v.t. fazer leitura V.‘iveg’’-bu’‘-ha’ 
Ig bakimni ivegboha nudahan ini kagta. 
—O menino leu a carta para mim. 
Inin kagta ivegbohaka ka aynsima. 
—Este livro é lido muito. 
Inin kagta kuwis ivegbohepka gavit pahavwi. 
—Este livro já foi lido por alguém. 

ivegbohaki s.n. ► leitura s.f. 
Ig keh ivegbohaki amadgatak gannasan. 
—Ele fez a leitura do livro. 

ivegbohekevutne s.m. ► leitor s.m. 
V.‘ivegbohaki’‘-evutne’ 
Ig ivegbohekevutne Uhokri gannasan ariku 
leglis. —Ele é o leitor da Bíblia na igreja. 

ivegbohene s.m. ► leitor s.m. 
Neras ivegbohenevwi nukagtan bateke akak 
nestwa. 
—Os leitores do meu livro gostaram da história. 

ivegbohene amekenegben gidukwenkis ► 

arqueologia s.f. 
Igkis ivegbohene amekenegben gidukwenkis. 
—Eles estão fazendo arqueologia. Estão 
examinando os vestígios materiais das pessoas 
do passado. 

ivegepka adj. ► procurado adj. V.‘iveg’‘-ka’ 
Ivegepka ku pariye umehpiye axtig henneme ka 
utipka. 
—Foi procurado alguém para matar o monstro. 

ivegepket s.n. ► observatório s.m. lugar para 
vigiar, de onde se avista tudo V.‘iveg’‘-pa’‘-ket’ 
Ig Waramwi kavin ay anavi waxri ivegepket. 
—A serpente Waramwi morava debaixo do lugar 
para vigiar. 

ivegkak v.i. ► examinar v.t. V.‘iveg’‘-kak’ 
Avit eg isim kamis, eg ivegkak nikak kabayntiwa. 
—Antes de comprar tecido, ela o examina bem. 

ivegket, avegten s.n. ► janela s.f. V.‘iveg’‘-ket’ 
Eg iveg anumekutak guvin avegten. 
—Ela olhou pela janela. 

ivegmina v.t. ► examinar v.t. avaliar v.t. 
Igkis ivegmine nor ah awaku eg nopsad. —Eles 
examinaram a árvore porque ela era grande. 

ivegmina aysawmuk ► orçamento s.m. 
Ig ivegmina aysawmuk pes pahamku umuh 
nukuno. —Ele fez orçamento de quanto vai 
custar o novo barco. 

ivegmina gawaygi ► avaliar v.t. 
Eg ivegmine gawaygikis gukannuhnivwi. 
—Ela avaliou seus alunos. 

ivegmina uhiyakemni ► pensar v.t. refletir v.t. 
raciocinar s.m. deliberar v.t. imaginar v.t. 
Nah ivegminene nuhiyakemni amin 
nahegbetawni. 
—Eu estou refletindo sobre os meus planos. 
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Eg ivegminenekwa guhiyakemni gimin 
gukamkayh. 
—Ela está sempre pensando no filho. 
Ig ivegminenete gihiyekemni avit ig awna. 
—Ele vai raciocinar antes de responder. 
Hiyaptigi ivegmina gihiyekemni amin gayapni 
git. —O juiz deliberou sobre seu pedido. 
Ig ivegminenekwa gihiyekemni amin 
hiyakemniki adahan pariye kabayte ig keh. 
—Ele está sempre pensando sobre o que é 
melhor para fazer. 

ivegmina uhiyakemni ba wis huwit ► adivinhar 
v.t. conjeturar v.t. 
Ig hikekwa ivegmina gihiyekemni ba ig huwit 
arit guw. —Ele tentou adivinhar o nome dela. 

ivegminaki, givegminan s.n. ► pensamento s.m. 
ideia s.f. 
Nah amava inakni pivegminan. 
—Eu concordo com seus pensamentos. 
Nuvegminan ka danuh arit pivegminan. 
—Minha ideia não foi tão boa quanto a sua ideia. 

ivegminaki uhiyakemni ► imaginação s.f. 
Eg ka gannusima ivegmina guhiyakemni. 
—Ela tem boa imaginação. 

ivegminene adj. ► racional adj. 
Wixwiy hiyeg ivegminene; ka kema puwiknema. 
—As pessoas são racionais; não são como os 
animais 

ivegminin! interj. ► imagine! interj. 
Kayano bukehpika, ka ba aynsima usuh tihebdi! 
Ivegminin! Kayano foi queimado, pranteamos 
muito! Imagine!? 

ivegotak v.i. ► entreolhar-se v.i. V.‘iveg’‘-ot’‘-ak’ 
Igkis ivegotak pawtak. —Eles entreolharam-se. 

ivegtet, givegten s.f. ► óculos s.m. V.‘iveg’‘-tet’ 
Ivegtet ayavan kabaytiwa in keh nah hiyap. 
—Estes óculos vão me ajudar a enxergar 
melhor. 

ivegva v.t. ► buscar v.t. procurar v.t. V.‘iveg’‘-pa’ 
Ig ivegva gahina. —Ele buscou seu caminho. 
Eg ivegva kakus, henneme eg ka uti. 
—Ela procurou a agulha, mas não achou. 
Igwa ivegva ini mbayka ku pariye danuh git. 
—Ele merece os problemas que surgirem, pois 
ele procurou por eles. 

ivegvaki s.n. ► busca s.f. 
Igkis keh ivegvaki aharit bakimni biyukwiye. 
—Eles fizeram uma busca pela criança perdida. 

ivegve v.t. ► provocar v.t. desafiar v.t. 
Eg ivegve gugihgi ka aynsima, henneme ig ka 
wagesgu. —Ela provocou muito o marido, mas 
ele não fez nada contra ela. 

ivegvita v.t. ►inspecionar v.t. examinar v.t. V.‘iveg’ 
Mekseh ivegvita bakimni pariye gikahri. 
—O médico examinou a criança para 
diagnosticar a doença. 

ivegvitaki s.n. ► diagnóstico s.m. 
V.‘iveg’‘-vit’‘-ha’‘-ka’ 
Mekseh keh ivegvitaki aharit ini karayt ku pariye 
umehe nor tino. —O médico fez diagnóstico da 
doença que matou a mulher. 

ivegvusa v.t. ► olhar em redor V.‘iveg’ 
Ig kaptoh ivegvusa neras hiyeg batebdebdihpi 
ayge ganwa. —O capitão olhou em redor para 
os que estavam assentados junto dele. 

ivetrat, gavetra s.n. ► chumaço s.m. bucha s.f. 
rolha s.f. fixa s.f. cortiça s.f. V.‘avetra’‘pet’ 
Eg pitih butey akak avetra. 
—Ela tampou a garrafa com uma bucha. 
Ig manvitaw akak ivetrat. 
—Ele esfregou-se com a bucha. 
Ig pitihminene umuh akak mawru, mawru 
kanumka ivetrat. —Ele tampou o buraco na 
canoa com um chumaço de algodão. 

ivey s.n. ► erva s.f. 
Ewwakti nopsanyovwinen in kanumka ivey. 
—A erva é uma planta pequena. 

iveytatiy s.n. ► farmácia s.f. V.‘iveyti’‘atiy’ 
Ayge ariku ini iveytatiy kaba madikte iveyti 
kadahan. —Na farmácia tem muitos remédios. 

iveytehepka adj. ► intoxicado /a adj. 
contaminado /a adj. envenenado /a adj. 
kivegaku V.‘iveyti’‘-ha’‘-e’‘-ka’ 
Warik iveytehepka akak meke. 
—O rio foi contaminado com mercúrio. 

iveyti, giveyi s.n. ►1 remédio s.m. medicação s.f. 
medicamento s.m. V.‘ivey’ 
Eg hige iveyti adahan tuguhkisno gunawan. 
—Ela tomou remédio para baixar a febre. 
Iveyti keh ig makniw. 
—O medicamento o curou. 
Eg piyihkevutno ike iveyti git adahan marit, 
henneme ini marit ka mpiya giw. 
—A enfermeira deu a ele a medicação para 
malária, mas os sintomas não passaram. 

►2 veneno s.m. 
Hiyapnabay akak ini iveyti adaha kasis. 
—Cuidado com este veneno para formigas. 

iveyti adahan kabimnaki ►fortificante s.m. 
V.‘mabimne’ 
Iveyti adahan kabimnaki keh ig kabimnahwa 
akiw. —O fortificante renovou suas forças. 

iveyti adahan mayaksene uhiyakemni ► 

sedativo s.m. 
Eg higa iveyti adahan mayaksene 
guhiyakemni. —Ela tomou um sedativo. 

iveyti adahan mpuhwaki ► antibiótico s.m. 
Ku pitaybi akatwa ka maviya, amawka kawih 
iveyti adahan mpuhwaki. —Se a dor de ouvido 
não passar, deve-se usar antibiótico. 

iveyti adahan puwvesene hiyeg ► 
entorpecente s.m. droga s.f. narcótico s.m. 
Ku pahavwi iki pit iveyti adahan puwvesene 
hiyeg ka ba amavin. —Se alguém lhe oferecer 
um entorpecente, não aceite. 
Ku wis kavusa kawih ini iveyti adahan 
puwvesene hiyeg in mahiko wis miniw ariw. 
—Se começarmos a tomar narcótico fica difícil 
parar. 

iveyti adahan wawayghetni ► estimulante s.m. 
Ig higa iveyti adahan gawayghetni. 
—Ele tomou estimulante. 

iveyti debetnene ► pomada s.f. creme s.m. pasta 
s.f. bálsamo s.m. unguento s.m. V.‘pomad’ 
Ig mpiyasa iveyti debetnene ariwtrik busukne. 
—Ele passou unguento na ferida. 

iveytivutne /o s.m./s.f. ►médico /a s.m./s.f. V.‘mekseh 
Ig kibeyne iveytivutne. Ig makniwa ka aynsima 
hiyeg. —Ele é um bom médico. Já curou muitas 
pessoas. 
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Iveytipti s.n. ► (nome de uma ilha) V.‘iveyti’‘Kuvegti’ 
Kahadan pahayku miyokwiye avit kewgihri 
Iveytipti. Eg umah madikte ku pariye tuboh 
guhakwat hawata ku pariye ganmap maviya 
guhakwew. —Existe um buraco na ilha 
“Iveytipti”. Ele mata todos aqueles que caem na 
água dele, e também, aqueles cujas sombras 
passam por cima da água. 

ivigti givinkis ► estábulo s.m. 
Ig keh givigvu givinkis. —Ele fez um estábulo. 

ivihgi, givinga s.f. ► navalha s.f. gilete s.m. 
Ig kiys gisuyum kabayntiwa akak ivihgi. 
—Ele raspou bem a barba com a navalha. 

ivinumti, anum s.n. ► porta s.f. entrada s.f. 
V.‘lapot’‘ginum’‘pareket’ 
Inin piyuket kadahan pirikna anum. 
—Esta loja tem duas portas. 

iviyugat s.m./s.f. ► afilhado /a s.m./s.f. 
Ig iviyugat ameve givarena gikan git. 
—O afilhado recebeu um presente do padrinho. 

ivodgi, givodra s.n. ► fio s.m. linha s.f. 
V.‘mavodkekye’ 
Ivodgi in kehka akak mawru. 
—O fio é de algodão. 
Kamis avodra in pugumwad. 
—A linha da roupa é grossa. 

ivodgetet s.n. ► dedal s.m. V.‘ivodri’‘-tet’ 
Eg kawih ivodgetet adahan eg padukno 
gusimsa. 
—Ela usou um dedal para costurar seu vestido. 

ivuha v.t. ► pegar v.t. enganchar v.t. (com anzol) 
Ig hiya pahavu kunan. Nikwe ig padeke givuh, ig 
ivuhevgu. 
—Ele viu um tucunaré, jogou o anzol e o pegou. 

ivuha v.t. ► extrair v.t. retirar v.t. 
Eg ivuhe pahavwi mpat gikukaptak bakimni. 
—Ela extraiu um bicho-de-pé do pé da criança. 
Eg ivuhno warasus gidahan gaymwahni. 
—Ela retirou o caramujo da concha para o filho. 

ivuhgit, givuhri s.n. ► nadadeira s.f. 
Im puwavwahwa akak givuhri. 
—O peixe se impele com suas nadadeiras. 

ivuhimti, givuhim s.n. ► linha de pescar 
V.‘ivuhti’‘arim’ 
Ig ute paha ivuhimti avigku ahin. 
—Ele achou uma linha de pescar no caminho. 
Sunapkis pivuhim nutuh. Nah ta ivuhtyate. 
—Me empreste sua linha. Eu vou pescar. 

ivuhti, givuh s.f. ► anzol s.m. siririca s.f. pindá s.m. 
Ig tivik ivuhtya akak madikte givuh. 
—Ele foi pescar com todos os seus anzóis. 
Nah kakiye ewnti akigsa ivuhti. 
—Eu coloquei a isca na ponta da siririca. 
Ig kadahan ivuhti nopsad. 
—Ele tem um pindá grande. 

ivuhtya v.t. ► pescar v.t. V.‘kanik’ 
Ig tivik ivuhtya mahakwekut. 
—Ele foi pescar no lago. 
Uya atak ivuhtya kuwewa kabeyweke. 
—Vamos pescar mais tarde, de madrugada. 

ivuhtyakevutne s.m. ► pescador s.m. 
Ivuhtyakevutne wadis hawkanawa. 
—O pescador acorda cedo. 

ivuk v.t. ► expulsar v.t. deportar v.t. enxotar v.t. 
Ig ivuke pahabu pakir numkanit. 
—Ele enxotou as queixadas na minha direção. 

ivuk v.t. ► cortar v.t. golpear v.t. derrubar v.t.‘ihuk’ 
Ig ivuke gibaya ka aynsimahad ahad. 
—Ele cortou muitas varas para fazer uma 
grande cerca. 

ivuk parebetvi ► debandar v.t. dispersar v.t. 
Ig ivukave gitimni parebetvi. 
—Ele debandou os inimigos. 

ivukwa v.i. ► dispersar-se v.i. 
Ku aysaw nah havis, igkis pakir ivukwe. 
—Quando atirei, os porcos dispersaram-se. 

ivukwa gimin ► atacar v.t. 
Piyana kawokwine ivukwe gimin ner awayg. 
—Duas onças atacaram o homem. 

ivuriti, avuri s.f. ► flor s.f. 
Eg batek ayh ivuriti. 
—Ela gosta de cheirar as flores. 

ivuriti ahewra ► pólen s.f. 
Ahayak anag kidis ivuriti ahewra ku aysaw eg 
bat ayge adahan ahiwno aketri. 
—As abelhas recolhem o pólen quando elas 
pousam nas flores para colher o néctar. 

ivuriti aketri ► néctar s.m. V.‘kitere’ 
Ahayak anag ax ivuriti aketri. 
—As abelhas alimentam-se do néctar das flores. 

ivuw s.m. ► trairão s.f. (Hoplias lacerdae) 
Ivuw igkis pi kibite avigku warik Kuwip. 
—As traírões são mais abundantes no rio Curipi. 

ivuw-arib s.f. ► tonina s.f. (Tonina fluviatilis) 
V.‘ivuw’‘arib’ 
Ivuw-arib hiyan ahakwa un aynte avetetni. 
—A tonina cresce nas cataratas. 

-iw suf. ► por cima, sobre prep. por, pelo /a prep. 
Ig wew avuwiw paytwempu. 
—Ele andou pela cidade. 
Gewva kavusa wagawga givitiw. 
—As glândulas estão inchadas por todo o corpo. 

iw v.t. ► pegar v.t. tomar v.t. levar v.t. 
Igkis iw gewkanbetkis, igkis tivik. 
—Eles pegaram seus pertences e saíram. 

iwaksa v.t. ► pedir para buscar 
Nah iwaksa nukagtan pit. Uya ewkni nutuh. 
—Vá buscar meu livro para mim; eu te peço. 

iwakti, giwak s.n. ► dedo s.m. V.‘giwak’‘gidawni’ 

iwakti tawenkevutne ► dedo indicador V.‘tawan’ 

iwakti eggutye ► dedo médio V.‘gegni’ 

iwakti isamwitye ► dedo anular V.‘gisamwi’ 

iwakti butye ► dedo mínimo V.‘butte 

iwan, giwana s.f. ►1 faca s.f. 
Iwan kiyawkig. Eg ka ayawesima. 
—A faca está afiada. Está muito afiada. 
Minikwak hiyeg keh iwan akak iwan. 
—Antigamente as pessoas faziam facas do 
bambu “iwan”. 

►2 punhal s.m. espada s.f. 
Iwan pebkak guyaw. 
—O punhal tem dois gumes. 

iwan s.f. ► (Guadua angustifolia) 
Iwan kadahan avudramin hawata ke iwanbe. 
—O bambu “iwan” tem espinhos como a iguana. 

iwan s.m. ►camaleão s.m. iguana s.f. (Iguana iguana) 
Iwan kewa iwanbe gihivak. —A iguana é 
parecida com um bambu chamado “iwan”. 
Iwan ik adahan uniyehwa gimar. 
—O camaleão pode mudar a cor da pele. 

iwanaha v.t. ► esfaquear v.t. apunhalar v.t 
golpear v.t. V.‘iwan’‘-ha’‘ihuk’ 
Ig iwanehevgi. —Ele o esfaqueou. 
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iwanpu s.f. ► tabocal s.m. bambual s.m. V.‘iwivravu’ 
Abet iwanpu ka aynsima puduku akak wag, 
hawata ka aynsima mpadgu, hawata ka aynsima 
kasis. 
—No bambual têm muitos espinhos e mosquitos 
e também muitas sanguessugas e formigas. 

iwanti s.n. ►1 braço s.m. V.‘giwan’ 

►2 220 cm (o braço esticado para cima sobre a cabeça, 
usado para medir, com uma vara, o comprimento da roça. 
Nuwasra ayabwi paxnika madikwa iwanti 
—O comprimento da roça é de quarenta braços. 
(40 x 220 cm = 88 metros) 

►3 170 cm (os dois braços estendidos usados para medir o 
comprimento da canoa ou casa) 
Nuvin pohowku iwanti ayabwi akak mpana 
iwanti arik. 
—Minha casa tem cinco braços de comprimento 
e três braços de largura. (8,5 m por 5 m) 

►4 40 cm (o ante-braço usado para medir o comprimento 
do tipiti) 
Inin matap ayabwi pitana iwanti akak pisaya 
iwokti. 
—O comprimento deste tipiti é de dois braços 
com duas mãos. (1 m) 

iwanya s.m. ► gavião preto s.m. (Buteogallus 
urubitinga) 
Avakni iwanya ig seye gidaka. 
—O gavião-preto tem o dorso branco. 

iwanyanewka s.n. ►1 setembro s.m. época dos 
ovos do camaleão V.‘iwan’‘-yan’‘-ewka’‘aniyewka’ 
Nah amadgat wayk avin iwanyanewka. 
—Eu nasci no mês de setembro. 

►2 outono s.m. 
Abet iwanyanewka ah gavan kavusa kigis. 
—No outono as folhas caem das árvores. 

iwap v.t. ► buscar v.t. 
Ba hiya pisma atak iwap nukagmada? 
—Você pode buscar o meu amigo? 

iwapkis v.t. ► mandar buscar, pedir para 
chamar V.‘waxwasa’ 
Ig iwapkis gikagmada git pahavwi. 
—Ele mandou alguém buscar o seu amigo. 

iwasa v.t. ►1 ver como está V.‘hiyap’ 
Nah awahkiswig atere iwasap. 
—Eu o mandei para ver como você está. 

►2 consultar v.t. 
Ig tivik iwasa iveytivutne. 
—Ele foi consultar-se com o médico. 

►3 assistir v.t. 
Eg ka iwasa ahehpakti padaka. 
—Ela não assistiu ao filme. 

►4 observar v.t. examinar v.t. investigar v.t. 
pesquisar v.t. cassatar v.t. 
Ig iwasene kawokwine adukwan. 
—Ele observou as pegadas da onça. 
Nah iwasate no mewkayan. nah hiyepkere mmah 
guhivak, mmah guyesru, aysaw ayivwi avit eg 
bakwa. —Vou pesquisar os ovos do tracajá para 
ver como se desenvolvem, desde quando 
nascem. Quero também saber quanto tempo leva 
para eles nascerem. 

iwasa ayamaw ► espiar v.t. 
Ig iwasa givetunya ayamaw. 
—Ele espiou o inimigo. 

iwasa ba inyewatma v.t. ► averiguar v.t. 
Ig muwaka iwasa ba inyewatma aviyoh 
gutughan. 
—Ele quis averiguar pessoalmente o desastre 
de avião. 

iwasakevutne s.m. ► fiscal s.m. V.‘íwasa’ 
Iwasakevutne gannivwi in adahan iwasene 
annivwit. 
—O trabalho do fiscal é verificar o trabalho. 

iwasanevwi s.m. ► espectador s.m. V.‘íwasa’ 
Ka aynsima hiyeg iwasanevwi kerka. 
—Tinha muitos espectadores na briga. 

iwasapka adj. ► investigado /a adj. revistado /a 
adj. examinado /a adj. pesquisado /a adj. V.‘iwasa’ 
Nawiy iwasapka gavit sandagma. 
—O barco foi revistado pela polícia. 
Metakwa ig kakahrivye iwasapka gavit mekseh. 
—Finalmente o doente foi examinado pelo 
médico. 

iwasapka s.n. ► levantamento s.m. 
observação s.f. pesquisa s.f. V.‘iwasa’ 
Ig keh iwasapka adaha mpana hawkri. 
—O levantamento levou três dias. 

iwasapka mownye ► espionado v.t. 
Ig iwasapka gavit givetunya mownye. 
—Ele foi espionado pelo inimigo. 

iwasaptih v.t. ► inspecionar v.t. examinar v.t. 
explorar v.t. V.‘iwasa’ 
Mekseh iwasaptihpig pahavwite. 
—O médico o examinou completamente. 
Ig iwasaptihka gavit polis, ba ig kiyakwoknema. 
—Ele foi inspecionado pela polícia, para ver se 
ele estava armado.. 

iwasasaw v.i. ► consultar v.t. 
V.‘iwasa’‘hiyap’‘hiyapkiswa’ 
Eg tivik iwasasawno gut iveytivutno. 
—Ela foi consultar a médica. 

iwasepne v.t. ► fiscalizar v.t. V.‘iwasa’ 
Ig iwasepne waxri ahehminaki. 
—Ele vai fiscalizar a área. 

iwatit, giwatni s.m./s.f. ► mensageiro /a s.m./s.f. 
V.‘awahkis’‘gawneve’‘inetitkekene’ 
Giwatni ekke ginetni wotwiy. 
—A mensageira dele deu-nos o recado. 
Iwatit gidahan guvelma maviya muwapuw. 
—O mensageiro do governo viaja por todos os 
lugares. 

iwawha v.t. ►1 apressar v.t. acelerar v.t. antecipar  
Ka muwaka iwawhig, eg pisenwa akaknek. 
—Não a apresse, ela vai terminar. 
Eg iwawha gannivwi. —Ela apressou o trabalho. 

►2 adiantar v.t. 
Ig iwawheviye katiwnihka kibehtenwa. 
—Ele vai adiantar o pagamento. 

Iwawka s.n. ► (uma vila na beira da estrada BR-156) 
Paywempu Iwawka in humaw abet 1998. 
—A vila de Iwawka foi criada em 1998. 

iwawhaw v.i. ► apressar-se v.i. 
Ig iwewhew adahan ig tivikwiye. 
—Ele apressou-se para sair. 

iwawhawka, giwawni s.n. ► pressa s.f. 
Pis ba piwewventen! Iwawhawka ka kabay. 
—Você está apressado demais. A pressa é 
inimiga da perfeição.  
Pakir sigisbetkis. Nahme akak nuwawni nah 
sigise butte. —As queixadas correram e eu corri 
com pressa atrás delas. 
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iwawviti adv. ► apressadamente adv. com 
pressa V.‘kibehtenwa’‘iwawte’ 
Eg pes iwawviti aytakihan. 
—Ela saiu apressadamente daqui. 
Eg danuh iwawviti abetitak gannivwi. 
—Ela chegou com pressa do trabalho dela. 

iwbit, giwbi s.n. ► babugem s.f. 
Ig padak giwbi arikut miyokwiye. 
—Ele jogou a babugem num buraco. 

iwbitatiy s.n. ► recipiente de babugem V.‘atiy’ 
Amawka wis darih wiwbi arikut iwbitatiy. 
—Precisamos guardar nossa babugem no seu 
recipiente. 

iwe v.t. ► levar v.t. (iwé) V.‘iwi’ 

iwehetni s.n. ► varinha (do“irenti”) V.‘irenti’‘iwi’‘imti’ 
Eg imeve madikawku akebi iwehetni amin irenti 
mmanawa muwaka madikawku hawkri adah 
egkis kehnos fet. —Ela trançou dez varinhas no 
“irenti” porque daqui a dez dias vão fazer festa. 

iwetrit, giwetri s.n. ►1 lugar s.m. local s.m. área s.f. 
região s.m. 
Iwetrit ku kitak nah ayta in piyawakad aytakihan. 
—O lugar de onde venho é distante daqui. 
Iwetrit ku kiney ig misakwa ka aviwkansima. 
—O local onde ele mora é muito longe. 
Inin iwetrit gidahan parikwene. 
—Esta área é indígena. 
Usuh muwaka keh payt ay amun ini iwetrit. 
—Queremos fazer uma casa nesse local. 

►2 ambiente s.m. 
Ka hiya wixwiyma pataha inin uwetriwiy. 
—Não devemos poluir o nosso ambiente. 

►3 oportunidade s.f. 
Kibeyne yis ike iwetrit nutuh adahan nah awnene 
yikak. —Obrigado pela oportunidade que tive de 
falar com vocês. 

iwi v.t. ►1 levar v.t. (iwí) Tb.‘iw’‘iwe’ 
Nah muwaka pis iwi inin kagta pihapti. 
—Quero que você leve esta carta. 

►2 tirar v.t. remover v.t. arrebatar v.t. 
Igkis iwe givit givinekutak, igkis avuhpig. 
—Eles tiraram o corpo da casa e o enterram. 

iwi adahan gaymuhpitni ► adotar s.f. 
Kiyavuno iwe bakimni mirenpiyo adahan eg 
gaymuhpitni. —A senhora adotou a órfã. 

iwi gawiga ► orientar-se v.i. V.‘kawigaye’ 
Igkis iwene gawigakis ta git Kusuvwi. —Eles se 
orientavam pela constelação do Kusuvwi. 

iwi gidukwen ► subverter v.t. 
Igkis aharitwiye iweviye guvelma gidukwen. 
—Eles querem subverter o governo. 
Gidukwen iwepka giw, ku kiney ig kannivwi. 
—Ele foi subvertido onde ele trabalhava. 

iwit, giwn s.n. ►1 palavra s.f. expressão s.f. 
Inakni iwit kadahan ka aynsima akisutbet. 
—Aquela palavra tem muitos sufixos. 

►2 fala s.f. conversa s.f. 
Ik adahan wis kamaxwa avitit giwn. 
—Podemos confiar na fala dele. 

►3 texto s.m. trecho s.m. 
Inakni iwit kinetihwa gimin José ariku parakseket. 
—Este texto fala sobre José na prisão. 

►4 língua s.f. idioma s.m. dialeto s.m. 
Ig awna pivutnam iwit: parikwaki akak 
parantunka. 
—Ele fala duas línguas: palikur e português. 

►5 linguagem s.f. 
Wis awna arakembet iwit ay Arukwa: 
parikwakiyewa, iwit kiyavwihka, patuwesbunka 
iwit, kiyaptunka iwit, kehbetaki iwit, hawata 
buwestaki. —Falamos várias linguagens aqui no 
Urucauá: a língua palikur simples, a linguagem 
gentil, a linguagem “canhota”, a linguagem 
antiga, gíria, e também a linguagem dos sinais 
feitos com os olhos. 

iwit adiyesak ► resposta sf. (por meio de outro) 
Takuwanek nahte awahkiste iwit adiyesak. 
—Amanhã envio-lhe uma resposta. 

iwit ekkene ku pariye wis keh ► verbo s.m. 
Iwit ekkene ku pariye wis keh, akebi ini iwit 
kewye “verbo” “wewvene”, “axne”, “hiyap”, 
“himak”, inakni iwit ku pariye ekkene ku pariye 
wis keh.—As palavras que indicam uma ação ou 
processo são chamadas verbos. “Caçar”, 
“comer”, “ver” e “dormir” são verbos. 

iwit ekkene hiyeg ba arikna ariw ► nome s.m. 
substantivo s.m.  
Iwit ekkene hiyeg ba arikna ariw, akebi inakni 
iwit kewye “substantivo”. “Awayg”, “un”, 
“amnihka”, “Bete”, inakni iwit ku pariye ekkene 
hiyeg ba arikna ariw. 
—Palavras que nomeiam seres, coisas e ideias 
são chamadas substantivos ou nomes. As 
palavras “menino”, “água”, “amor” e “Bete” são 
nomes. 

iwit ekkene ku samahpa wis keh arikna ► 
advérbio s.m. 
Iwit ekkene ku samahpa wis keh arikna, 
hawata ku aysaw wis kehni, ku kiney wis kehni, 
akebi ini iwit kewye “advérbio”. “Hawkanawa”, 
“aynte”, “ayamaw”, “kibeye”, inakni iwit ku pariye 
ekkene ku samahpa wis keh arikna. 
—Palavras que indicam como uma ação é feita, 
ou quando ou onde, são chamadas advérbios. 
As palavras “cedo”, “lá”, “escondido” e “devagar” 
são advérbios. 

iwit ekkene hiyeg ku pariye giw kuwis awnaka 
► pronome s.m. 
Ku aysaw wis ka muwaka diyuhminaw amin 
pahavwi giw, wis kanum giw pahayewvi, ayteke 
wis awna “ig” ba “ner”. Inakni iwit ekkene hiyeg 
ku pariye giw kuwis awnaka 
—Quando não queremos repetir o nome de 
alguém, falamos seu nome só uma vez e daí por 
diante falamos “ele” ou “aquele”. Essas palavras 
são chamadas pronomes. 

iwit ekkene arikna ahivak, ba amin ahumwan, 
ba amin pahavwi gihiyekemni ► adjetivo s.m. 
Iwit “barewyo”, “nopsad”, “seye”, “kibeyne”, inakni 
iwit ku pariye ekkene arikna ahivak, ba amin 
ahumwan, ba amin pahavwi gihiyekemni. 
—Palavras que se referem à aparência, forma, 
ou ao tipo de alguma coisa são chamadas 
adjetivos. As palavras “bonita”, “grande”, 
“branco” e “bom” são adjetivos. 

iwit kibenaki ► poesia s.f. poema s.m. 
Ig tamak iwit kibenaki kabeyhene Uhokri. —Ele 
escreveu uma poesia agradecendo a Deus. 
Iwasa ini iwit kibenaki ku pariye ay akavuska inin 
kagta. In kanumka “Ku wown biyuke”. 
—Veja o poema no início deste livro chamado 
“Se perdermos a nossa língua.” 
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iwit inyekata ► radical s.m. raíz s.f. palavra 
primitiva V.‘anag7’ 
Wis kakisuta iwit inyekata adahan ekkene 
nawenyewa hiyakemniki, han: “paduk” humaw 
“padukevutne”. —Damos um outro sentido ao 
radical com um sufixo. Por exemplo, “costura”  
torna-se “costureira”. 

iwitaha v.i. ► dizer muitas palavras 
V.‘iwit’‘giwitahan’ 

iwitkekne adj. ► dicionário s.m. V.‘iwit’‘-kekne’ 
Inin kagta iwitkekne akkamnih 8.000 iwit. 
—Este dicionário explica 8.000 palavras. 

iwivra s.f. ► taboca s.f. bambu s.m. (Bambusa 
vulgaris) Tb.‘iwivwa’ 
Iwivra pi sagubte gutmin ariw aramtem. 
—As juntas da taboca são mais unidas do que 
as do bambu “aramtem”. 

iwivravu s.f. ► tabocal s.m. bambual s.m. V.‘iwanpu’ 
Yuma ariknawnama hiyan ku kiney iwivravu 
mmanawa avan tuguh, in mpitha ewwakti hiyan. 
—Outras plantas não crescem no tabocal, 
porque as folhas das tabocas caem sobre elas e 
as enterram. 

-iwka suf. ► época s.f. V.‘-ewka’ 

iwokbet s.f. ► cacto s.m. (Nopalea cochenillifera) 
V.‘iwokti’‘-bet’ 
Igkis mutuh iwokbet adahan kehne iveyti akak. 
—Eles plantaram um cacto para fazer remédio 
com ele. 

iwokti s.n. ►1 mão s.f. V.‘giwak’ 
Nah ayta kamaxne iwokti pit. 
—Vim pedir uma mão. (ajuda) 

►2 palmo s.m. 
Umuh gurik kadaha pohowku iwokti. 
—A largura da canoa é de cinco palmos. 

►3 punho s.m. 
Eg biwhpig gihepkamadga akak iwokti. 
—Ela bateu no rosto dele com o punho. 

iwti, giw s.n. ► nome s.m. V.‘iwit’‘i- -ti’ 
Giw amadga kagta in misakwa aharaptak 
nuwhu. 
—Na lista seu nome fica depois do meu nome. 

iwti adahan ariknebdi s.n. ►substantivo s.m. 
Iwti “Mahi”, “payt”, “batekka” inakni adahan 
ariknebdi. —Os nomes “Maria”, “casa” e “amor” 
são substantivos. 

iyak v.i. ►1 vir à tona V.‘iyaksa’ 
Eg huwis henneme ku aysaw eg iyak motye 
yekwig gutewha. —Ela mergulhou, mas quando 
ela veio à tona as cabas a picaram na cabeça. 

►2 erguer-se v.i. 
Pahaykuwa paraw iyak akiw. 
—Mais uma onda se ergueu. 

iyak v.t. ► baforar v.t. 
Ig iyak asayan numkat. 
—Ele baforou a fumaça em mim. 
iyakapti s.n. ► carga s.f. (de barco) 
V.‘ayakap’‘miyakap’ 
Igkis padeke abusku iyakapti ahakwat un 
kahadbe nawiy ka buwisa. —Eles jogaram a 
metade da carga na água para que o navio não 
afundasse. 

iyaksa v.t. ► provocar v.t. disseminar v.t. 
V.‘iyak’‘kannikasa’‘paraksa’ 
Natiguh iyakse murukti ta ubetitwiy. —Minha avó 
provocou uma epidemia de gripe entre nós. 

iyakwokti, giyakwok s.n. ► equipamento s.m. 
arma s.f. armadura s.f. 
Ba pis kadahanema madikte piyakwok? —Vocé 
tem todo o equipamento que vai precisar? 
Ig kannuye keh arakembet iyakwokti akak sivari. 
—Ele sabe fazer armas com ferro. 

iyar, ayahri s.n. ►1 cerca s.f. estacada s.f. 
V.‘baye’‘ayaranwa’ 
Ig keh pahayku iyar aranwa givin. 
—Ele fez uma cerca ao redor da casa. 

►2 curral s.m. chiqueiro s.m. 
Nah parakse pak ta arikut giyahri. 
—Fiz o gado entrar no curral. 

►3 barreira s.f. 
Pak ka ik adahan manuk ayahri. 
—Não dá para o gado atravessar a barreira. 

iyar tiptiye ► muro s.m. V.‘bayad’ 
Minikwak hiyeg keh iyarad tiptiye aranwa 
paytwempu adahan mpithene givetunyavukis. 
—Antigamente as pessoas faziam muros ao 
redor das cidades para protegê-las dos inimigos. 

iybet, giybet s.n. ► fralda s.f. pano s.m. 
Eg awasamku bakimni akak giybet. 
—Ela colocou a fralda no bebê. 
Kiney iybet gudahan bakimni? 
—Cadê o pano do neném? 

iyg s.m. ► traíra s.f. (Hoplias malabaricus) 
Abet kamukri im iyg ka aynsima. 
—Tem muita traíra durante o verão. 
Iyg kadahan gaybu. Hiyapnaba! 
—A traíra tem dentes. Cuidado! 

iyka s.n. ►dermatite s.f. impigem s.m V.‘waygu’ 
Ig awke mpuse hawkri adahan mpithamniwne 
ariw iyka. —Ele toma banho cada dia para se 
proteger de impigem. 

iykavey s.f. ► (Geophila repens) V.‘iyka’‘-vey’ 
Ig kawih iykavey adahan umehne iyka. —Ele 
usou a erva “iykavey” para matar a impigem. 

iyke adv. ► deve v.aux. (chegando a uma conclusão) 
Iyke ig huwithe git it. Wis hiya migatnen 
gidukwenavrik. —Ele deve ter acertado o veado, 
pois vimos sangue nos rastros dele. 

iyrak s.m. ► tucandeira s.m. (Paraponera spp.) 
Tb.‘irak’/‘yarak’ 
Iyrak ig nopsad. Ig kadahan gavuyi. 
—A formiga tucandeira é grande e tem veneno. 

iytaha v.t. ► fritar v.t. 
Eg iytehe antiyan akak diluy 
—Ela fritou os ovos com azeite. 

iytahaki adj. ► frito /a adj. 
Im iytahaki in maguye. 
—O peixe frito é gostoso. 

iytayan s.n. ► peixinho s.m. peixe de aquário 
Eg kamax nopsayumni iytayan adahan ikamno 
guvig uvayan. —Ela pegou um peixinho para 
alimentar seus patos. 

iyti, ariy s.n. ► gordura s.f. sebo s.m. graxa s.f. 
Eg mpiyese iyti amadgew ihehgit. 
—Ela passou gordura no forno de farinha. 
Eg wiwh iyti ariwntak pak arih adahan kehne 
asukri. 
—Ela tirou sebo da carne para fazer sabão. 

iyti adahan sivaribet, ariy ► lubrificante s.m. 
óleo s.m. 
Igta tivigahene mote akak ariy. 
—Ele lubrificou o motor com lubrificante. 
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iytiyekata s.n. ► pura gordura 
Inin ihti iytiyekata; yuma aynesnima arih. 
—Esta comida é pura gordura; não tem carne. 

iyu v.i. ► pegar mofo 
Ku aysaw kamis sabaptibet in ka dep iyu. 

—Quando o pano fica úmido, ele pega mofo 
rapidinho. 

iyubet adj. ► mofado /a adj. 
Pikukig iyubet. Mmah in ayivwivye? 
—A farinha está mofada. É velha? 
 

J  j  
jambu s.f. ► jambo s.m. jambeiro s.m. (do português) 

Kuhivra kukte jambu. 
—O pássaro bicou o jambo. 
Jambu kavuri pimavut adahan pahak kamukri. 
—O jambeiro floresce duas vezes por ano. 

jandam s.m. ► polícia s.f. (do crioulo) 
Jandam umehe ner umehekevutne. 
—A polícia eliminou o assassino. 

javel s.n. ► Q-boa s.f. cloro s.m. água sanitária 
(do crioulo) 
Eg sukuhbetano gusima akak javel adahan 
wiwhne adakni. —Ela lavou o vestido com cloro 
para tirar as manchas. 

Ku wis subuk ini ariknebdi ayivwad ahakwa un 
wageska akak javel, in umah AIDS anag. 
—Se deixarmos estas coisas de molho em água 
sanitária, o vírus da AIDS será eliminado. 

jedi s.n. ► quinta-feira s.f. (do crioulo) 
Jedi abet kadahan pahadguhka. 
—Quinta-feira temos uma reunião. 

jesoh s.n. ► injeção s.f. (do português) 
Amawka pis kawih jesoh. 
—Você precisa tomar uma injeção. 

juktah adv. ► até adv. V.‘he’‘nekwa’ (do crioulo) 
Ig misekwe juktah amaksemni. 
—Ela ficou até o final. 

K  k  
Ku pis aharitne pahat iwit ku pariye kavusa akak “ka-” (“kadahan”), uya iwasa amun iwit ku pariye 
kavusa akak“gi-” (“gidahan”), han: ku pis muwaka uti iwit parantunka adahan “kasemnu”, iwasa 
“gisemni” amadgatak inin kagta; ku pis muwaka uti iwit parantunka adahan “kakamkayh”, iwasa 
“gikamkayh” amadgatak inin kagta. 

Se você estiver procurando uma palavra que comece com “ka-”, pode ser que o “ka” é um prefixo que 
indica que alguém “tem” o objeto ao qual a palavra se refere. Neste caso, observe os substantivos que 
começam com “g-” ou “gi-” (“dele”), neste dicionário. Por exemplo, “o cabelo dele” é “gisemni”, e assim, 
para dizer que “ele tem cabelo” se diz “ig kasemni”, e “o filho dele” é “gikamkayh”, e assim, para dizer 
que “ele tem filhos” se diz “ig kakamkayh”. 
 
Também pode ser que o “ka-” seja um prefixo que indica uma pergunta. Neste caso, observe as palavras 
que começam com “a-” ou “g-” ou “gi-” (“ele”) neste dicionário. Por exemplo, “amin” é “sobre”, e assim, 
para dizer “sobre o que?” se diz “kamin?” e “com ele” é “gikak” e assim, para dizer “com quem?” se diz 
“kakak?” 

 

ka- pref. ► ter v.t. (prefixo possessivo) V.‘ma-‘ 
Ba pikamkayh kakamkayh kuwis? 
—A filha já tem filho? 
Ig ka kahawkan arehwa bol awaku ig kahayo kuri. 
—Ele não tem tempo para jogar bola porque ele 
tem esposa agora. 

ka- pref. ► pref. que adv. quem adv. qual adv. (prefixo 
interrogativo) 
Kabet pigihgi ayta? 
—Em que dia seu marido virá? 
 
Kamadga ig ayta? 
—Por qual meio de transporte? 
Kahapti ig ayta? —Com quem ele vem? 

-ka suf. ► -do / -da suf. (sufixo de voz passiva) 
Inin simis ku pariye ikaka gut, in kuwis kawihka. 
—O vestido que foi dado a ela já foi usado. 
Ig ayave Jacila. Eg Jacila ayavepka gavit. 
—Ele ajudou a Jacila. A Jacila foi ajudada por 
ele. 

-ka suf. ► -eza suf. -dade suf. -ismo suf. -ência suf. 
-eiro /a suf. -mento suf. -ança suf. -ção suf. -são suf. 
-dão suf. -ório suf. -agem suf. -aria suf. -eria suf. 
(sufixo nominalizador) Tb.‘-ki’ 
Ka aynsima barewka akak kabayka gimun niguh. 
—Há muita beleza e bondade onde o meu pai 
está. 
Eg avuriwgukis akak kiyakniki akak kiyathaki. 
—Ela lhes prestou assistência com paciência e 
reverência. 
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Bakimnayh, arehwaki ka kis abet maripkawka. 
—Crianças! Brincadeiras e diversões não 
convém durante um casamento. 

-ka suf. ► (sufixo verbal que ocorre somente com o verbo 
auxiliar hiya ‘poder’ quando há um pronome obliquo no 
verbo) Tb.‘-ak’ V.‘hiya -ka’‘-ak’‘-ka’ 
Ig ka hiya giwmhak. Ele não conseguiu matá-lo. 
Ig hiya womhak; ig hawata hiya ukavriwka. —Ele 
pode nos matar; também pode cuidar de nós. 

-ka suf. ► se quiser (sufixo verbal que indica um pedido 
permissivo) V.‘-ba’‘-mu’ 
Barika. Ataknaka. —Pois não. Vá, se quiser. 

ka -ma adv. ►1 não adv. V.‘-ma’ 
Ig ka kawih gihmun, awaku eg ka miyakapnema. 
—Ele não usou sua canoa porque não estava 
desocupada. 
Nah ka atak fetya. —Eu não vou à festa. 
In ka henema. —Não é assim, não. 

►2 omitir v.t. 
Eg ka tamak gig giw amadga kagta. 
—Ela omitiu o nome do pai no documento. 

ka -ti adv. ► nunca adv. V.‘awetuvye’‘ka takunima’ 
Ig ka kehti. Kuri han pitatit ig kawnata kehniti. 
—Ele nunca fez e nunca fará. 

ka abewisima ► sublime adj. muito bonito 
Gavan ka abewisima. 
—O seu cântico é sublime. 
Gubereswan in ka abewisima. 
—Seus trajes são muito bonitos. 
Arehwaki ka abewisima gitkis bakimnayh. 
—Brincar é muito bonito para as crianças. 

ka adadakanisima ► instável adj. 
Umuh ka gudadakanisima. 
—A canoa é instável. 

ka adanisima ► fírme adj. rígido /a adj. V.‘adani’ 
Inin wakap in mut waykikut ka adanisima. 
—O esteio foi afincado bem fírme. 
Niguh ig ka adanisima gihiyekemni. 
—Meu pai é muito rígido. 

ka ahawnasima ►1 muito forte V.‘ahawna) 
Givey ka ahawnasima. 
—Seu remédio é muito forte. 

►2 agudo /a adj. intenso /a adj. 
Nah kayah nudukuh ka ahawnasima. 
—Eu estou sentindo uma dor aguda no peito. 

ka aketriysima ► doce demais V.‘kitere’ 
Eg kitereh kafe ka aketriysima. 
—Ela fez o café doce demais. 

ka akki ► ocultar v.t. 
Ig ka akki ku pariye abet gihiyekemni. 
—Ele ocultou seus pensamentos. 

ka amava ► rejeitar v.t. recusar v.t. V.‘tukuh’ 
Bakimni ka amava gimana. 
—A criança rejeitou a comida. 
Ig ka amava gig gihiyekemni. 
—Ele recusou o conselho do pai. 

ka amakanisima ► pegajoso /a adj. 
grudento /a adj. V.‘makak’ 
Im garey in ka amakanisima uwakurit. 
—A gosma do peixe é muito pegajosa. 

ka aminama ►1 desprezar v.t. não prestar 
atenção V. ‘ka aritnama’ 
Ig muwaka kamaxgu henneme eg ka aminama 
giw. —Ele quer casar com ela, mas ela o 
despreza. 

►2 irresponsável adj. 
Ig ka aminama gannivwi. 
—Ele é irresponsável no trabalho. 

ka amisnavyesima ► muito escuro 
Tiyegem ka amisnavyesima. 
—À noite é muito escura. 

ka aninisima ► muito atraente 
Ikar ka aninisima arit kunan. 
—O matupiri é muito atraente para o tucunaré. 
Busukne ka aninisima arit ahadgu. 
—Geralmente os ferimentos atraem repetidos 
baques em cima deles. 

ka arewevwema ► inofensivo /a adj. V.‘arewha’ 
Nor kuhivra ka arewevwema. 
—O passarinho é inofensivo. 

ka ariknawnama ► nada pron. V.‘arikna’ 
Ig ka ax ariknawnama. —Ele não comeu nada. 
Ka sam. Inin ka ariknawnama. 
—Não faz mal. Não é nada. 

ka ayivwi ► brevemente adv. em breve, não 
demora, sem demora 
Ig aytanek, ka ayivwi akiw. 
—Ele vem, ele não demora muito. 
Nah katiwnihpinek, ka ayivwi akiw. 
—Eu vou lhe pagar sem demora. 

ka aywasima ► distante adv. longe adv. V.‘ay’ 
Ka aywasima ig misakwa. 
—Ele mora longe daqui. 

ka aritnama ► desprezar v.t. não prestar 
atenção V.‘ka aminama’ 
Ig awayg ka aritnama gikamkayh. 
—Aquele homem despreza seus filhos. 

ka asaskanisima ► sarnento /a adj. 
Waygu in ka asaskanisima. 
—O eczema é muito sarnento. 

ka atiwnisima ► caro /a adj. V.‘atiwni’ 
Inin kamis ka atiwnisima. 
—Este tecido é muito caro. 

ka avigkutavrikma ► imperfeito /a adj. com 
deformação 
Giduhya in ka avigkutavrikma. 
—A coluna dele está com deformação. 
Madikte ku pariye gikehni in ka avigkutavrikma 
ku samah numawkan. 
—Tudo o que ele faz é imperfeito. 

ka avuyisima ► afiado /a adj. V.‘gavuyi’ 
Gubiy ka avuriysima. 
—Ela está afiada nas respostas. 

ka avuriw ► desamparar v.t. 
Ig bakimni ginag ka avuriwgi akiw. 
—A mãe do bebê o desamparou. 

ka avuriwka ► desamparado /a adj. 
Nah ka avuriwka, nah ikiswika pahavo. 
—Fui desamparado e deixado sozinho. 

ka awahnisima ► ardente adj. muito quente 
V.‘awahni’ 
Tiket ka awahnisima. —O fogo é ardente. 
Kuri avim inin kamuw ka awahnisima. 
—Hoje o sol está muito quente. 

ka awaygisima ► importantíssimo adj. valioso 
/a adj. de valor V.‘awaygye’ 
Inakni giwn ka awaygisima. 
—O que ele falou é importantíssimo. 

ka ayabukanisima ► extenso /a adj. V.‘ayabwi’ 
Warik ka niyabukanisima. 
—O rio é muito extenso. 
Kiyavwiye Uhokri iki hawkri ka niyabukansima. 
—Deus fez o mundo muito extenso. 

ka ayawesima ► muito afiado /a V.‘kiyaw’ 
Ivihgi eg ka ayawesima. 
—A gilete está muito afiada. 
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ka aydha uhiyakemni ► desagradável adj. 
Ig awna iwit ka aydha uhiyakemni. 
—Ele falou de modo desagradável. 

ka aydhawsekere ► inconsolável adj. 
V.‘aydha’‘-wa’‘-asa’‘-kere’ 
Ig ka aydhawsekere. —Ele ficou inconsolável. 

ka aynsima ►1 muito adv. super- adv. 
V.‘ka’‘aynesa’‘-ma’ 
Umuh aytwe dig awaku ka aynsima guyakap. 
—A canoa está se arrastando sob a água, pois 
está superlotada. 

►2 muitos /as adj. abundantes adj. vários /as adj. 
multidão s.f. bocado s.m. numerosos /as adj. 
Wixwiy kadahan ka aynsima igiska ay ahavwik. 
—Temos riquezas abundantes na floresta. 
Aynte Makapa kadahan ka aynsima hiyeg. 
—Lá em Macapá tem uma multidão de pessoas. 
Nah ax ka aynsima waratwi. 
—Comi um bocado de tucumã. 

ka batek ►1 desagrado s.m. 
Ig ka keh gig batek. 
—Ele fez um desagrado ao pai. 

►2 odiar v.t. ter aversão 
Ig ka batek kannivwi. —Ele odeia trabalhar. 

ka bukah kiyesadima lesahs ► eficiente adj. 
(motor) 
Mote ka bukah kiyesadima lesahs. 
—O motor é muito eficiente. 

ka dagah pahaynema hawkri ► eficiente adj. 
(pessoa) 
Ig ka dagah pahaynema hawkri. 
—Ele é eficiente. 

ka darakatruvyema /oma ► estável adj. 
Umuh ka darakatruvyoma. —A canoa é estável. 

ka darekbetnema ► simétrico /a adj. paralelo /a  
Ini payt ku pariye gikehni in ka darekbetnema. 
—A casa que ele fez é simétrica. 

ka dep bak ► frágil adj. 
Hiyapnaba akak inin kiyes ayakak, in ka dep bak. 
—Cuidado, o conteúdo desta caixa é frágil. 

ka dep ibakhaw ► contagioso /a adj. (karayt) 
Murukti in karayt ka dep ibakhaw. 
—A gripe é uma doença contagiosa. 

ka dep kamax ► suscetível adj. 
Ig ka dep kamax karayt. 
—Ele está suscetível às doenças. 

ka gabayisima ► generoso /a adj. 
V.‘gabay’‘kabayka’ 
Kiyavwiye pis ka pabayisima. 
—O senhor é muito generoso. 

ka gabihetnisima ► robusto /a adj. vigoroso /a 
adj. energético /a adj. V.‘wadisasa’‘mabihetni’ 
Ig ka gabihetnisima. Inneki keh ig araptiye. 
—Ele é robusto. Por isso ele corre rápido. 

ka gamnihraysima ► misericordioso /a adj. 
V.‘amnih’ 
Egkis ka gamnihraysima. 
—Elas são muito misericordiosas. 
Kiyavwiye ka gamnihraysima ukakwiy. 
—O Senhor é muito misericordioso conosco. 

ka gamnihraysima amava ► hospitaleiro /a adj. 
Egkis ka gamnihraysimakis amava hiyeg ta 
guvinwatkis. 
—Eles são bastante hospitaleiros. 

ka gannusima ► engenhoso /a adj. habilidoso 
/a adj. jeitoso /a adj. entendido /a adj. V.‘gannu’ 
Ner awayg ka gannusima kannivwi. 
—Aquele homem é engenhoso no trabalho. 

Funai ka gannusima avuriw parikwene. 
—A FUNAI é habilidosa em cuidar dos índios. 
Pis ka pannusima yamampaw. —Você é muito 
habilidoso em negar suas falhas. 
Nukannuhten ka gannusima. 
—Meu professor é muito entendido. 

ka gannusima kinis ► astúcia s.f. 
Ig ka gannusima kinis hiyeg. 
—Ele tem muita astúcia. 

ka gaxtiwisima ►ferocíssimo /a adj. V.‘axtig’ 
Eg wayosyano tino. Ihamwru eg. Ka 
gaxtiwisima! —Ela era uma “wayosyano”, uma 
xamã ferocíssima. 

ka gaydhevyisima ► carinhoso /a adj. V.‘aydha’ 
Ig ka gaydhevyisima. —Ele é muito carinhoso. 

ka gehwatrunisima ► impaciente adj. V.‘ehwa’ 
Ignes awaykemni ka gehwatrunikisima. 
—Aqueles homens são muito impacientes. 

ka gibetkisima ► apaixonar-se v.i. V.‘batek’ 
Ig ka gibetkisima gukak. Egme ka batekere 
gikak. —Ele se apaixonou por ela; mas ela não 
gosta dele. 

ka gibutnisma ► brilhante adj. V.‘abutni’ 
Kamuw ka abutnisima. —O sol é brilhante. 

ka gidatnisima ► poderoso /a adj. muito forte 
Tamanwa ka gidatnisima. Ig ik adah umah axtig. 
—O tamanduá é muito forte. Pode matar uma 
onça. 

ka gidatunisima ► teimoso /a adj. 
Nukamkayh, pis ka pidatunisima. 
—Meu filho, você é muito teimoso. 

ka gidukmansima ► barulhento adj. V.‘adukman’ 
Noras kuwekwe ka gudukmankisima. 
—Aqueles papagaios são muito barulhentos. 

ka giheyutnisima ► arisco adj. 
Mew ka guheyutnisima; eg misakwa abet 
tivebdi. —O galo-da-serra é muito arisco; ele 
vive nas rochas. 

ka gihiyegihwansima ► simpático /a adj. gentil 
adj. carinhoso /a adj. V.‘hiyegi’ 
Ner takweye ig ka gihiyegihwansima. 
—O rapaz é muito simpático. 
Nnaguh eg ka guhiyogihwansima. 
—Minha mãe é muito carinhosa. 
Pis ka pihiyegihwansima. 
—É muito gentileza sua. Você é muito gentil. 

ka gihiyekemnisima ► sabido /a adj. gênio s.m. 
V.‘hiyakemniye’ 
Ner bakimni ig ka gihiyekemnisima. 
—A criança é muito sabida. 

ka gikatwaybisima ► briguento/a adj. 
V.‘kaytwa’‘gibiy’ 
Eg ka gukatwaybisima gutivut gunag. 
—Ela é briguenta com a mãe. 

ka giketinisima ► briguento/a adj. muito bravo 
V.‘ker’ 
Ner pewru ka giketinisima akak giyaki pewru. 
—Aquele cachorro é muito bravo com os outros 
cachorros. 

ka gikinsavyasima ► mentiroso /a adj. 
Ig ka gikinsavyasima, ig batek kinisak. —Ele é 
uma pessoa mentirosa. Gosta de enganar. 

ka gikiytanisima ► meritíssimo /a adj. 
majestoso /a, de todo respeito 
Ig ka gikiytanisima, madikte hiyeg kiyatig. 
—Ele é meritíssimo. Todo mundo o respeita. 
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ka gimabyansima ► bravo /a adj. fero /a adj. 
agressivo /a adj. severo /a adj. V.‘arewhwvye’ 
Kaybune ig ka gimabyansima. 
—A cobra é brava. 
Ig awayg ka gimabyansima gukak gihayo. 
—O homem estava furioso com a esposa. 
Kawokwine ig ka gimabyansima. 
—A onça é uma fera. 
Gig ka gimabyansima. 
—Seu pai é muito severo. 
Pareyne ig ka gimabyansima. 
—O jacaré é agressivo. 

ka gimasunsima ► apegado /a adj. agarrado /a 
adj. dependente adj. 
Gusamu ka gumasunsima guharit. 
—Sua irmãzinha é apegada a ela. 

ka ginumtisima ► guloso /a adj. gosta de comer 
V.‘ginum’ 
Ig ka ginumtisima. Inneki keh gikakura madike 
giw. —Ele gosta de comer. Por isso gastou todo 
o seu dinheiro. 

ka gisamanawtrunisima ►brincalhão /ona s.m. 
/s.f. 
Ig ka gisamanawtrunisima. —Ele é brincalhão. 

ka gitimpansima ► aguçado /a adj. (audição) 
Ig uruvwi ka gitimpansima. Piyawakad ig timap. 
—A audição do jacaré “uruvwi” era aguçada. 
Podia ouvir ao longe. 

ka givigansima ► apegado /a adj. V.‘kavigsa’‘givig’ 
Ig ka givigansima gikak gikamkayh. 
—Ele é muito apegado ao filho. 

ka giwadsawnisima ► impetuoso /a adj. esperto 
/a adj. V.‘wadis’ 
Ig awayg ka giwadsawnisima. 
—Ele é um homem impetuoso. 

ka giwakemnisima ► abalado /a adj. pasmado /a 
adj. V.‘wakaymni’ 
Nah ka nuwakemnisima awaku gumiromni. 
—Eu estou muito abalado com a morte dela. 

ka giwitwanbiysima ► desembaraçado /a adj. 
V.‘uti’‘gibiy’ 
Ner bakimni ig ka giwitwanbiysima. 
—A criança é muito desembaraçada. 

ka hiya ► incapaz adj. inapto /a adj. 
Ka hiya igma ahegbetin. 
—Ele é incapaz de consertá-lo. 

ka hiya ba humaw ► improvável adj. 
Kuri avim inin wis ka hiya ba pahadguhka 
humaw. 
—É improvável que aconteça a reunião de hoje. 

ka hiya giwewven ► imobilidade adj. 
Ig ka hiya giwewven aynesnima. Ig datvu. 
—A imobilidade dele é total. 

ka hiya nahma ► não posso 
“Ba hiya pisma kannivwi nudahan?” “Ka hiya 
nahma.” 
—“Você pode trabalhar para mim?” “Não posso.” 

ka hiya pisma ► você não pode 
Ka hiya pisma atak pahapo, amawka pahavwi 
atak pihapti. —Você não pode ir sozinho, 
alguém tem que ir contigo. 

ka hiyak ► desconhecer v.t 
Wis hiyak aynesa, henneme wis ka hiyak ka 
aynsima. —Sabemos um pouco, mas 
desconhecemos muito. 

ka hiyak ahawkan ► inexperiente adj. sem 
prática 
Ig ka hiyak ahawkan. —Ele é inexperiente. 

ka hiyak hawkri ►1 inocente adj. ingênuo adj. 
Bakimni ka hiyak hawkri. Ig ka hiyak ku pariye 
mbayka. —A criança é inocente. Ela não sabe 
nada sobre coisas más. 

►2 sem juízo, não tem juízo 
Kavine ig yuma givin. Ku kiney ig misanpi ayge ig 
himak. Ig ka hiyak hawkri. Ig himak abet ibug. 
—O caititu não tem seu próprio lugar. Ao 
escurecer, ele dorme onde se encontra. Ele é 
sem juízo. Ele dorme na lama. 

ka hiyak kabayntiwatma ► incerto /a adj. 
Nah hiyakni kabayntiwa; igme nugihri ka hiyak 
kabayntiwatma. —Eu tenho muita certeza disso, 
mas meu marido está incerto. 

ka hiyakan atiwni ► incalculável adj. 
In kamaranka ka hiyakan atiwni. 
—Os danos são incalculáveis. 

ka humaw ► fracassar v.i. fracasso s.m. 
Madikte gahegbetawni ka humaw git. 
—Todos os planos dele fracassaram. 
Wasaymka in avanenekwa ka humaw ku samah 
umawkan. —A mentira é sempre um fracasso. 

ka huwit ►1 errado /a adj. V.‘tarakise’ 
Eg paduk pahabakya ka huwit. 
—Ela costurou do lado errado. 

►2 em falso 
Eg sibuh ka huwit, eg tuguhe. 
—Ela pisou em falso e caiu. 

ka ihpa ► rebelar-se v.i. 
Ig ka ihpa gikivara giwn akiw. 
—Ele rebelou-se contra o chefe. 

ka ihpatrunema ► rebelde adj. 
Nukamkayh ka ihpatrunema nuwnuh. 
—Meu filho é rebelde. 

ka ik ► impossível adj. não possível 
Ku pariye ig kehkere in ka ik. 
—O que ele quer fazer é impossível. 
“Ba ik adahan pis ayta atan?” “Kawa, ka ik.” 
—“Vai ser possível você vir?” “Não vai ser 
possível.” 

ka ik ► insuficiente adj. 
Pahakwowa miruk im in ka ik nudahan. —Um só 
prato de comida é insuficiente para mim. 

ka ik adah maviya ► impenetrável adj. 
Ka ik adah maviya avigku ahin awaku in avuhe 
kuwis. —A trilha está impenetrável, pois está 
cheia de mato. 

ka ik adah tukugha ► impermeável adj. 
Simis muwokevutne in ka ik adah muwok 
tukughin. —A camisa é impermeável à chuva. 

ka ik adahan amavin ► inaceitável adj. 
insuportável 
Gikehni ka ik adahan wis amavin. 
—O ato dele é inaceitável. 

ka ik adahan dax ► intangível adj. 
Hawkri ka ik adahan wis daxni. 
—O tempo é intangível. 

ka ik adahan ikis ► viciado /a adj. 
Ku wis akum dohog, ba hikin, nikwe ku aysaw wis 
ihumpaw akak, wis ka ik adahan ikisni akiw. 
—Quando nos acostumamos a fumar ou cheirar 
drogas, ficamos viciados. 

ka ik adahan kamax ► insuportável adj. 
Ini nukayhan ka ik adahan nah kamaxni. 
—A dor que eu sentia era insuportável. 

ka ik adahan makniw ariw ► incurável adj. 
Inin karayt ka ik adahan makniw ariw. 
—A doença é incurável. 
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ka ik adahan parak ► inacessível adj. 
Ahavwi arewwak in keh wis ka ik adahan parak 
avuwit. —A mata é inacessível. 

ka ik adahan suguh ► incontestável adj. 
Giwn inyewatnene; ka ik adahan wis suguh. 
—A sua palavra é verdadeira, é incontestável. 

ka ik adahan wis ibakha abuskut ► ímpar adj. 
Lumeho 1, 3, 5, 7, 9 ka ik adah wis ibakha 
abuskut. 
—Os números 1,3,5,7 e 9 são ímpares. 

ka ikisakti ► inseparável adj. V.‘daykekne’ 
Ig ner awayg gukak gihayo, egkis ka ikisakti. 
—Aquele casal é inseparável. 

ka iknema ►1 por acaso adv. 
Ig ka iknema ig ute giwin. 
—Ele encontrou a caça por acaso. 

►2 surpreendente adj. imprevisto /a s.m. 
V.‘ka wahapnima’ 
Usuh ka iknema ku aysaw usuh biyuk. 
—Foi um imprevisto ficarmos perdidos. 

ka inpawama ► inconstante adj. 
Ig ka danuh inpawama. 
—Ele é inconstante nas suas visitas. 

ka inyewatma ►1 falso /a adj. infundado /a adj. 
V.‘waditnevyenen’ 
Gikamyan ka inyewatma. 
—As acusações são falsas. 
►2 temporário /a adj. 
Ig ute annivwit ka inyewatma. 
—Ele achou um trabalho temporário. 

ka isahkiswa ► leal adj. 
Ig ka isahkiswati guw gihayo. 
—Ele é leal à sua mulher. 

ka isaksa ► proibir v.t. V.‘mpitha’ 
Gig ka isaksa gikamkayh wew pahapo ahavwik. 
—O pai proibiu o filho de caçar sozinho no mato. 

ka isaksaw ► resistir v.t. 
Eg ka isaksaw arit gutaraksan. 
—Ela resistiu à tentação. 

ka ayivwihwa ► breve adj. 
Giwewni ka ayivwihwa. —Sua viagem foi breve. 

ka kabayha ► ingrato /a adj. 
Ig ka kabayha ginag adahan gabay gikak. —Ele 
é um ingrato. Não agradece a bondade da mãe. 

ka kabayntiwatma ► mal-estar s.m. 
Ig kayah ku ig ka kabayntiwatma ku aysaw ig 
wew amadga aviyoh. 
—Ele fica com mal-estar quando viaja de avião. 

ka kabayntiwatma ► meio adv. 
Ig ka timap kabayntiwatma. —Ele é meio surdo. 

ka kadaxkere ► sensível a cócegas, 
coceguento /a adj. 
Gitakwi ka kadaxkere awaku asaksan git. 
—Suas axilas são sensíveis a cócegas. 

ka kahayak ► imperceptível adj. V.‘kane kahayak’ 
Karayt anag ka kahayak. 
—Os germes são imperceptíveis. 

ka kamukantinoma ► estéril adj. V.‘manpigviyo’ 
Eg Saga ka kamukantinoma. Eg yumawa 
gukamkayh. 
—Sara era estéril. Ela não tinha filhos. 

ka kannivwi ► greve s.f. V.`kannivwiye’ 
Igkis ka kannivwi. Igkis waha ku aysaw gitiwnikis 
danuh. —Eles estão em greve até que recebam 
os seus salários. 

ka kannu ► incapaz adj. inapto /a adj. 
Ig ka kannu ahegbetin. 
—Ele é incapaz de consertá-lo. 
Ig ka kannu keh inin annivwi. 
—Ele é inapto para fazer este trabalho. 

ka kannu ivegboha ► analfabeto /a adj. 
Ig ka kannu ivegboha. Amawka ig kannuhwa. 
—Ele é analfabeto. Precisa aprender a ler. 

ka karisawnema ► incessante adj. sem parar 
Adahan paxnika hawkri usuh kannivwi ka 
karisawnema. 
—Foram quatro dias de trabalho incessante. 

ka katiwenema ► barato /a adj. 
Isim inin nuvin, nah piyukni pit ka katiwenema. 
—Compre esta casa, vou vendê-la muito barato 
a você. 
Yuma arikna pis uti ka katiwenema. 
—Não tem nada barato. 

ka katiwnih ► de graça, de borla V.‘waditnevyenen’ 

ka kawih ► nulo adj. inválido /a adj. fútil adj. 
inútil adj. V.‘waditnevyenen’ 
Inere lalwa ka kawih akiw. —Aquela lei foi nula. 
Givaspora in ka kawih akiw. 
—O passaporte dele está inválido. 

ka kayah ► cara-de-pau 
Igkis ka kayah maraki. 
—Ele é cara-de-pau. Não têm vergonha. 

ka kebnema ► poucos/as adj.V.‘aynesa’‘ka kibitema’ 
Minikwak usuh ka aynsima ke masiwgube 
utewhu. Kurinme usuh madike. Usuh ka 
kebnema akiw. 
—Antigamente éramos muitos, como os 
marrecos. Agora já acabamos. Somos poucos. 

ka keh ► omissão s.f. V.‘miyeh’ 
Taraksaki in ku wis keh mbayka. In hawata ku 
wis ka keh kabayka. —Existe pecado de 
comissão e pecado de omissão. 

ka kehtinoma bakimni ► estéril adj. V.‘manpigviyo’ 
Gihayo ka kehtinoma bakimni. 
—Sua esposa é estéril. Ela não tem filhos. 

ka kema ►1 não é como 
Kuri avim inin ka kema minikwakma. —O tempo 
de hoje não é como o de antigamente. 
Ig ka makniwbet kema pitatyema. 
—Ele já não é tão sadio como era antes. 

►2 menos adv. V.‘ka mataka’ 
Ig ka kema egma hiyakemun. 
—Ele é menos esperto do que ela. 

ka kibeynema ► infelizmente adv. 
In ka kibeynema nah biyuksa nuheloja. 
—Infelizmente perdi o meu relógio. 

ka kis ► inconveniente adj. impróprio /a adj. 
ridículo /a adj. 
Inakni inetit ka kis adahan wis kinetihwa nimin 
kurin. 
—A conversa é inconveniente para o momento. 
Inin kamis ka kis kawih adahan inin awahka. 
—Esta roupa é imprópria para este clima. 
Eg ka kis akak inere kamis. 
—Ela está ridícula naquela roupa. 

ka kiyimwihwa ► tolerar v.t. 
Igkis ka kiyimwihwa akak bakimnayh 
gidukmankis. 
—Eles toleraram o barulho das crianças. 

ka kuyenema ► faz muito tempo, já faz tempo 
V.‘ayipte’ 
Ka kuyenema usuh misakwa ay. 
—Faz muito tempo que nós moramos aqui. 
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ka maguyema ► não está gostoso V.‘maguye’ 
Inin bugut ka maguyema awaku pahat ayegbiya 
muwaka. —Este pão não está gostoso porque 
falta algum ingrediente. 

ka maguyema ► imundo /a adj. sujo /a adj. 
Bakimni tuguhe abet ibug ig kannikaw ka 
maguyema. 
—A criança caiu na lama e se levantou imunda. 
Inin simis ka maguyema, in kote sukuhkante. 
—Esta camisa está suja, pois ainda não foi 
lavada. 

ka mahiko ►1 conveniente adj. 
Inin piyuket in ka mahiko adahan isimwi atere. 
—Esta loja é conveniente para fazer compras. 

►2 fácil adj. 
Ka mahiko ivuhtya umayan. 
—É fácil pescar piranha. 
Inin hikekwaki in ka mahiko. —A prova foi fácil. 

►3 simplificar v.t. 
Ig awna iwit ku pariye ka mahiko adahan wis 
pukuhpin. —Ele simplificou as palavras. 

ka makniw ► indisposto /a adj. 
Kuri avim inin nah ka makniw adahan kannivwi. 
—Hoje eu estou indisposto para trabalhar. 

ka manwa ► incorruptível adj. 
Aysawnemenek uvitwiy ka manwati. 
—No futuro nossos corpos serão incorruptíveis. 

ka mara ► confiante adj. audaz adj. 
Ig ka mara. Yuma maraki gimun. 
—Ele é audaz. Não tem nenhum receio. 

ka matak ► falhar v.i. V.‘matak’ 
Ku pis ka matak ka sam. Hikekwa akiw. —Se 
você falhar não faz mal. Tente mais uma vez. 

ka mataka ► menos adj. menor adj. 
V. ‘matak’‘ka kema’‘isite’ 
Mpana ka mataka paxnika. 
—Três é menos de quatro. 
Giwasra ayesri ka mataka nudahan —O tamanho 
da roça dele é menor do que a minha. 

ka matakakati ► invencível adj. V.‘matak’ 
Ig ka matakakati. —Ele é invencível. 

ka maviya ► reprovado /a adj. 
Ka aynsima lekolyavu ka maviya. 
—Muitos alunos foram reprovados. 

ka maviyasa ► reprovar v.t. 
Lekol akivara ka maviyasa gihiyegavu. 
—O professor reprovou os alunos. 

ka mbay ► regular adj. 
Mekseh awna ku nuyakni ka mbay. 
—O médico disse que meu coração é regular. 

ka mihadma ► superficial adj. 
Gibuskana ka mihadima. 
—A ferida é superficial. 

ka miya ► sobreviver v.i. 
Igkis miyarap. Ignenwa bakimni ka miya. 
—Todos morreram. Somente o bebê 
sobreviveu. 

ka miyati ► imortal adj. 
Ig givewkankam ku ig ka miyati. 
—Ele pensa que é imortal. 

ka mukusa ► imóvel adj. não se mexe 
Ku aysaw kuruku ka mukusa nikwe avakna ka ik 
adaha hiyavgi. —Quando o rato não se mexe, a 
águia não pode vê-lo. 

ka muwak wot ► secundário adj. 
Karukri ka muwak wot kema umakniwni. 
—Dinheiro é secundário, a saúde deve vir em 
primeiro lugar. 

ka nawwotunyema ► nativo /a s.m./s.f. 
Ner awayg ig aytakinewa. Ig ka nawwotunyema. 
—Aquele homem é daqui mesmo. Ele é nativo 
daqui. 

ka nimihrisima ► ativo /a adj. 
Imihri ka nimihrisima. 
—O perfume é suave, não é ativo. 

ka nopsimahad ►1 imenso /a adj. gigante adj. 
V.‘ka’‘nopsesa’‘-ma’‘h’‘-ad’ 
Ig ka nopsimahad awaygad. —Ele é gigante. 
Warik ka nopsimahad purgubwad. 
—O rio é imenso. 

►2 espaçoso /a adj. (iwetrit) 
Inin payt kadahan xam ka nopsimahad. 
—A casa tem quartos bem espaçosos. 
Igkis kadahan ka nopsimahad iwetrit adahan 
arehweket. 
—Eles têm um campo de futebol espaçoso. 

ka pasamrak pawtak ► incompatível adj. 
Neras hiyeg ka pasamrak pawtak. 
—Aquelas pessoas são incompatíveis. 

ka pihawkanma ► não é da sua conta, não é 
culpa sua V.‘hawkri’‘gihawkanavrik’ 
Pis havise pitig bawa ka pihawkanma; pis ka 
hiyavgu. —Você atirou na irmã mas não é culpa 
sua; você não a viu. 

ka pukuhki ► inumerável adj. 
Im ahakwa warik igkis ka pukuhki. 
—Os peixes do rio são inumeráveis. 

ka puwitni ► robusto /a adj. 
Ig ka puwitni arit karayt. 
—Ele é robusto. É difícil ele ficar doente. 

ka sam ►1 de nada, por nada, não há de que 
“Kibeyne.” “Ka sam.” —“Obrigado.” “De nada.” 

►2 não importa, não faz mal, não tem 
importância 
Ku pis ka atekere, ka sam, nah atak nahwo.—Se 
você não quer ir, não faz mal, eu vou sozinho. 
Inin ka sam; nah ahegbetin kuwewenek. 
—Não tem importância, eu vou cuidar disso 
mais tarde. 
Nah dagehe, henneme ka sam, nah hikekwa 
akiw. 
—Eu errei, mas não importa, vou tentar de novo. 

ka takunima ► nunca adv. jamais adv. 
V.‘takun ‘ka tuwema’‘awetuvye’‘-ti’ 
Ku pis arewhe git, ka takunima pis hiya hawkri 
akiw. —Se você mexer com ele, nunca mais verá 
a luz do dia. 

ka tuwema ► nunca adv. jamais adv. 
V.‘takun ‘ka takunima’‘awetuvye’‘-ti’ 
Ka tuwema ig kiye gihayo akiw. 
—Ele nunca mais vai lembrar da esposa. 

ka tuguhak ► desacordo s.m. 
Gihiyakemnkis ka tuguhak amin gannivwikis. 
—Eles estão em desacordo sobre o trabalho. 

ka tuguhak hehpekuyema ► diferença s.m. 
Inin kont ka tuguhak hehpekuyema. 
—Há uma diferença nas contas. 

ka tuguhkis gihiyekemnikis hehpekuye 
►discordar 
Igkis ka tuguhkiskere gihiyekemnikis 
hehpekuye amin inakni hiyakemniki. 
—Eles discordaram sobre a questão. 
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ka uniyehwati ► imutável adj. inalterável adj. 
Kiyavwiye Uhokri ka uniyehwati. 
—Deus é imutável. 
Inin lalwa in ka uniyehwati. —A lei é inalterável. 

ka uwkiyama ► sóbrio adj. 
Avim inin ig ka uwkiyama. 
—Hoje ele está sóbrio. 

ka wadit ►1 incorreto /a adj. 
Ku pariye ig tamak ay, in ka wadit. 
—O que ele escreveu está incorreto. 

►2 injusto /a adj. 
Ig ka keh wadit gikak gikamkayh. 
—Ele foi injusto com o filho. 
Ku pis ka avuriw pihayo, in ka wadit. 
—É injusto você não cuidar bem da sua mulher. 

ka wadit aynesnima ► ridículo adj. 
In ka wadit aynesnima! —Isto é ridículo! 

ka waditnema ► deformado /a adj., imperfeito /a  
Gapduhya in ka waditnema. 
—A coluna dele está deformada. 

ka wahapka ► inesperado /a adj. 
Gimiremni in ka wahapka. 
—A morte dele foi inesperada. 

ka wahapnima ► imprevisto s.m. V.‘ka iknema’ 
Nayivwihwan danuh, nah ka wahapnima. 
—O meu atraso foi um imprevisto. 

ka wasaympiyema ► honesto /a adj. 
Eg kabayno tino ka wasaympiyoma. 
—Ela é uma mulher honesta. 

kaba adv. ► quase adv. mal adv. por pouco 
V.‘kabahkam’ 
Ig kaba tuguhkam avewitak ah. 
—Ele quase caiu da árvore. 
Umana kaba puhimka. 
—A comida está quase cozida. 
Kaba maviya muwok, ig tivik. 
—Mal parou a chuva, ele saiu. 
Eg kaba miyo. Kibeynekata ig waxwevgu 
Uyapkunit. —Ela estava quase morta. Foi bom 
que a levou para Oiapoque. 
Ig haviswika. Kaba miyakam. 
—Ele foi baleado. Por pouco ele perdeu a vida. 

kaba avanenekwa ► quase sempre, 
na maioria dos casos 

kaba pabuskak mitipka ► onze horas da 
noite 
Kaba pabuskak mitipka. 
—São onze horas da noite. 

kababaminye /o adj. ► farpado /a adj. V.‘babavit’ 
Eg yakot akig kababaminyo kane aynsima 
atuw. —A flecha farpada tem uma ponta de 
muitas farpas.  
Ig kiyara gamutra mayk akak akar 
kababaminye. —Ele cercou a plantação 
de milho com arame farpado. 

kabahkam adv. ► quase adv. V.‘kaba’ 
Mpuse darivwit kawih adahan kabahkam sah lit. 
—A capacidade de cada pote é quase cem litros. 
Nuvinuh kabahkam pisenwakam. 
—Minha casa está quase terminada. 

kabahte adv. ► quase adv. 
Ig kabahte uniyehkis gihiyekemnikis ukebyuvwiy. 
—Ele quase convenceu nossos irmãos. 

kabahte ka ik adahan iha ► incrível adj. 
quase não acreditar 
Ig keh pahat arikna kabahte ka ik adahan wis 
iha. —Ele fez uma coisa incrível. 

Wo, kabahte nah ka iha. Nah ka hiyapti akebi 
inin. —Uau, eu quase não acredito. Eu nunca vi 
aquilo. 

kabahte ka kawih ► precário /a adj. 
quase não funciona 
Lekol avin kabahte ka kawih akiw. 
—O estado da escola é precário. 

kabahte yuma ► raro /a adj. V.‘kaheyutni’ 
Nor maxin kabahte yuma aynte Arukwa. 
—Esta máquina é rara lá no rio Urucauá. 

kabaki adv. ► com certeza não V.‘ka’‘-baki’ 
Ka ba dax akak inere. Kabaki udahanwiyma. 
—Não mexa com aquilo. Com certeza não é 
nosso. 

kabay s.n. ► bem adv. bom adj. certo adj. 
Nah atak pihapti. Ba kabay? 
—Eu vou contigo. 'Ta bom? 
Madikte kabay ukak. —Está tudo bem conosco. 
Inin kamis kabeyne givit. 
—Esta camisa fica bem nele. 
Madikte ku pariye ig keh, git kabay. 
—Tudo que ele fez deu certo. 

kabay aynesa ► mais ou menos V.‘hennnewa’ 
Nah kabay aynesa. —Estou mais ou menos. 

kabayanesa adv. ► baixo adv. suavemente adv. 
Eg awna kabayanesa, adahan pahavwi ka 
timavgu. —Ela falou baixinho para que ninguém 
mais a ouvisse. 
Pitatye ig awna kabayanesa, henneme ayteke 
ginetni maguvi git, ig awna ka ahawnasima. 
—No início, ele falou baixo, mas depois sua 
mensagem ficou animada para ele, e ele falou 
mais alto. 
Nah tima pahat ikuvimnat awna kabayanesa. 
—Eu ouvi uma voz falando suavemente. 

kabayaw v.i. ► melhorar v.i. V.‘kabay’‘-wa’ 
Aritkan wown kabayaw akak huwevgi ahiku. Wis 
akuyboha unen nikak, aritkan wis ka akokanhaw 
akiw. —Diz-se que nossa fala melhora quando 
raspamos a língua com tala de arumã. Diz-se 
que assim não gaguejamos mais. 

kabayha v.t. ►1felicitar v.t. congratular v.t. 
Igkis kabayhig adahan ku samah ig gahye 
diplom. —Eles o congratularam pelo diploma. 

►2 louvar v.t. abençoar v.t. exaltar v.t. elogiar v.t. 
homenegear v.t. engrandecer v.t. aclamar v.t.  
Igkis kabayhig abet gidawnhan. 
—Eles o aclamaram na sua chegada. 
Madiktehkis kabayhig akak biwhka iwakti. 
—Todos o louvaram com palmas. 
Ig kabayhig awaku ig pasamraksa hiyeg. 
—Ele o homenageou porque ele conseguiu 
reconciliar as pessoas. 

►3 agradecer v.t. dar graças 
Eg kabayhig. Eg awna: “Kibeyne pis ayavan.” 
—Ela agradeceu a ajuda dele. 
Nah kabayha Uhokri gidahankis. 
—Dou graças a Deus por eles. 

kabayha v.t. ► consertar v.t. reformar v.t. firmar 
v.t. amenizar v.t. V.‘kabay’‘-ha’ 
Nah kabeyhe pahamkute nawiy. 
—Eu reformei o barco. 
Ig kabeyhe epti kahadbe ig ka tuguh akiw. 
—Ele firmou a cadeira para que ele não caísse 
de novo. 
Neras hiyegviyene giwskawnikis mbeyevye. 
Amawka wixwiy kabayha gihawkankis. 
—Temos que amenizar o estado deplorável 
daquele povo. 
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kabayhak v.i. ► reconciliar-se v.i. fazer as pazes 
V.‘kabeyot’ V.‘kabay’‘-ha’‘-ak’ 
Mmahki yis ka kabayhak? Amawka yis kabeyot 
pawtak. —Por que vocês não fazem as pazes? 
Precisam se reconciliar. 

kabayhaki s.n. ►1 louvor s.m. congratulação s.f. 
homenagem s.f. glória s.f. louvaminha s.f. 
V.‘kabay’ 
Kiyavwiye Uhokri kis adahan kabayhaki! 
—Deus merece nossos louvores. 
Ig ute ka aynsima kabayhaki awaku ig gahyepke. 
—Ele recebeu muitas congratulações porque 
ganhou. 
Ariku leglis igkis kehe kabayhaki gudahankis 
ginagkis. —Eles fizeram uma homenagem às 
mães na igreja. 

►2 gratidão s.m. agradecimento s.m. V.‘batekka’ 
Ka ba awmptaw. Pi kabayte wis awna 
kabayhakinen. —Não reclame. Pelo contrário, 
diga palavras de gratidão. 

kabayntiwa adv. ► muito bem, certinho /a adv. 
direitinho /a adv. formidável adj. sucedido /a adj. 
sucesso s.m. legal adj. maravilhoso /a adj. 
bacana adj. 
Pis keh kabayntiwa. —Você fez muito bem. 
Madikte gannivwi pes kabayntiwa git. 
—Ele fez todo o seu trabalho certinho. 
Ig ayavan kabayntiwa amun nannivwi. 
—Ele me ajudou direitinho no trabalho. 
Giwskawni gukakkis gikamkayuvwi, in 
kabayntiwa. 
—A relação entre ele e os filhos é formidável. 
Ini wewvaki pes kabayntiwa ku avim inin. 
—Hoje a caçada foi bem sucedida. 

kabayka, gabay s.n. ► bênção s.f. bondade s.f. 
graça s.f. benefício s.m. carinho s.m. perdão s.m. 
V.‘kabay’ 
Ig sarayh ka aynsima kabayka ta yivitit. 
—Ele dá muitas bênçãos a vocês. 
Kibeyne adahan inin pabay nukakuh. 
—Obrigado. É muita bondade sua. 
Tiviknaneba akak Kiyavwiye gabay. 
—Continue firme na graça do Senhor. 
Ig keh kabayka nukakuh. 
—Ele me fez um benefício. 
Nah ayta ayerevye kabayka pit adahan wis 
pasamrak ke pitatyebe. 
—Vim pedir-lhe perdão para que pudéssemos 
ter boas relações como antes. 
Eg avuriw gukamkayh akak kabayka. 
—Ela trata seus filhos com carinho. 

kabayno adj. ► boa adj. V.‘kabay’‘-no’ V.‘kibeyne’ 
Eg kabayno tino, ka guhiyegihwansima. 
—Ela é uma boa mulher, muito carinhosa. 

kabayno axka adahan ikene udatni ► nutritivo 
adj. 
Irum eg kabayno axka adahan ikene udatni. 
—A abóbora é um alimento nutritivo. 

kabayte adj. ► melhor adj. V.‘kabay’‘-te’ 
Ig kabayte nuwhu. —Ele é melhor do que eu. 
Mmahki ig ikewne pi kabayte wowwiy? 
—Por que ele acha que é melhor do que nós? 

kabaytiw adj. ► ter boa memória V.‘kabay’‘-tiw’ 
Ig ka kabaytiw. Ig ka dep miyeh. 
—Ele não tem boa memória. É muito esquecido. 

kabaytiwye adj. ► esperto /a adj. inteligente adj. 
sábio /a adj. V.‘kabay’‘-tiw’‘-ye’ 
Ner kabaytiwye bakimni. 
—Aquela criança é esperta. 

kabayvari /u adv. ► suavemente adv. V.‘-pari’ 
Ig awna kabayvari. —Ele falou suavemente. 

kabaywak adv. ► fora adv. ao relento, ao sereno, 
ao ar livre, no ar puro 
Eg miyehe gusukan kabaywak. 
—Ela esqueceu suas roupas lá fora. 
Ig tivik tah kabaywakat. —Ele foi lá para fora. 
Usuh himeke kabaywak. 
—Nós dormimos ao relento. 

kabaywaka s.n. ► mundo s.m. plano s.m. 
Ig kuwis miyavi amadgatak kabaywaka. 
—Ele já morreu e deixou este plano. 

kabekteya v.t. ► recordar v.t. 
Ig kabekteye inin iwetrit kabayntiwa. 
—Ele recordou bem este lugar. 
Ig kabekteya guhivak, ig ka miyehgu. —Ele 
recordou sua fisionomia, não vai esquecê-la. 

kabenha v.t. ► dar apelido de carinho V.‘giben’ 
Ig kabenhe gikamkayh guw “Mim”. 
—Ele chama a filhinha dele de “Mimi”. 

kabet adv. ► quando adv. em qual dia (curto tempo) 
Kabet ig avuhe? 
—Quando é que ele foi enterrado? 
Kabet ig ayta iwasavwiy? 
—Quando ele vem para nos visitar? 
Kabetvahki pis pisenwa akak nannivwi? 
—Em qual dia você vai terminar o trabalho que 
eu lhe dei? 

kabetkihwa v.i. ► dizer que ela é sua namorada 
Ig kabetkihwa gut. —Ele diz que ela é sua 
namorada (mas ela não é). 

kabeyhebdihka s.n. ► solução s.f. 
Amawka wis uti pahat kabeyhebdihka. 
—Temos que achar uma solução. 

kabeyot v.i. ► reconciliar-se v.i. 
V.‘pasamraksa’‘kabayhak’ 
Amawka pis kabeyot gikak. 
—Você deve se reconciliar com ele. 
Ig kabeyot nukakuh kabayntiwa. 
—Ele reconciliou-se bem comigo. 

kabeyotka s.n. ► reconciliação s.f. consolo s.m. 
Kabeyotka in ewk batekka wot. 
—A reconciliação nos traz satisfação. 

kabeyotvi adj. ► reconciliado /a adj.consolado /a  
Egkis kuwis kabeyotvikis kabayntiwa. 
—Elas já estão reconciliadas. 

kabeyvitnene adj. ► liso /a adj. 
“Pariye ay ahakwa un?” “Daxnig kabayanesa. Ku 
pis hiya kabeyvitnene atewad nikwe pis hiyak 
pareyne. Ku pis hiya kirikivitne ka pareynema.” 
—“O que está embaixo d’água?” “Tateia 
suavemente. Se a cabeça dele for lisa é um 
jacaré. Se for áspera então não é.” 

kabeyweke adv. ► ao amanhecer, madrugada s.f. 
Tb.‘kibeyweke’ 
Ig kannikaw kabeyweke adahan ig kannivwiye. 
—Ele se levantou ao amanhecer para ir ao 
trabalho. 
Kaksa kabeyweke ig tivik ivuhtya. 
—Ele foi pescar de madrugada. 

kabiha adj.►satisfeito /a adj. cheio /a adj. V.‘kabihi’ 
Ig kabiha akak pahakwowa miruk im. —Ele ficou 
satisfeito com um só prato de comida. 
Avim inin nah axte kabiha. 
—Hoje vou comer até ficar satisfeito. 

kabihi v.t. ► satisfaz v.t. V.‘kabiha’ 
Kuwak kabihi hiyeg kibehtenwa. 
—A farinha de mandioca satisfaz a pessoa logo. 
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kabiman v.i. ►1 gritar v.i. 
Ig kabiman kiyhaw, henneme hiyeg ka timap 
gabiman. 
—Ele gritou com força, mas ninguém o ouviu. 

►2 relinchar v.i. 
Kaway kabiman hewke tiyegem. 
—O cavalo relinchou à noite toda. 

kabimanka s.n. ► grito s.m. 
Nah timap kabimanka aynte ahavwik. 
—Ouvi um grito no mato. 

kabimnahwa v.i. ► reanimar-se v.i. fortalecer-se  
Nah awkepwa, metakwa nah kabimnahwa. 
—Tomei banho e me reanimei. 
Nah kabimnahwe awaku iveyti. 
—Eu me fortaleci com o remédio. 
Ig kabimnahwe kabayntiwa ke pitatyebe. 
—Ele reanimou-se bastante como era no início. 

kabip s.n. ► forte adj. animado /a adj. energético 
/a adj. ativo /a adj. disposto /a adj. vigoroso /a 
adj. V.‘mabip’ “wadiswaye” 
Egkis bakimnayh danuh atere kabipmin 
henneme mativwa arannip umehpigkis. Egkis ka 
ikaka im gutkis. —As crianças chegaram ao 
hospital ainda fortes, mas morreram de fome 
porque não foram alimentadas. 

kabivwiki s.n. ► fidelidade s.f. presteza s.f. 
Ig kadahan kabivwiki adahan gannivwi. Ig ka 
miniw niw. 
—Sua fidelidade ao trabalho não o deixa faltar. 

kabivwiye /o adj. ► prestativo /a adj. trabalhador 
/a adj. fiel adj. V.‘kabip’‘ik adahan kamaxwa givitit’ 
Naniguh ig kabivwiye awayg. 
—Meu cunhado é prestativo. 
Eg nuhiyega eg kabivwiyo tino. 
—Minha serva é fiel. 

kabiyene adj. ► online adv. V.‘ka-’‘gibiy’ 
Kiyavuno Diana, ba pis kabiyano? 
—Dona Diana, você está online? 

kabohri interrog. ► de que, de quem (temer) 
Kabohri pis avis? —De quem você tem medo? 

kabotihyo s.f. ► (tipo de flecha) 
Ig iwe giyako kabotihyad nor kehka 
mukuwad akak ahayak gavinad, ayktaki 
pakir araybubdadi, akak arudiki araybu, 
akak pareyne araybu. 
—Ele levou a flecha “kabotihyo”, aquela 
que se parece com a flecha “mukur” feita 
com a cera de abelha e dente de porco ou 
anta ou jacaré. 

kaboye s.f. ► mamona s.f. 
Ig manpte givig pewru akak kaboye adahan 
kehne ig wadiswa. —Ele esfregou o cachorro 
com mamona para fazê-lo caçar melhor. 

kabrit s.m./ s.f. ► bode s.m. 
Kabrit puhiye, henneme kadahan gitamra seyne. 
—O bode é preto, mas tem manchas brancas. 

kabubet adj. ►1 todos juntos V.‘kabubuk’ 
Igkis kay kabubet. 
—Eles dançaram todos juntos. 

kabuh v.i. ► ligar-se v.i. afetar v.t. ter efeito  
V.’kabuhna’ 
“Ku aysaw pis ta ahavwikutneku kawokwine kere 
pikak!” “Kawa! Ka kabuh!” 
—“Quando você for caçar, uma onça vai lhe 
atacar.” —“Não! Sua maldição nao vai afetar-me, 
não vai ter efeito.” 

kabubuhwaki s.n. ► conjunto s.m. 
Igkis keh kabubuhwaki adahan agighene. 
—Eles fizeram um conjunto de música. 

kabubuk adj. ►1 em massa, todos juntos 
V.‘kabubet’ 
Igkis danuh atere wotuh ku kiney usuh 
kabubuknen. —Eles chegaram lá onde nós 
estávamos em massa. 
Igkis kabubuk awnenekis gikak ner kakehniye, 
adahan ig ihpawa giwnkis. —Eles falaram com o 
criminoso, se apoiando todos juntos, para forçá-
lo a obedecer a palavra deles. 

kabubukawka s.n. ► associação s.f. 
Amawka wis keh kabubukawka adahan wis ka 
biyuk akak uwaxig. —Temos que formar uma 
associação para não perdermos a nossa terra. 

kabuhkakmin adj. ► todos abraçados /as 
Uwkikapna in avat adahan kayne han 
kabuhkakmin han huwiguknad. 
—Durante a canção “uwkikapna” as pessoas 
dançam todas abraçadas num grande círculo. 

kabuhna adj. ► juntar-se v.t. abraçar v.t. colocar 
o braço em volta de 
Ig awna: “Nah kabuhnate nuwgun. Nah kay aka 
nuwgun.” Ig tivik kabuhnegu nikwe. 
 —Ele disse: “Vou juntar-me a minha cunhada e 
dançar com ela.” Aí ele colocou o braço em 
volta dela. 
Awaykemni kannikaw adahan kabuhnene 
tinogben adahan egkis kaynokis. 
—Os homens se levantaram e abraçaram as 
mulheres para dançar com elas. 

kabuk adj. ► deitado /a adj. envolto /a adj. 
encaixado /a adj. (dentro duma rede ou recipiente) 
V.‘kavuk’‘kabubuk’ 
Ig kabuk ariku givudiga. 
—Ele está deitado na rede. 

kabukwa v.i. ► deitar-se v.i. encaixar-se v.i. 
enrolar-se v.i. envolver-se v.i. repousar v.i. (numa 
rede ou recipiente) V.‘kavuk’ 
Kurin uvig datka ka huwepku ariku darivwit. Ku 
aysaw ig kabukwa ariku ayteke in bak madikte. 
—(Na história ela disse:) Agora a nossa cobra 
sucuriju não cabe mais no pote. Quando ela se 
enrolar nele, vai estourá-lo. 
Ig kabuk ariku pudig, gihayo kabukwa atere 
gihumwat. —Ele estava deitado na rede e a 
esposa deitou-se ao seu lado. 

kabunuga adj. ► ter sorte, felizmente adv. 
V.‘gibunuga’‘ibunugat’ 
Ig kabunuga ute giwin. 
—Ele encontrou a caça, felizmente. 
Ig kabunuga akak kibeyne annivwit. 
—Ele teve sorte de conseguir um bom emprego. 

kabunugaye /o adj. ► de sorte, bem-aventurado 
/a adj. sortudo /a adj. V.‘gibunuga’‘mabunugavye’ 
Guguhgi avuriwgu kabayntiwa. Eg kabunugayo 
tino. —O marido cuida bem dela. Ela é sortuda. 
Ig kabunugaye awayg, ku kit ig danuh ig uti 
gannivwi. —Ele é homem de sorte. Onde ele vai, 
encontra trabalho. 

kabusanye /o adj. ► afermentado /a adj. 
Unibdi kabusanye humaw barewye kuwak. 
—A massa de mandioca afermentada faz farinha 
bonita. 
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kabutenne adj. ► luminoso /a adj. brilhante adj. 
brilhoso /a adj. 
Kamuw kayg akak warukma igkis kabutenne 
henneme kamuw kabutnihte giwkis. 
—O sol, a lua e as estrelas são luminosos, mas 
o sol brilha mais do que eles. 
Ku avim inin kayg kabutenne. 
—Hoje a lua está brilhante. 

kabutnih v.i. ► brilhar v.i. 
Kamuw kabutnih gidahankis madikte hiyeg. 
—O sol brilha para todas as pessoas. 

kabutnihwa v.i. ► clarear v.i. 
Nah awke hawkanawa ku aysaw kabutnihwa 
kabayntiwa. 
—Eu tomo um banho quando já está clareando. 

kabutnikad s.n. ► clarão s.m. 
Kamuw keh nopsad kabutnikad ariku hawkri. 
—O sol faz um clarão na terra. 
Tiyegem nah hiya kiyapyad kabutnikad. 
—De noite vi um grande clarão. 

kabutniweke adv. ► ao amanhecer 
Usuh pes kabutniweke adahan ivuhtya. 
—Saímos para pescar ao amanhecer. 

kabutniwkevyenen adv. ► ao raiar do dia 
Nah wadise hawkanawa kabutniwkevyenen, 
nah kuwis ahegbet adaha nannivwi. —Acordei ao 
raiar do dia, já pronto para trabalhar. 

kabutra v.t. ► pregar botão 
Eg ay paytrik kabutrano gusimsa abutra 
isahavye. —Ela está em casa, pregando o 
botão na sua camisa. 

kadaha v.t. ► ter v.t. (nesse momento) 
Ig kadaha, henneme igwa ka ikekere wotuh. 
—Ele tem, mas não quer dar para nós. 
Nah kadaha pahak kagta pidahan. 
—Eu tenho um dos seus papéis. 

kadahan v.t. ► ter v.t. (permanentemente) possuir v.t. 
Ku nah mpiksaw kannivwi, nah hiyak nah 
kadahan ku pariye numawkan. 
—Se eu me esforçar para trabalhar, eu sei que 
eu terei o que preciso. 
“Mmahki nor hadyu ka wew?” “Eg kadahan 
mbayka aynesa.” —“Por que aquele rádio não 
funciona?” “Tem algum defeito.” 

kadahan v.i. ► haver v.i. ter v.i. existir v.i. 
Kadahan un huweweye avigku parewni. 
—Há água clara no igarapé. 

kadahan interrog. ► para que 
“Kadahan inere?” “Adahan kehne tiket.” 
—“Para que serve isso?” “Serve para fazer fogo.” 

kadahanyekuye v.t. ► ter os próprios 
Madikte hiyegviyenevwi kadahanyekuye 
gihumpawankis. 
—Cada povo tem seus próprios costumes. 

kadahanwata v.t. ► ter em comum V.‘kadahan’ 
Igkis kadahanwata ka aynsima hiyakemniki ku 
pariye hehpekuye. 
—Eles têm muitas ideias em comum. 

kadakni adj. ► sujo /a adj. encardido /a adj. 
V.‘dakahgiye’ 
Nusimsa kadakni, amawka in sukuhbataka. 
—Minha camisa está suja, precisa ser lavada. 
Mote abujiya kadakni, ini keh eg ka hamahwa. 
—As velas do motor estão sujas. Por isso não 
funcionam. 

kadakniki s.n. ► sujeira s.f. 
Ka isaksa pikamkayh himak akak kadakniki. 
—Não deixa sua criança dormir na sujeira. 

kadamnivwa adj. ► em falso 
Waxtenwiy kadamnivwa. 
—Nossa mesa está em falso. 

kadane adj. ► solitário adj. só adj. 
Ig kadane guharit ginag. —Ele está solitário e 
triste, desejando que a mãe volte. 

kadasa v.t. ► espreitar v.t. emboscar v.t. armar 
uma cilada V.‘kadeseket’ 
Ig kadasene kawokwine. 
—Ele está espreitando a onça. 
Ig kadase amepye, henneme ig amepye ka 
danuh. —Ele armou uma cilada, mas o ladrão 
não chegou. 
Madikte puwikne wis kadasa, wis wahavgi avigku 
ahina. —Quando emboscamos uma caça, 
esperamos ao lado da sua trilha. 

kadasapka adj. ► espreitado /a adj. emboscado 
/a adj. 
Ig umah it kadasapka. 
—Ele matou o veado que foi emboscado. 

kadasavan v.i. ► chocar ovos 
Nuviguh takarak kadasavanyo. 
—Minha galinha está chocando ovos. 
Ku takarak ka kadasavan, garan ka bakwa. 
—Se a galinha não chocasse os ovos, os 
pintinhos não nasceriam. 

kadasavanyo adj. ► choca adj. 
Nah ka muwaka ax takarak kadasavanyo. 
—Não quero comer uma galinha choca. 

kadawa v.i. ► aceso adj. 
Ka ba isaksa tiket kadawa. 
—Não deixe a fogueira acesa. 
Nah hiya pahat buji kadawe ayge. 
—Eu vi uma vela acesa lá. 
Ku aysaw wis uguh pareyne giwtyak, in kadawe 
ke tiketbe. —Os olhos do jacaré ficam acesos 
como fogo, à luz da lanterna. 

kadawkwa v.i. ► fazer ondas 
Ig watiswe ahakwat un. Tubawh! Ig kadawkwa. 
—Ele mergulhou na água. Tibum! Ele fez ondas. 

kadenene adj. ► sentir saudades 
continuamente 
Ig kadenene awaku ig pahapo. —Ele sente 
saudades continuamente, pois está sozinho. 

kadeseket, gikadesekeg s.n. ► emboscada s.f. 
Ig wagehe akak giwin ta amun gikadesekeg. 
—Ele subiu com a presa para a emboscada 
dele. 

kadeyku s.m. ► (tipo de monstro) 
Kadeyku kiyapyad axtigad. —Datkad. 
—O “kadeyku” é uma grande cobra sucuriju. 

kadiy adj. ► bem feito 
Kadiy padahan! —Bem feito para você! 

kadiyebdih s.n. ► dizer “bem feito” 
Ku aysaw muwok sabaptihe gihar, gakig 
kadiyebdihpig ku samah ig ka sunapkis gut 
ariwntak. —Quando a chuva molhou a farinha 
dele, a tia disse-lhe “bem feito”, porque ele não 
a emprestou para ela. 

kadiyebi adj. ►1 desarranjado /a adj. com náusea 
Gaxni ka huwit kabayntiwatma, ini keh giduk 
kadiyebi. —A comida não fez bem para ele, e a 
barriga ficou desarranjada. 
Kadiyebi guduk awaku eg ayhe arikna arihgi 
buxiwa. —Ela ficou com náusea, pois cheirou 
alguma coisa fedorenta. 

►2 vazio adj. (estômago) 
Ba piduk kadiyebi? —Seu estômago está vazio? 
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kadni adj. ►1 com saudade, com dor V.‘maweneke’ 
Ig kadni piharit. 
—Ele está com saudades de você. 

►2 apaixonar-se v.i. 
Zé kadni guharit Mahi. 
—O Zé apaixonou-se pela Maria. 

kadniki, gikadni s.n. ► saudade s.f. banzo s.m. 
luto s.m. dor s.m. V.‘kadni’‘-ka’ 
Kadniki tuguh abet nuhiyakemni. 
—Fiquei com saudades. 
Inagti kayah kadniki giharit gukamkayh 
piyawakadnene. —A mãe sente saudades do 
filho que está longe. 
Eg ay akak kadniki awaku gunag miyovi. 
—Ela está de luto pela morte da mãe. 
Igkis ibukti miyarap awaku gikadnikis. 
—Os escravos morreram atacados de banzo. 

kadnikis v.t. ► entristecer v.t. V.‘kadni’‘-kis’ 
Ig kadnikise gig akak ginetni. 
—Ele entristeceu o pai com a notícia. 
Ariwntak gitepkemni, ig kadnikise ka aynsima 
hiyeg. 
—A saída dele entristeceu muitas pessoas. 

kadnivite adj. ► deprimido /a adj. V.‘kadni’‘-vit’ 
Eg misekwe kadnivite, eg ka kamax akiw, eg 
tihep. —Ela ficou deprimida, não suportou mais 
e chorou. 

kadniweke adv. ► de saudade 
Eg tih kadniweke. —Ela chorou de saudade. 

kadniye /o adj. ► infeliz adj. V.‘kadni’‘-ye’ 
Eg kadniyo. —Ela é infeliz. 

kadukman adj. ► fazer barulho V.‘ka-’‘giduk’‘-man’ 
Ig awna gitkis bakimnayh: “Ka yi muwaka 
kadukman.” 
—Ele disse às crianças: “Não façam barulho.” 
Ig tima pahabu kuwekwe kadukman avewi ah. 
—Ele ouviu um grupo de papagaios fazendo 
barulho nas árvores. 

kadukmanka s.n. ► barulho s.m. 
V.‘ka-’‘giduk’‘-man’‘-ka’ 
Nah ka amava inin kadukmanka. 
—Eu não aguento este barulho. 

kadukmine adv. ► cochichando adv. 
V.‘ka-’‘giduk’‘-min’ 
Igkis mpiye kadukmine. 
—Eles passaram cochichando. 

kadukvit adv. ► pilha s.f. monte s.m. 
V.‘ka-’‘giduk’‘-vit’‘kuhuhpta’‘kivuhptaki’ 
Nah hiya kagta kadukvit amun pahaykuwa 
awetri. —Vi um monte de livros em algum lugar. 
Madikte ewkaki ig ahegave kadukvitave. 
—Ele colocou todas as coisas numa pilha. 

kafe s.n. ► café s.m. (do crioulo) (kafé) 
Bete batek higa kafe. 
—Bete gosta de tomar café. 
Bakimni nopsesniye ka kabay higa kafe. 
—A criança pequena não deve tomar café. 

kagah v.t. ►1 morder v.t. picar v.t. 
Pewru kagehe bakimni. 
—O cachorro mordeu o menino. 
Kaybune kagehpig. —A cobra o picou. 
Wakukwa akegepten bakimni! 
—O macaco está para morder a criança! 

►2 ranger v.t. 
Eg kagehe gaybu awaku eg ka higepkere iveyti. 
—Ela rangeu os dentes porque não quis tomar o 
remédio. 

kagah v.i. ►1 ficar com buraco, ficar com cárie 
Tb.‘tigah’ 
Ku aysaw wis pisenwa waxni, amawka wis 
sukuhbiyaw adahan waybu ka kagah. —Quando 
terminamos de comer devemos escovar os 
dentes, para que eles não fiquem com cáries. 

►2 enferrujar v.i. 
Ig tivigabohene gikikiga adahan eg ka kagahbo. 
—Ele passou óleo no serrote para que ele não 
enferruje. 

kagahbovye adj. ►embaçado /a adj. Tb.‘tigahbovye’ 
Wis hiya hennenwa amadga waruw kagahbovye. 
—Vemos uma imagem imperfeita num espelho 
embaçado. 

kagahka s.n. ► ferrugem s.f. Tb.‘tigahka’ 
Kagahka keh naragbusa gutaybi ka adatnisima. 
—A ferrugem emperrou a alavanca do ferrolho. 

kagahkis v.t. ► engrenar v.t. encaixar v.t. 
Ig kagahkisne mote aburikut umuh. 
—Ele fez o motor engrenar. 
Igkis kagahkisne idarapti araybumnikut wakap. 
—Eles estão encaixando o entalhe da travessa 
na estaca. 

kagahmina v.t. ► roer v.t. 
Kuruku kagahmine siku. —O rato roeu a cana. 

kagahpta v.t. ► morder v.t. picar v.t. (todo o corpo) 
Kasis kagahpte bakimni. 
—As formigas picaram todo o corpo da criança. 

kagehbet adj. ► ferrugem s.f. V.‘kagah’ 
Buwet ka aynsima kagehbet. 
—A lata está cheia de ferrugem. 

kagehbeta v.t. ► mastigar v.t. mascar v.t. 
Ig ka kagehbeta gimana. 
—Ele não mastiga a comida. 
Ig kagehbeta bohboh chiclete. 
—Ele está mascando chiclete. 

kagehbetvi adj. ► enferrujado adj.V.‘tihavyo’ 
Gimotara madikte kagehbetvi 
—O motor dele está totalmente enferrujado. 

kagehpiye /o adj. ► careado adj. cárie s.f. 
Gaybu kagehpiye katiw. 
—Seu dente careado está doendo. 
Nah warakiskere naybuh kagehpiye. 
—Eu peço que arranque meu dente careado. 
Gaybu kagehpiye. —Seus dentes tem cáries. 

kagehtet s.f. ► alicate s.m. V.‘kagah’ 
Inin kagehtet adahan dahekne sivari. 
—Este alicate serve para apertar ferro. 

kagehtet adahanikwa simis ► pegador de 
roupa 
Eg kamaykis gusimsa akak kagehtet 
adahanikwa simis. —Ela pendurou as roupas 
dela com pegador de roupa. 

kaggap s.f. ► jarro s.m. vaso s.m. 
cântaro s.m. 
In un arikutak kaggap in maguye. 
—Esta água do jarro está deliciosa. 

kagiwru s.f. ► mandi s.m. 
Kagiwru eg im seyno. 
Usuh kamaxgu akak tagamayh. 
—O mandi é um peixe branco. 
Pegamos com rede. 

kagta, gikagtan s.n. ►1 papel s.m. (do português) 
Eg anniri amadga kagta. 
—Ela escreveu no papel. 

►2 carta s.f. epístola s.f. 
Uya awahkis kagta numinuh. 
—Mande-me uma carta. 



 

Dicionário Palikur – Português, 2019, Associação Internacional de Linguística —SIL Brasil 

185 

Uhokri Gannasan kadahan ka aynsima kagta 
tamakiska gavit giwatni Pol. —A Bíblia contém 
várias epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. 

►3 livro s.m. revista s.f. 
Nah batek ivegboha kagta. 
—Eu gosto de ler livros. 
Bakimni batek iwasa ahehpakti amadga kagta. 
—A criança gosta de olhar as figuras da revista. 

►4 lista s.f. 
Eg tamak pahak kagta adahan isimwiriki. 
—Ela fez uma lista de compras. 
Ig tamak pahak kagta adahan iwti. 
—Ele fez uma lista dos nomes. 

kagta adahan awasamkuhne ► papel-de-
embrulho 
Ig kuwis isim kagta adahan awasamkuhne 
arikna. —Ele comprou papel-de-embrulho. 

kagta adahan ekkene ku samahpa wis kawih 
iveyti ► receita s.f. bula s.f. V.‘akagtanpig’ 
Mekseh iki nutuh pahak kagta adahan ekkene 
ku samahpa wis kawih iveyti. 
—O médico me deu uma receita. 

kagta adahan parekne ► ingresso s.m. senha s.f. 
Gukagtan adaha parekne iwasene sinema 
kuwis mavivi. —Os ingressos para o cinema já 
tinham se esgotado. 
Ba pis kakagtanema adahan parekne atan? 
—Você tem uma senha para vir para cá? 
Nah kadahan pahak kagta adahan nah parekne 
paytwempuwit. 
—Eu tenho senha para entrar na aldeia. 

kagta adahan wekketni ► carteira de 
identidade 
Ig kadahan gikagtan adahan gekketni, kitekne 
ig. —Ele tem carteira de identidade. 

kagta akehkeg ► imprensa s.f. V.‘kehket’ 
Nor kagta akehkeg eg tamakno kagta 
inetitkekne. —A imprensa imprimiu o jornal. 

kagta amarbo ► envelope s.m. 
Kagta ariku amarbo. 
—A carta está dentro do envelope. 

kagta amin katiwnihka ► recibo s.m. 
Ig ike nutuh kagta amin katiwnihka. 
—Ele me deu o recibo de pagamento. 

kagta amin ukehni ► relatório s.m. 
Nah keh pahak kagta amin nannivwi. 
—Eu fiz um relatório do meu trabalho. 

kagta avan ► página s.f. 
Ig bakimni sigke nukagtan avan, mpanabu 
akebi. 
—A criança rasgou três páginas do meu livro. 

kagta avatkekne ► hinário s.m. cantor s.m. 
Nah batek pak avat amadgatak nukagtan 
avatkekne. 
—Gosto de cantar os hinos do meu hinário. 

kagta avitkigyene ► rascunho s.m. 
Eg ahehpe gukagtan avitkigyene. Pisenwa eg 
padekwin. —Ela copiou seu rascunho e depois o 
jogou fora. 

kagta avitkiya ► aviso s.m. V.‘ptsti’ 
Kagta avitkiya ayta pitati ariw. 
—O aviso vem antes do documento. 

kagta giwntak mekseh ► receita s.f. 
Amadga kagta giwntak mekseh kadahan 
pohowku iveyti ariw adahan nah isim. 
—Na receita há cinco remédios. 

kagta giwayvuka ► certidão de nascimento s.f. 
Atak atere arikut wiwhket, pis akki pikagtan 
piwayvuka. —Vai ao cartório e mostra sua 
certidão de nascimento. 

kagta inetitkekne ► jornal s.m. 
Nah muwaka isim pahak kagta inetitkekne. 
—Eu quero comprar um jornal. 

kagta ikavaynihka ►necrológio s.m. certidão de 
óbito Kagta ikavaynihka akka inetit gimin hiyeg 
miyavye. —A certidão de óbito nos mostra que 
alguém morreu. 

kagta iwitkekne ► dicionário s.m. 
Kagta iwitkekne akki wot ka aynsima iwit ku 
pariye wis kane hiyak. 
—O dicionário nos explica muitas palavras que 
nós não conhecemos. 

kagugasa v.t. ► baixar v.t. (para tocar) V ‘buybapsa’ 
Kuri ig pareyne danuh ta ihapkat ig tarak gikig, 
kagugasa gikig tahan waxrit, kuri igi bakimni 
watiswe ayteke ig wagah atere. 
 —(Diz a lenda que) o monstro-jacaré chegou ao 
porto, esticou o bico e o baixou para a terra, e o 
menino [que ele carregou] soltou-se ao chão. 

kaguvra s.f. ► dançarino-escarlate s.m. 
Kaguvra batek misakwa avuwiw wasewnivwi. 
—O dançarino-escarlate vive na capoeira. 
Kaguvra awayg duwweh gitew, tinome 
pahaynewata igiyovityo. 
—O dançarino-escarlate macho tem cabeça 
vermelha, mas a fêmea é completamente verde. 

kah v.t. ►1 puxar v.t. V.‘taris’ 
Ig kehe giwana, ayteke ig parisgu gibutikminat 
akiw. —Ele puxou a faca, mas depois a guardou 
de novo no seu cinto. 

►2 arrastar v.t. 
Ig kehe gihmun waxitak waykboriw ta ihapkat. 
—Ele arrastou a canoa para a beira do rio. 

►3 rebocar v.t. 
Ba hiya pisma kah nuhmun? 
—Você pode rebocar a minha canoa? 

►4 inspirar v.t. inalar v.t. V.‘kahikanaw’ 
Ah kah “gas carbônico”, eg isahkis “oxigênio”. 
—As árvores inspiram gás carbônico e expiram 
oxigênio. 
Eg kah iveyti arihgi. —Ela inalou o remédio. 

kahadbe conj. ► para que, a fim de 
V.‘makhadbe’‘mahate’ 
Nah kanik kahadbe nah ax. 
—Eu caço para que eu tenha o que comer. 
Nah kannivwi kahadbe nah kadahan arikna ku 
pariye numawkanitnene. —Eu trabalho a fim de 
suprir as minhas necessidades. 

kahagahwa v.i. ► pendurar-se v.i. (com rabo) 
Wakukwa kahagahwa avewi ah. 
—O macaco se pendura na árvore. 

kahaguwe adj. ► pendurado /a adj. 
V.‘maw’‘kuwigiw’ 
Ig ikise giwin kahaguwe atawnavrik ah. 
—Ele deixou a sua caça pendurada na árvore. 

kahambar s.f. ► taperebá s.m. (Spondias mombin) 
Kahambar maguyo higapka. 
—O taperebá faz um refresco delicioso. 

kahambarewka s.n. ► época de taperebá, março 
s.m. V.‘kahambar’‘-ewka’ 
Avim kahambarewka eg kahambar kew ka 
aynsima guw. 
—Durante março o taperebá produz muito fruto. 
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kahapti interrog. ► com quem (foi) V.“ka- 
“Kahapti eg atak?” “Gihapti gugihgi.” 
—“Com quem ela foi?” “Com o marido.” 

kaharu s.n. ► tucupi s.m. 
Kaharu nukune umah kasis kibehtenwa. 
—O tucupi novo mata formigas rápido. 
Kaharu nukune ik adahan umah puwikne. 
—O tucupi pode matar animais. 

kahava v.t. ► remendar v.t. V.“ka-’‘ahap’‘-ha’ 
Nah kaheve pudig sigkabdivye. 
—Eu remendei a rede rasgada. 
Eg ka gannusima kahava simis asigkan. —Ela é 
muito jeitosa em remendar roupas rasgadas. 

kahawiye /o adj. ► espumoso /a adj. 
Antiyan akuswana kahawiye ke asukribe 
ahawyu. —A clara do ovo é espumosa como 
espuma de sabão. 

kahawkan v.i. ► ter tempo 
Nah ka kahawkan atak awaku nah 
kannivanenekwa. —Não tenho tempo para ir 
porque estou ocupado. 

kahawkan v.i. ► culpar v.t. 
V.kamiya’‘sarayh gihawkanavrik’ 
Ku pis biwhpignek, pap kahawkan pikak. 
—Se você bater nele, papai vai te culpar. 

kahawkanavrik interrog. ► quem é culpado /a 
Kahawkanavrik inin mbeyne danuh? 
—Quem é culpado por este problema? 

kahawyu v.i. ► escumar v.t./v.i. 
Ku aysaw dilet kudis in kahawyu 
—O leite escuma quando está fervendo. 
Eg kahawyu asukri amadga besin ayteke eg 
subuk gusukan ahakwat. 
—Ela escumou o sabão na bacia e depois 
colocou a roupa nela. 

kahayak v.i. ► aparecer v.i. manifestar-se v.i. 
Ig ka kahayak abet pahadguhka. 
—Ele não apareceu na reunião. 
Mmahki pis ka kahayak atan wotuh akiw? —Por 
que você não aparece aqui conosco de novo? 
Marit ayivwihwa, avit in kahayak uvitit wis hiyeg. 
—A malária demora para se manifestar na 
pessoa. 

kahayaksa v.t. ►1 transparecer v.t. evidenciar v.t. 
tornar visível, trazer para a luz 
Usuh kabayhay ku samah yis kahayakse 
Kiyavwiye Uhokri gamnihra wotuh. 
—Somos gratos pela maneira que vocês 
evidenciaram o amor de Deus para conosco. 
Ig kahayaksanek madikte uhiyakemniwiy ku 
pariye aynene avit uyakniwiy. —Ele trará para a 
luz todos os nossos pensamentos escondidos. 

►2 destacar v.t. salientar v.t. 
Ig tamak iwit “AMNIHKA” akak let nopsad adahan 
kahayaksin. —Ele escreveu a palavra “AMOR” 
com letras grandes para destacá-la. 

kahayo adj. ► casado adj. V.‘ka-‘‘gihayo’ 
Hiyapnaba, ner awayg kuwis kahayo. 
—Cuidado, aquele homem já é casado. 

kahayohwa v.i.►fornicar v.i. V.‘ka-‘‘gihayo’‘-ha’‘-wa’ 
Ig kahayohwa gutkis tinogben powkemnivyo. 
—Ele fornicava com prostitutas. 

kahayonye adj. ► casado adj. casal s.m. 
V.‘mahayonye’‘ 
Pahavwi ku pariye kahayonye igi kehne gihayo 
gubetki. —Quem é casado faz o que a mulher 
quiser que ele faça. 

kahboye s.f. ► (tipo de planta) (Piper oblongifolium) 

kahbuka v.t. ► hastear v.t. V.‘kah’’-buka’‘-ha’ 
Igkis kahbuke umuh awehgi. 
—Eles hastearam a vela da canoa. 

kahedbetsa v.t. ► acelerar v.t. fazer mais rápido 
V.‘gahedbet’ 
Pitatye taritri awna kibeye teeeh...teeeh...teeeh. 
Ayteke ig kahedbetsin teh...teh...teh...teh. 
—No começo o lagarto tem-tem faz bem 
devagar: teeeem...teeeem... teeeem. Daí ele faz 
um pouco mas rápido: tem...tem...tem...tem. 

kahem s.n. ► seca s.f. (do crioulo) V.‘abereswan’ 
Kahem in arawka avim sawaygiwka. In dahwa 
adahan kaba pahavwi kayg. 
—“Kahem” é um período de seca que dura 
quase um mês entre março e abril. 

kahembet adv. ► ágil, rápido /a adv. V.‘mahembet’ 
Ig kahembet keh madikte arikna. 
—Ele é rápido para fazer todas as coisas. 

kahepkavu adj. ► papada s.f. 
Ig bakimni kahepkavu awaku garudi. 
—A criança engordou e ficou com papada. 

kaheyutni adj. ► raro /a adj. V.‘aheyutni’‘kabahte yuma 
Woki ig pi kaheyutnite ariw madikte puwikne. 
—A preguiça-gigante é o mais raro dos animais. 

kahibu s.n. ► banco de areia, recife s.m. restinga 
s.f. praia s.f. V.‘parawkigbi’ 
Akigbimna kahibu ka aynsima kasiw. 
—Há muitos tralhotos às margens dos recifes. 
Umuh makere amadga kahibu. 
—A canoa encalhou na restinga. 

kahikan v.i./v.t. ► respirar v.i./v.t. inspirar v.i. 
ofegar v.t. V.‘kah’‘-iku’‘gikahikan’ 
Ba ig kahikane kabayntiwatma? 
—Ele está respirando bem? 
Wixwiy hiyeg kahikan “oxigênio” ku pariye abet 
mayg. —Nós inspiramos oxigênio no ar. 

kahikanaw v.i. ► inspirar v.i. respirar v.t./v.i. 
suspirar v.i. inalar v.i. V.‘kah’‘-iku’ 
Ahakwa un ka ik adahan wis kahikanaw. 
—Não podemos respirar quando estamos 
debaixo d'água. 
Ig kote miyate. Nah hiya ig kahikanew. 
—Ele ainda não morreu. Vi ele respirar. 
Kahikanaw abet un asayan adahan piyihne 
sabuktawka. —Inale o vapor de água fervente 
para tratar a asma. 

kahikanawka, gikahikawni s.n. ► respiração s.f. 
Gikayhikawni in pahaymine. 
—Ele está com a respiração lenta. 

kahikanka, gikahikan s.n. ►suspiro s.m. 
respiração 
Ig iyak amaksemni gikahikan. 
—Ele deu o último suspiro. 

kahiriman adj. ► ruído s.m. 
Timap neras takwaviye kahiriman gikugkukis. 
—Escute o ruído dos pés dos jovens. 

kahiyotnivye /o adj. ► solitário /a adj. 
Nah hiya pahavu kuhivra kahiyotnivyo pahapo 
avuheku payt. 
—Vi uma ave solitária no cume da casa. 

kahiwhiye /o adj. ► nacionalidade s.f. V.‘gihiwhi’ 
Pariye kahiwhiyo nor tino? 
—Qual é a nacionalidade daquela mulher? 

kahmina v.t. ► fazer massagem V.‘kah’‘-min’‘hum’ 
Ig kahmina gibagwan awaku ig ehpika. —Ele fez 
massagem na perna por causa da cãimbra. 
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kahminaki s.n.► ao corrico V.‘kah’‘-min’‘-aki’ 
Usuh ivuha kunan akak ivuhti kahminaki. Usuh 
iki aynesa kamis seyne gukigsa ivuhti, igme 
kunan haraksa ini kamis ig axni. —Pescamos 
tucunaré com anzol ao corrico. Colocamos um 
pedaço de pano branco no anzol e deixamos o 
tucunaré corre atrás dele e comê-lo. 

kahs s.n.►câncer s.m. cancro s.m. Tb.‘kahse’(do port.) 
Kahs in wahawru mbeyevye ku pariye kiyesihwa 
ay uvit he in umehpew. 
—O câncer é um tumor ruim que cresce em 
nosso corpo até que ele nos mata. 
Mekseh ka wiwh madikte gubuskana kahs. —Os 
médicos não conseguiram tirar todo o câncer. 
Ini kahse kuwis aymahwe ariku bakimni gitiy 
kuwis. —O câncer já se espalhou pelo útero. 

kahubavan s.f. ► (tipo de planta) (Piper amapaense?) 
Kahubavan kiysbataki ahakwa un in kabay 
adahan awahka unaktin. —Kahubavan raspado 
em água é bom para tratar quentura na barriga. 

kahumwa interrog. ► ao lado de quem 
“Kahumwa eg bat?” “Gihumwa pegni.” 
—“Ela está sentada ao lado de quem?” “Do seu 
irmão.” 

kahuw s.f. ► amendoim s.m. (Arachis hypogaea) (do 
crioulo) 
Kahuw ka mutuhkanti Arukwa. 
—O amendoim nunca foi plantado no Urucauá. 

kahwa v.i. ► rastejar v.i. V.‘kah’‘-wa’ 
Kaybune kahwa akak giduk. 
—A cobra rasteja sobre o ventre. 
Madikte ku pariye kahwa akak giduknenwa ig 
kanumka “waykboriwne”. —Todos os animais 
que rastejam são chamados “répteis”. 

-kak suf. ►1 minuciosamente adv. V.‘-kekne’ 
cuidadosamente adv. (sufixo nos verbos e advérbios)  
Avit eg isim kamis, eg ivegkak nikak kabayntiwa. 
—Antes de comprar o pano, ela o examinou 
minuciosamente. 
►2 avulso adv. cada um individualmente, 
passo a passo 
Nah ivegkekne akak mmahpaki ig ihuk nor ah. 
—Vou observar passo a passo como é que ele 
vai derrubar as árvores. 
Piyuket piyuk arikna pahakekne. 
—A loja vende cada peça individualmente. 

kakabeypwa adv. ► por toda parte 
Arukwa kakabeypwa umayan. 
—No rio Urucauá, por toda parte, tem piranha. 
Abet digisweki kakabeypwa im tugukwiye. 
—No inverno, por toda parte, o peixe vem até a 
superfície para respirar. 

kakabutikhewne v.t. ► usar cinto v.t. 
Ig kakabutikhewne akak datka amar. 
—Ele sempre usa cinto feito de pele de sucuriju. 

kakahriye /o adj. ►1 enfermo /a adj. doente adj. 
Ig ka kannivwiye awaku ig kakahriye. 
—Ele não está trabalhando porque está doente. 

►2 s.m./s.f. enfermo s.m. doente s.m. 
Amawka yis avuriw ner kakahriye. 
—Vocês precisam cuidar daquele doente. 
Ig kakahriye ka axkere. 
—O enfermo não quer comer. 

kakahrip v.i. ► adoecer v.i. ficar doente 
V. ka-‘‘gikahri’ 
Pahaye adahan nnaguh kakahrip. 
—De repente, minha mãe adoeceu. 
Ig kakahrip, henneme kibeyne, ig kuwis makniw. 
—Ele ficou doente, mas já está bom de novo. 

kakak interrog. ► com que, com quem 
“Kakak pis umehe ner kaybune?” “Akak tip.” 
—“Com que você matou a cobra?” “Com uma 
pedra.” 
“Kakak eg batak nor darivwit?” “Akak parawkam.” 
—“Com que ela fez o pote?” “Com argila.” 
“Kakak ig ivuntya?” “Ig ivuntya gikak gikagmada.” 
—“Com quem ele pesca?” “Com o seu amigo.” 

kakamax v.t. ► pegar repetidamente (ação rápida) 
V.‘kamaxanga’ 
Usuh kakamaxne ka aynsima im. 
—Pegamos peixes repetidamente. 

kakamkayh v.t. ► ter filho 
Eg kakamkayh pahavwi awayg. 
—Ela tem um filho. 

kakanhaw v.t. ► presentear v.t. retribuir v.t. doar 
v.t. dar presente 
Ig kakanhaw gut gibetki. 
—Ele deu um presente à sua namorada. 
Ig kuwis ayavan, kuri nahme kakanhaw git. —Ele 
me ajudou, agora vou retribuir a sua ajuda. 
Ig kakanhaw gitkis madikte gikamkayuvwi. 
—Ele presenteou todos os filhos. 
Kakanhaw ariwntak pimig git pahavwi. 
—Doe seu sangue para alguém. 

kakanhawka, gikan s.n. ►1 presente s.m. 
V.‘kakanhaw’‘-ka’ 
Eg ike barewye kakanawka ta gut gunag. 
—Ela deu um bonito presente para a mãe. 

►2 oferta s.f. doação s.f. 
Ig ewk gikan adahan payt kabeyeket. 
—Ele trouxe sua oferta para a igreja. 

►3 retribuição s.f. 
Ig gahyepka paha kakanhawka awaku ig keh 
kibeyne annivwit. —Ele ganhou uma retribuição 
pelo serviço que fez. 

kakanhewne /o s.m./s.f. ► doador s.m. V.‘kakanhaw’ 
Ignewa kakanhewne axka. 
—Ele é o doador do alimento. Neras 
kakanhewnevwi amnihe ka aynsima hiyeg. 
—Aqueles doadores salvaram muitas pessoas. 

kakatratruvye adj. ► teimoso /a adj. com dor nos 
ouvidos (gíria) 
Hiyeg kakatratruvye, madikte iwit ku pariye wis 
awna akatwa git. 
—Pessoas teimosas; parece que tudo o que 
falamos para elas dá dor nos ouvidos. 

kakatsaku adj. ► vara de pescar 
Ig miyehe givuh kakatsaku amadga umuh. 
—Ele esqueceu que tinha deixado 
a vara de pescar na canoa. 

kakatye s.n. ► cesta de malha 

aberta com asa V.‘ka-’‘akat’‘-ye’ 

kakayhan adj. ► indisposto /a adj. 
Kuri avim inin nah kakayhan. 
—Agora eu me sinto indisposto. 

kakayvitka s.n. ► pústula s.f. V.‘ka-’‘akay’‘-vit’‘-ka’ 
Ini kakayvitka in ka miy kibehtenwa. 
—As pústulas não sararam tão rápido. 

kakayviye s.n. ► pus s.m. V.‘akay’‘mpuhwa’‘keynene’ 
Kaybune aveya kawih adahan tarisne kaybune 
avuyi, tarisne puduku, tarisne kakayviye. 
—A planta “kaybune aveya” serve para extrair 
veneno de cobra, espinhas e pus. 
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kakehniye /o s.m./s.f. ► criminoso /a s.m./s.f. 
malfeitor /a s.m./s.f. V.‘ka-’‘keh’ 
Kakehniye kamaxwika adahan mpanabu 
kamukri. 
—O criminoso foi detido por três anos. 
Igkis kakehniyevwi kamaxwikanek. 
—Os malfeitores serão presos. 

kaketihpiye /o s.m./s.f. ► valentão /ona s.m./s.f. 
Neras awaykemni kaketihpiye. Igkis batek ker. 
—Aqueles homens são valentões. Gostam de 
guerrear. 

kakigbivye /o adj.►1 arrogante adj. 
Hiyeg kakigbivye ka timepkere iwit. —A pessoa 
arrogante não presta atenção ao conselho. 

►2 briguento /a adj. argumentativo /a adj. 
V.‘ka-’‘akigbi’‘-pi’‘-ye’ 
Pis bakimni kakigbivye. 
—Você é uma criança briguenta. 

kakigyesa adj. ► arrebitado /a adj. 
Eg bakimni kakigyosa. 
—A criança tem nariz arrebitado. 

kakihbakbet adj. ► forquilhado /a adj. 
Ivegva pahat ah ku pariye kakihbakbetnen. 
—Vá buscar um pau forquilhado. 

kakihbakye adj. ► forquilhado /a adj. 
Ig ihuk pahat ah kakihbakye adahan giwtka. 
—Ele cortou uma vara forquilhada para 
empurrar a canoa. 
Ku aysaw pareyne kerye ukak, amawka wis 
suguhgi akak takar kakihbakye. 
—Quando um jacaré brigar conosco, devemos 
empurrá-lo com uma vara forquilhada. 

kakikuman adv. ► roncando adV.‘ka-’‘gikig’‘-man’ 
Ig himak kakikuman. —Ele dorme roncando. 

kakisuta v.t. ► emendar v.t. engatar v.t. ligar v.t. 
enxertar v.t. V.‘akisut’‘pawtaksa’ 
Eg kakisute akati. —Ela emendou a corda. 
Ig kakisute teheste akar. 
—Ele ligou os fios elétricos. 
Ig kakisute uwas akat akak sitru. 
—Ele enxertou a laranjeira com limão. 
Ig kakisuta givin awaku muwaka ayesri git. 
—Ele emendou sua casa porque faltou espaço. 

kakiyha v.t. ► enfiar v.t. espetar v.t. meter v.t. 
Tb.‘kakiya’ 
Eg kakiyhe ivodgi amun kakus avuw. 
—Ela enfiou a linha na agulha. 
Ig kakiyhe im amin ah. 
—Ele espetou o peixe na vara. 
Ig kakiyha ewnti akigsa givuh. 
—Ele meteu a isca no anzol. 
Egkis batek kakiyha akabdat. 
—Elas gostam de meter miçangas na linha. 

kakiyhaki /u adj. ► enfiado /a adj. V.‘pahatraminka’ 
Im kakiyhaki amin ah. 
—Os peixes estão enfiados numa vara. 
Eg biyukse gukabda kakiyhaku. 
—Ela perdeu seu colar enfiado. 

kaksa adv. ► há pouco tempo, recentemente adv. 
Kiyavwiye, nah ute kaksa piyamteg aynte 
unihkwa. —Senhor, há pouco tempo achei sua 
cesta na água. 

kakudwan adj. ► ter curvas, em espiral 
V.‘akudwan’‘kanuw’‘huwiptivit’ 
Warik Arukwa kakudwan ka kaynsima. 
—O rio Urucauá tem curvas. 

kakus, gikoksa s.f. ►1 agulha s.f. (do castelhano) 
Eg kakiya ivodgi avuriku kakus. 
—Ela enfiou a linha na agulha. 

►2 injeção s.f. seringa s.f. 
Ig kawih mpana kakus. 
—Ele recebeu três injeções. 
Eg kawih kakus adahan ikene iveyti. 
—Ela usa a seringa para aplicar o remédio. 

kakuw.s.m. ► gavião do mangue s.m. V.‘saser’ 
Ig kakuw ig pohe. Ig awna “Piyoh, piyoh, piyoh!” 
—O gavião do mangue é bem preto. Ele faz: 
“Pion, pion, pion! 
Kakuw waxwa pahavu tino git gugihri aynte inu-
rik. —(Diz a lenda que) um gavião do mangue 
levou uma mulher para ver o marido lá no céu. 

kakuwye /o adj. ► ter barbatana ou ferrão 
V.‘ka-’‘gikuw’‘-ye’ 
Parayme, akuw, hub igkis madikte kakuwye. 
—O jandiá, o escorpião e a arraia todos têm 
barbatana ou ferrão. 

kakuyu s.f. ► capim balsa s.f. (Paspalum riparium) 
Pak batek ax kakuyu ku pariye ay akigbimna 
warik. —O gado gosta de comer o capim balsa, 
que cresce à beira do rio. 

kalixa s.m. ► siri s.m. (do crioulo) 
V.‘basap’‘tivaha’‘padawru’‘kuwa’ 
Kalixa wis utivgi parahwokwa. 
—O siri “kalixa” é achado no mar. 

kalembé, gikalemba s.n. ► tanga s.f. (do crioulo) 
V.‘kamis’‘ikamsat’‘gikamsa’‘guvagap’ 
Minikwak awaykemni ka kawih kilot, igkis kawih 
kalembé. —Antigamente os homens não usavam 
calça, usavam tanga. 

kalokax v.t. ► fazer cócegas (do crioulo) V.‘dikidkis’ 
Ig kalokaxevgi gitakwik. 
—Ele fez cócegas nas axilas dele. 

kalu s.n. ► quiabo s.m. (do crioulo) 
Ig mutuhe ka aynsima kalu. 
—Ele plantou muito quiabo. 

-kam clit. ► -ia suf. -sse suf. (clítico que indica o modo 
subjuntivo) Tb.‘-kama’ 
Waké nah kakakuranabe, nah ikam pit. 
—Se eu tivesse dinheiro, lhe daria. 
Waké ka igma, pis kuwiskam miyapkam. 
—Se não fosse por ele, você já teria morrido. 
Waké nah hiyaknibe kaksawatkam, nah 
hiyakiskam arit. —Se eu soubesse antes disso, 
eu teria cuidado da situação. 
Waké digisweki ku avim ininbe, nikwekam nah 
kamaxkam im akakwa nuwakuhkam. 
—Se fosse a estação de enchente agora, eu 
poderia pegar peixe com a mão. 
Nuvewkankam igkam bawkata kawa. 
—Pensei que fosse ele, mas não era. 
Givewkankama ig matak, bawa kawa. —Ele 
pensou que ele fosse ganhar, mas não ganhou. 

-kama suf. ► -ia suf. não há razão (sufixo nas palavras 
interrogativas que indica incredulidade) 
Pariyekama kehwi ay? Yuma ariknawnama. —O 
que poderia nos fazer mal neste lugar? Nada! 
Kaharitkama wis iwawhaw? 
—Por que nos apressar? Não há razão. 
Mmenepkama wis himak muhumdakat? 
—Por que dormir na canoa? Não há razão. 
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-kama suf. ► esperançosamente adv. talvez adv. 
(sufixo nas conjunções que indica incerteza) V.‘mpama’ 
Igkis akehevgi akak ahamna kahadbekama inin 
kayhka pes givititak. 
—Eles o banharam com folhas para 
esperançosamente, tirar o mau cheiro dele. 

kamabyan adj. ► bravo adj. 
Nor pak kamabyan hennen. 
—Aquela vaca é meio brava. 

kamabyanka s.n. ► fúria s.f. hostilidade s.f. 
Ig kadahan ka aynsima kamabyanka abet gihiye-
kemni. —Ele tem muita hostilidade no coração. 

kamabyanpiye /o adj. ► hostil adj. 
Ig kamabyanpiye. 
—Ele é hostil com todo mundo. 

kamagukavye adj. ► gosta de comer doce, 
“formiga” 
Bakimnayh kamagukavye ka ik adahan wew 
nuhapti paytwempurit. —Criança “formiga” não 
pode andar comigo na cidade. 

kamahad, gikagmada s.m./s.f. ► amigo /a s.m./s.f. 
(do crioulo) 
Kamahad, ba ayta numkat kibehtenwa. 
—Amigo, venha cá! Rápido! 

kamapti v.i. ► ter uma experiência incomum 
Amaka ig kamapti ahavwik, ig hiya pahavwi hiyeg 
ku pariye ekke ahin git. —Ontem ele teve uma 
experiência incomum no mato. Ele viu alguém 
que mostrou o caminho para ele. 

kamaptiswa v.i. ► comover-se v.i. impressionar-
se v.i. espantar-se v.i. sentir-se esquisito, tratar 
com reverência, ficar com medo, ter sensação 
de estranheza, (reagindo a uma coisa incomum) 
V.‘ka-’‘anmapti’‘-kis’‘-wa’ 
Nah kamaptiswa mmanawa yuma hiyeg 
kinetihwekere nukakuh. —Estou me sentindo 
esquisito, pois ninguém quer falar comigo. 
Usuh danuh atere, madikte hiyeg kamaptiswa 
wotuh. —Quando chegamos lá, o povo nos 
tratou com reverência. 
Ig wakukwa hiya usuh ig kamaptiswe wotuh, 
awaku ig ka hiyapti hiyeg. —Quando o macaco 
nos viu, ele ficou com medo de nós porque ele 
nunca tinha visto uma pessoa. 

kamaptip adj. ► espantado /a adj. 
V.‘ka-’‘anmapti’‘-pi’ 
Nah kamaptip. Nah hiya amisnavye abetye ka 
nopsimahad. —Fiquei espantado. Vi uma coisa 
enorme na escuridão. 

kamarabo akak ukuhne ► nublado adj. 
V.‘ka-’‘amar’’-bu’ 
En kamarabo akak ukuhne in mpitha kamuw. 
—O céu nublado impediu a luz do sol. 

kamaranka adj. ► escândalo s.m. desgraça s.f. 
dano s.m. V.‘ka-’‘marah’‘-ka’ 
Nah ka muwaka nighu hiya ini kamaranka.—Não 
quero ver essa desgraça cair sobre o meu pai. 

kamaranpi adj. ► desgraçado /a adj. cometer 
escândalo, cair em desgraça V.‘ka-’‘marah’‘-pi’ 
Ayhskata pimebyemni! Ayipa pis kamaranpi. 
—Que vergonha! Você já caiu em desgraça. 

kamarotka s.n. ► catarata s.f. carne crescida 
V.‘ka-’‘amar’‘-ot’‘-ka’‘ibuwot’‘hiyanotka’ 
Kamarotka in mpitha uvegyi. 
—A catarata impede a nossa visão. 

kamaruvra s.f. ► tangará-de-dorso-azul s.f. 
(Chiroxiphia pareola) 

kamawkan adj. ► necessitar v.t. V.‘ka-’‘muwaka’ 
Nukamkayh, ku aysaw nah kamawkan pit pahat 
arikna, amawka pis keh kibehtenwa. 
—Meu filho, quando eu necessitar de alguma 
coisa de você, você deve fazê-la logo. 

kamawru s.m. ► formiga-de-estalo (Odontomachus 
bauri?) 
Masitwak sassaptihwa atere, kamawru pes 
abetitak gaba. Ka aynsima kamawru wagah avew 
ah inuwew kamawru pes ivegva awayg muwapuw 
abet ahamnabdi. 
 —(Diz a lenda que o monstro) Masitwak sacudiu 
o manto e muitas formigas-de-estalo sairam de 
dentro dele. Elas subiram nas árvores a procura 
do rapaz entre as folhas. 

kamax v.t. ►1 pegar v.t. 
Nor tino kamax ka aynsima kariwru akak guwak. 
—Aquela mulher pegou muitos tamuatás com a 
mão. 
Ig kamax sayswaki. —Ele pegou pneumonia. 

►2 segurar v.t. empunhar v.t. 
Ig kamaxe kasivag piwoknam. 
—Ele segurou o facão com as duas mãos. 
Segure pasuga kabayntiwa. 
—Empunhe firmemente a muleta. 

►3 agarrar v.t. 
Nah ka hiyak ku aysaw nah kamaxe kaybune. 
Nah nuvewkan ivadkama. 
—Eu nao sabia que tinha agarrado uma cobra. 
Pensei que fosse um cipó. 

►4 apreender v.t. 
Sandagma kamaxe mote amekru. 
—A polícia apreendeu o motor que ele roubou. 

►5 prender v.t. 
Sandagma kamaxe amepye. 
—A polícia prendeu o ladrão. 

►6 gravar v.t. 
Uyay kamax avat akak gravador. 
—Vamos gravar o hino no gravador. 

►7 decorar v.t. (abet uhiyakemni) 
Ig kamaxe let adahan agigman. 
—Ele decorou a letra da música. 

kamax v.i. ►1 aguentar v.t. 
Ba pis kamax adahan inin awahka? 
—Você pode aguentar essa quentura? 

►2 ter paciência 
Ku pariye kabayno lekol akivara, egu kamax 
gidahankis gukannuhnivwi. —Uma boa 
professora tem paciência com seus alunos. 

kamax v.i. ► durar v.i. 
Fet kamax adahan pina hawkri. 
—A festa durou dois dias. 

kamax v.t. ► moderar v.t. 
Ihi, amawka nah kamax nukanuh. 
—Sim, eu deveria moderar o meu pranto. 

kamax v.t. ► ter v.t. 
Nah muwaka biwhkis. Nah muwaka kamax 
bakimni. —Quero engravidar. Quero ter um filho. 

kamax v.i. ► casar-se v.i. V.‘maripkaw’ 
Ig kamaxe nore tino, mmanawa eg bateknawa 
gikak. —Ele casou-se com aquela moça, porque 
ela gosta dele. 
Gihayo ku pariye ig kamax, guhiyakemni tuguhak 
gikak. —Ele casou-se com uma mulher cujas 
ideias são compatíveis com as ideias dele. 
Ba pis nukamaxwepten? —Quer casar comigo? 
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kamax karayt ► adoecer v.i. pegar doença V.‘uti’ 
Ku pis ka ax, pis kamax karaytnek. 
—Se você não comer, vai adoecer. 

kamax hiyeg adahan givikan ► sequestrar v.t. 
V.‘piyuk’ 
Ig kamaxe bakimni adahan givikan ta git gig. 
—Ele sequestrou a criança para vendê-la ao pai. 

kamax unaktin ► merendar v.i. V.‘ginaktin’ 
Nah ahegbeta yimana kuri adahan yis kamaxne 
yinaktin. —Vou preparar um lanche para vocês 
merendarem. 

kamaxak v.i. ► pegar v.i. prender v.i. V.‘kamax’‘-ak’ 
Lekol akivara gannivwi kannuhak. Igme jandam 
gannivwi kamaxak. —O trabalho do professor é 
ensinar. O trabalho do policial é prender. 

kamaxak v.i. ► segurar um ao outro V.‘kamax’‘-ak’ 
Igkis kamaxak pawakak. 
—Eles seguraram uns aos outros pelas mãos. 

kamaxanga v.t. ►pegar repetidamente (ação lenta) 
V.‘kamax’‘-anga’‘kakamax’ 
Nukamkayh kamaxanga kuwa nudahan. 
—Meu filho pegou caranguejos repetidamente 
para mim. 

kamaxatrune v.i. ► pegar habitualmente V.‘-atru’ 
Ig kamaxatrune kuwa avim kuwewka. 
—Ele habitualmente pega muitos caranguejos 
durante a época dos caranguejos. 

kamaxave v.t. ► pegar todos, todos pegaram  
Ku yis tivik kibehtenwa haraksevgikis, ik adahan 
yis kamaxavevgikis. 
—Se vocês os perse-guissem depressa, podiam 
pegar todos eles. 
Igkis kamaxave sagam. 
—Todos eles pegaram sarampo. 

kamaxavepka adj. ► todos prendidos 
V.‘kamax’‘-ave’‘-e’‘-ka’ 
Ignekis hiyeg ku pariye umehekevutne, igkis 
kamaxavepka. 
—Os assassinos foram todos prendidos. 

kamaxbe v.t. ► pegasse v.t. 
Waké pis kamaxbe im wis ka matiwa. —Se você 
pegasse peixe, nós não passaríamos fome. 

kamaxbeta v.t. ► pegar v.t. (coisas múltiplas ou vários 
tipos) V.‘kamax’‘-beta’ 
Ig kamaxbete nuvigvu takarakyan. 
—Ele pegou os meus pintinhos. 

kamaxbeta v.t. ► pegaram v.t. (sujeito plural atuando 
como um grupo) V.‘kamax’‘-beta’ 
Igkis kamaxbete pahavwi. 
—Eles pegaram alguém. 

kamaxboha v.t. ► pegar v.t. (ref. a algo plano) 
V.‘kamax’’-bu’‘-ha’ 
Ka bay kamaxboha kagta akak yiwak 
patehwevye. 
—Não peguem os papéis com mãos sujas. 

kamaxdukaw v.i. ► merendar v.i. enganar o 
estômago V.‘kamax’‘giduk’‘-wa’ 
Nah ikise nannivwi adahan nah kamaxdukaw. 
—Parei o meu trabalho para merendar. 

kamaxdukawka s.n. ► lanche s.m. 
V.‘kamax’‘giduk’‘-wa’‘-ka’ 
Kibeyne adahan inin kamaxdukawka. In maguye. 
—Obrigada por este lanche. Estava gostoso! 

kamaxekbet v.t. ► pegar um ao outro 
V.‘kamax’‘-ak’‘-bet’ 
Igkis kamaxekbet. 
—Eles pegaram uns aos outros. 

kamaxempi v.t. ► pegar v.t. (enquanto está andando) 
V.‘kamax’‘-mpi’ 
Ig kamaxempi kunan amadgatak gihmun. 
—Ele ficou pegando tucunaré durante a viagem. 

kamaxka adj. ► pego adj. prendido adj. 
V.‘kamax’‘-ka’ 
Igi imad ka kamaxka gavit gukamkayh. 
—Aquele peixe grande não foi pego por seu filho. 

kamaxka, gikamaxni s.n. ► preso s.m. 
V.‘kamax’‘-ka’ 
Igkis waxwe kamaxkavwi ta arikut parakseket. 
—Eles levaram os presos para a cadeia. 

kamaxka, gikamaxka s.n. ► detenção s.f. 
sequestro s.m. aprisionamento s.m. V.‘kamax’‘-ka’ 
Ini kamaxka in dahwa adahan pahavwi kayg. 
—O sequestro durou um mês. 
Igkis kiyhawnenes nukamaxka akiw. —Eles 
aumentaram os sofrimentos da minha detenção. 

kamaxkam v.t. ► pegaria v.t. V.‘kamax’‘-kam’ 
Waké nimehme ku avim ininbe, nikwekam nah 
kamaxkam im akakwa nuwakuhkam. —Se fosse 
a época da água baixa agora, eu pegaria peixe 
com a mão. 

kamaxkakam v.t. ► teria sido pego, teria sido 
prendido V.‘kamax’‘-ka’‘-kam’ 
Waké ig awna akak hiyakemniki kabayntiwa, 
nikwekam ig ka kamaxkakam. —Se ele tivesse 
falado com bom senso, ele não teria sido preso. 

kamaxkan v.t. ►sendo prendido V.‘kamax’‘-ka’‘-ne’ 
Igkis kinistig ku ig ka kamaxkan. 
—Eles convenceram ele a sair, dizendo que não 
estava sendo preso. 

kamaxkare, gikamaxni s.m./s.f. ► preso s.m. 
prisioneiro s.m. V.‘kamax’‘-ka’‘ -e’ 
Ig kumadukase madikte kamaxkarempu 
giwakurit João. 
—Ele deixou todos os presos nas mãos do João. 

kamaxkere v.t. ► querer pegar V.‘kamax’‘-kere’ 
Nah kamaxkere mewka henneme nah ka hiya 
gukamaxni. 
—Quero pegar um tracajá, mas não posso. 

kamaxkiya v.t. ► pegar v.t. (beira) V.‘kamax’‘-kiya’ 
Ig kamaxkiya ah adug. Inneki keh ig ka aniksaw. 
—Ele pegou na raíz duma árvore, por isso não 
morreu afogado. 

kamaxma v.t. ► não pegar, não casar-se (fazendo 
contraste, ou verificando) V.‘kamax’‘-ma’ 
“Ig ka kamax im.” “Mmah ig ka kamaxma 
pahavwinema im?” 
—“Ele não pegou peixe.” “Não pegou nenhum?” 
Eg ka kamaxma awayg adahan ig hiyapkisnema 
mbeyne gut. —Ela não se casou com o homem 
para ele maltratá-la. 
Nah ka kamaxma im adahan madiktema hiyeg. 
—Não peguei peixe para todo mundo. 
Nah ka kamaxma im akak karuvunma. 
—Não pego peixe com arpão. 
Nah ka kamaxnema imma. Nah kamax saruw. 
—Não peguei peixe. Peguei uma lontra. 
Nah ka kamaxma ner im avigku parewnema. 
Nah kamaxgi kariymadga. —Não peguei o peixe 
no riacho. Peguei-o na várzea. 

kamaxme v.t. ► mesmo assim não pegar 
V.‘kameki’ V.‘kamax’‘-me’ 
Usuh ivuhtya mataytak. Kameki usuh kamaxme 
im pahavwinema. —Pescamos todo o dia. 
Mesmo assim não pegamos nenhum peixe. 

kamaxmina v.t. ►1 pegar v.t. (ref. a algo cilíndrico) 
Eg kamaxminevgi. —Ela o pegou [pelo braço]. 
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►2 violentar v.t. estuprar v.t. V.‘kamax’‘-min’‘-ha’ 
Ku pis wew tiyegem ik adahan pahavwi 
kamaxminap. —Se você andar de noite alguém 
pode te violentar. 

kamaxnaba v.t. ► pegue v.t. segure v.t. (pedido 
cortês) V.‘kamax’‘-na-‘‘-ba’‘-ka’‘-mu’ 
Kamaxnaba nudahan akati akisut. 
—Segure a ponta desta corda para mim. 
Kamaxnabay ner awayg. Kamaxnigbay! 
—Peguem aquele homem. Peguem-no! 
Kamaxnaka. —Pega, se quiser. (dando permissão) 
Kamaxnamu. —Pegue, meu bem (pedido íntimo) 

kamaxnamah v.t. ► mal podiam pegar (pegaram 
sem força) (sujeito plural) V.‘kamax’‘-namah’ 
Noras kiyavunogben kamaxnamah kariwru. 
—As idosas mal podiam pegar os tamuatás. 

kamaxne /o v.t. ► pegando v.t. pegar v.t. 
V.‘kamax’‘-ne’ 
Niguh kamaxne kuwa. 
—Meu pai está pegando caranguejo. 
Nusamu ta kamaxno takes. 
—Minha irmã pretende pegar camarão. 

kamaxnek v.t. ► pegar v.t. (provavelmente) 
V.‘kamax’‘-nek’ 
Ka sam. Pis kamaxnek. 
—Não faz mal. Você vai pegar. 

kamaxnekuye /o v.t. ► pegar v.t. (individualmente ao 
mesmo tempo) V.‘kamax’‘-ekuye ’ 
Egkis kamaxnekwiyos pahavwi kariwru. —Cada 
uma pegou um tamuatá ao mesmo tempo. 

kamaxnene /nano v.t. ► continua a pegar 
V.‘kamax’‘-nene’ 
Niguh kamaxnene kuwa. 
—Meu pai continua a pegar os caranguejos. 
Nsamu kamaxnano takes. 
—Minha irmã continua a pegar camarões. 

kamaxnenekwa v.t. ► sempre pegar, sempre ter 
paciência V.‘kamax’‘-nenekwa’ 
Ka ba pataha un avigku warik. Numawkan 
nuhiwhivwi avanenekwa kamaxnenekwa im ay. 
—Não suje a água do rio. Eu quero que meus 
netos peguem peixe aqui para sempre. 
Kibeyne unaguh kamaxnenekwa ukakuh. 
—É bom que nossa mãe sempre tem paciência 
conosco. 

kamaxnenen v.t. ► provisório /a V.‘kamax’‘-nen’ 
Inin kagta in adahan kamaxnenen he ku aysaw 
wannivwi pisenwenek pahakte. 
—Este livro é provisório até que completemos o 
projeto inteiro. 

kamaxnete v.t.►pegar de antemão V.‘kamax’‘-nete’ 
Usuh kamaxnete unaktin. 
—Primeiro merendamos. 

kamaxte v.t. ► pretender pegar V.‘kamax’‘-te’ 
Nah kamaxte nugihgi. 
—Pretendo pegar um marido. 

kamaxte v.t. ► ainda não pegar 
Eg kote kamaxte ner kuruku. 
—Ela ainda não pegou aquele rato. 

kamaxte v.t. ► pegar mais 
Ig pi kamaxte takes nuwhu. 
—Ele pegou mais camarão do que eu. 

kamaxtet, akamaxten s.f. ► presilha s.f. suporte  
Nah yuma kamaxtet adahan nusimsa. 
—Não tenho presilha para o meu vestido. 

kamaxtig s.n. ►(pessoa que) costumar pegar 
V.‘kamax’‘-tig’ 
Nukamkayh kamaxtig. Eg avuviyo karayt. Eg 
yuma amavuhten. —Minha filha costuma pegar 
doença. Ela não tem resistência. 

kamaxtiw v.t. ► pegar pela cabeça V.‘kamax’‘-tiw’ 
Kawokwine kamaxtiwevgi. 
—A onça pegou ele pela cabeça. 

kamaxti v.t. ► nunca pegar V.‘kamax’‘-ti’ 
Nah ka kamaxti kariwru. 
—Nunca peguei um tamuatá. 

kamaxwa v.i. ►1 apoiar-se v.i. agarrar-se v.i. 
fixar-se v.i. V.‘kamax’‘-wa’ 
Ka ba kamaxwa amin ah atawni huruhruvye. 
—Não se apoie no galho seco. 
Ig kamaxwa gidukatmin gegni. 
—Ele agarrou-se no calcanhar do seu irmão. 

►2 confiar v.t. ter fé V.‘kamew’‘iveg’ 
Usuh kamaxwa ta givitit. —Nós temos fé nele. 
Egkis kamaxwa pavititak. 
—O casal confia um no outro. 

►3 fiar v.t. 
Nah ka kamaxwa ta pivitit. 
—Não vou me fiar em você. 

kamaxwa v.t. ►4 pegar (sobre grande raio) 
Nah hiya madikte hiyeg igkis kamaxwene kuwa. 
—Vejo todas as pessoas pegando caranguejo. 

kamaxwaki, gikamaxwan s.n. ► fé s.f. confiança 
s.f. esperança s.f. V.‘ihpaki’V.‘kamax’‘-wa’‘-ka’ 
Ig ka aynsima gikamaxwan givit Kiyavwiye. 
—Ele tem muita fé no Senhor. 
Ner kinisekevutne nah yuma nukamaxwan givit. 
—Aquele enganador, eu não tenho confiança 
nele. 
Ka ba dunih pikamaxwan. 
—Não perca sua esperança. 

kamaxwari /u v.t. ► pegar v.t. (levemente, inutilmente, 
sem força) V.‘kamax’‘-pari’ (sujeito singular) 
Eg he kamaxwaru miruk. Nikwe in tuguhe 
guwakutak. —Ela pegou o prato levemente. Por 
isso caiu das suas mãos. 

kamaxwata v.t. ► pegar também V.‘kamax’‘-wa’‘-ta’ 
Igkis kamaxwata ini karayt. 
—Eles também pegaram a doença. 

kamaxwene s.n. ► crente s.m. fiéis s.m. que confia 
V.‘kamax’‘-wa’‘-ne’ 
Ku pariye kamaxwenevwi givitit ukivarawiy igkis 
uti kabaykanek. 
—Os que confiam no chefe terão sucesso. 

kamaxwika v.t.adj. ► pego adj. preso adj. 
V.‘kamax’‘-e’‘-ka’ 
Igi umehekevutne kuwis kamaxwika. 
—Aquele assassino já foi pego. 
Igkis kakehniyevwi kamaxwikanek. 
—Os criminosos serão presos. 

kamaxwiye /o v.t. ► começar a pegar, estar para 
pegar V.‘kamax’‘-wiye’ 
Ig kamaxwiye gihayo. Egme kamaxwiyo 
gugihgi. —Ele está para pegar uma esposa. E 
ela está para pegar um marido. 

kamaxwoka v.t. ► pegar a mão V.‘kamax’‘-wok’ 
Amawka pis kamaxwoka pisamu. 
—Você tem que pegar a mão da sua irmãzinha. 

kamaye s.f. ► andorinha s.f. (Notiochelidon 
cyanoleuca) 

Kamaye eg nopsesa kuhivra. 
—A andorinha é um pássaro pequeno. 
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kamayghaw v.i. ► soprar v.i. assoprar v.i. V.‘mayg’ 
Mayg kamayghaw in kannikase paraw. —O mar 
se levantou, porque um grande vento soprava. 

kamaygviye s.n. ►1 vento s.m. rajada s.f. brisa s.f. 
Kamaygviye kamayghaw ka ahawnasima. 
—O vento soprou com muita força. 

►2 gases s.m. V.‘waguguki’‘mayg’ 
Ig kivun akak kamaygviye. 
—Ele está com muitos gases. 

kamaygvure adj. ► ventilado adj. V.‘mayg’ 
Aynte nevu kamaygvure. 
—Lá em cima é ventilado. 

kamaykaka adj. ► abraçar v.t. V.‘kamax’‘akak’ 
Ig kamaykeke gukak gihayo. 
—Ele abraçou a esposa. 

kamaykakmin adv. ►1 segurando as mãos 
V.‘kamax’‘akak’‘-min’ 
Bakimnayh arehwa kamaykakmin. 
—As crianças brincaram segurando as mãos. 

►2 adj. cursiva adj. V.‘kamax’ 
Tamak inakni iwit akak let kamaykakmin. 
—Copie estas palavras com letras cursivas. 

kamaykis v.t. ►1mandar pegar, pedir para pegar 
V.‘kamax’‘-kis’ 
Eg kamaykise guvig wakukwa ta git gukamkayh. 
—Ela mandou o filho pegar o macaco. 
Ig kamaykise im ta git gikamkayh. 
—Ele pediu para o filho pegar peixe. 

►2 trair v.t. V.‘kamax’‘-kis’ 
Mmahki ig kamaykise gikebyi? 
—Por que ele traiu seu irmao? 

kamaykisase v.t. ► pedir para mandar pegar 
V.‘kamax’‘-kis’‘-kis’ 
Eg kamaykisase amepye ta git hiyaptigi. —Ela 
pediu ao chefe para mandar pegar o ladrão. 

kamaykiska adj. ►1 pedido para guardar ou 
segurar V.‘kamax’‘-kis’‘-ka’ 
Iwan kamaykiska nutuh. Nikwe nah ka ik adahan 
nah piyukgu pit. 
—Alguém me pediu para guardar a faca por ele. 
Por isso não posso vendé-la para você. 

►2 traído /a adj. causado a ser pego, V.‘kamax’‘-
kis’‘-ka’ 
Ig kamaykiswika gavit gikagmada. 
—Ele foi traído pelo amigo. 

kamaykiswa v.i. ► deixar-se prender 
V.‘kamax’‘-kis’‘-wa’ 
Mmahki pis kamaykiswakere ta git? 
—Por que você quer deixar-se prender por ele? 

kamayptih v.t. ► mal pegar, pegar brevemente, 
mal agarrar V.‘kamax’‘-ptih’ 
Kawokwine kamayptih giwin. 
—A onça mal agarrou a sua caça. 

kamayptihpari /u v.t. ► pegar v.t. (levemente e 
brevemente) V.‘kamax’‘-ptih’‘-pari’ 
Mmahki pis kamayptihparu pitew, kiyavun? 
—Por que a senhora fica pegando sua cabeça? 
Ig kamayptihpari gitun. —Ele pegou a barriga. 

kame adv. ► no entanto não 
Ig iwe kat ig kavuk un, kavuk kivun kat. Kame 
tigisme.  —(Diz a lenda que) ele pegou o paneiro 
e o encheu com água. No entanto, não pingou. 

kameki -me ► mesmo assim não, mas não de 
verdade, no entanto não exatamente 
V.‘ka’‘-me’‘-ki’ 
Ig dukugise kameki ig himakme. —Ele deitou-se, 
no entanto não exatamente dormiu. 

Ig maviyese ihap gibitamnat, ke wotbe in 
hiwhkabe kamige. Kameki kamigeme. 
—Ele passou urucu no pescoço como se 
estivesse cortado e sangrado. Mas não estava 
sangrando de verdade. 

kameksevye /o adj. ► travesso /a adj. perverso 
/a adj. malcriado /a adj. 
Nah ka isaksa nukamakayh darihwak akak 
kameksevye. —Não deixo o meu filho fazer 
amizade com meninos travessos. 

kamew v.i. ►1 agarrar-se v.i. agarrado /a adj. 
fixado /a adj. 
Ig waykwe kamew avewi ah. 
—A preguiça está agarrada na árvore. 

►2 confiar v.t. ter fé V.‘kamaxwa’‘iveg’ 
Kamew nuvitit. —Confie em mim. 

kamewi s.f. ► marajá s.m. (Bactris maraja) 
Kamewi akat kadahan puduku, hawata avan. 
—O pé da palmeira marajá é coberto de 
espinhos e as folhas também. 
Egnes giyaka kehka akak kamewi akuw akigsa. 
In ik adah’ paduk simis sivari. —As flechas 
tinham espinhos de marajá na ponta. Elas 
poderiam penetrar em uma armadura de metal. 

kamin interrog. ► sobre o que, sobre quem 
“Kamin yis kinetihwene?” “Gimin negni.” 
—“Vocês estão falando sobre quem?” “Sobre o 
meu irmão.” 

kamingi s.f. ► aracu-pintado s.m. (Schizodon 
fasciatus) 
Ig kamingi batek ax kuwak tukuwasaki akak 
diluy. —O peixe aracu-pintado gosta de comer 
farinha amassada com azeite. 

kaminpigsa v.t. ► falquejar v.t. rematar v.t. 
V. ‘ka-’‘aminpig’‘-kis’‘maminpigyo’ 
Ig kannuh kaminpigsa umuh. 
—Ele sabe falquejar canoa. 
Igkis kaminpigsene umuh akak aminpig. 
—Eles remataram a bordadura da canoa. 

kaminwatnih v.t. ► ter inveja 
Ig kaminwatnih gegni awaku ig kadahan pohow 
viyoloh. —Ele tem injeva do seu irmão porque 
ele tem um violão. 
Eg kaminwatnihpen avatra nusimsa ku pariye 
ikaka nutuh. —Ela tem injeva de mim porque 
ganhei um vestido novo. 

kaminwatnihka s.n. ► inveja s.f. 
concupiscência s.f. 
Kaminwatnihka ini adahan aharitne pahavwi 
gewkan. —A inveja significa que desejamos as 
coisas dos outros. 

kamis s.n. ► tecido s.m. pano s.m. fazenda s.f. 
(do português) 
Eg tino keh gusimsa akak kamis kavuriboye. 
—A mulher fez um vestido com pano estampado 
de flores. 
Inin kamis tataboye. —Esta fazenda é listrada. 

kamis asemne ► retalho s.m. talha s.f. V.‘asemne’ 

kamis mavodkekiye ► tecido sem costura 
V.‘ma-‘‘ivodri’ 
Nah muwaka isim mpana ahehtet kamis 
mavodkekiye. 
—Quero comprar três metros de tecido. 

kamis miyogbore ► renda s.f. V.‘miyokwiye’‘-bu’‘-ye’ 
Gusimsa akisyi in kamis miyogbore. 
—O enfeite do vestido dela é só renda. 
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kamisbet s.n. ►1 trapo s.m. pano s.m. 
Iwi pahak kamisbet wanak nubuskana akak. 
—Pegue um pano e amarre a minha ferida com 
ele. 

►2 ataduras s.f. (barew ayabwi) 
Ig wiwhe kamisbet gikukaptak. 
—Ele tirou as ataduras do pé. 

kamiya v.t. ► acusar v.t. culpar v.t. 
V.‘sarayh gihawkanavrik’‘kahawkan’ 
Yis kamiyavekbet pawtak. 
—Vocês acusaram uns aos outros. 
Ig kamiye gikagmada. —Ele culpou o amigo. 

kamiyaki, gikamyan s.n. ► acusação s.f. 
denúncia s.f. V.‘kamiya’‘-ka’ 
In kamiyaki waditnevyenen. 
—A acusação é falsa. 

kamiyan adj. ► fluir v.i. V.‘ka-’‘-amiyan’ 
Warik kamiyan kibeye. 
—A corrente do rio flui devagar. 

kamiyeki s.m./s.f. ► réu s.m. V.‘kamiya’‘-ka’ 
Wis kote hiyakte ba ner kamiyeki kataraksan ba 
kawk. —Ainda não sabemos se o réu é culpado 
ou inocente. 

kamnivere adj. ► suave adj. 
Niguh kinistevun akak kamnivere iwit. 
—Meu pai me agradou com palavras suaves. 

kamptaw v.i. ► fazer massagem 
Kamptaw akak awku ku kiney in katiw. —Faça 
massagem com álcool nas partes doloridas. 

kampusa v.t. ► pintar v.t. passar v.t. (no corpo) 
Eg kampusa gihepka akak adamna. 
—Ela pintou o rosto dele com jenipapo. 

-kamri suf. ►(sufixo que refere a uma coisa semelhante) 
semelhante adj. bravo /a adj. do-mato 
Atitkamri eg ewwakti guw ke atitbe ahivak. 
—A fruta da erva “atitkamri” é semelhante a 
pimenta [atit]. 
Kavunmakamri amitiwbi kawihka adahan 
kawrivey. —O broto de maracujá-bravo é usado 
para matar vermes. 
Ig man yaka akak utiwtikamri. 
—Ele passou pimenta-do-mato na picada. 

kamuba s.m. ► (tipo de povo sobrenatural) V.‘mahivoko’ 
‘abes’‘imawi’ ‘maye’‘tukusmak’‘turub’‘urakaywa’‘wayak’ 
Kamuba anavi waxri aynte Wakayri. Ig 
hamekekbet giwak. Gikugku hamakad made. 
—(Diz a lenda que) o kamuba mora debaixo do 
monte Cajari. Ele tem todos os dedos ligados por 
membranas interdigitais, tanto das mãos quanto 
dos pés. 

kamuk v.i. ► congregar-se v.i. ajuntar-se v.i. 
reunir-se v.i. enxamear v.i. pulular v.i. formigar  
Ka aynsima hiyeg kamukaki anavi iguw. 
—Muitas pessoas estavam congregadas 
debaixo dos mangues. 

kamukan adj. ► grávida adj. V.‘biwhkisno’‘katunpi’ 
Gise kamukanpi awaku guwaywevye. —A filha 
ficou grávida por causa das suas andanças. 

kamukanka s.f. ► gravidez s.f. V.‘kamukan’‘-ka’ 
Kamukanka ka kabay nudahan. 
—A gravidez me faz sentir mal. 

kamukanyo adj. ► grávida adj. gestante adj. 
Ka isaksa tino kamukanyo kannivwi. 
—Não deixe mulheres grávidas trabalhar. 

kamukhawka s.n. ► equipe s.f. 
Igkis keh kibeyne kamukhawka adahan 
tararhaki. 
—Eles fizeram uma boa equipe de natação. 

kamuki v.i. ► enxame s.m. multidão s.f. V.‘kamuk’ 
Motye-ahayak yeke bakimnayh; ka aynsima 
kamuki gumunkis. 
—Um enxame de abelhas-assassinas picaram 
as crianças. 

kamukri s.n. ►1 ano s.m. 
Aysaw kamukri paw?—Quantos anos você tem? 
Ay Arukwa avim pahak kamukri kadahan 
digisweki, unad, nimehme, kamukri. —As quatro 
estações do ano no Urucauá são as da “en-
chente”, da “água alta”, da “vazante” e do “sol”. 

►2 outono s.m. estação do sol 
Avim kamukri hiyeg bukah giwasrakis. 
—Durante o outono as pessoas queimam as 
roças. 

►3 série s.f. (lekol) 
Ig pisenwa akak lekol pitatye kamukri. 
—Ele terminou a primeira série. 

kamum s.f. ► pacu-açu s.m. (Myleus micans) V.‘paku’ 
Eg kamum kewa umayanbe guhumwan. 
—O pacu-açu é parecido com a piranha. 

kamun interrog. ► com quem (morar) V.‘gimun’ 
“Kamun pis misakwa?” “Gimun numawhkig.” 
—“Com quem você mora?” “Com o meu sogro.” 

kamuw s.m. ► bicho-pau s.m. (Phasmatodea) 
Kamuw gihivak ke ahamnabe. 
—O bicho-pau parece uma folha. 

kamuw s.m. ► sol s.m. V.‘ka-’‘amuwe’ 
Ku aysaw kamuw pituke inte misanpi. 
—Quando o sol se põe, tudo escurece. 
Kamuw ka wahavwiy. 
—O sol não nos espera. 
Kamuw hiyapni henne ku ig amekene ay gimun 
Kayg kuwis, ig awehe adahan umehpiye igi 
parikwene. Igme Kayg kisevihpig marihwa ig ka 
miya. Awvre amekene mpiya. 
 —(Diz a lenda que) quando o Sol viu que o 
antepassado estava com a Lua, ele aqueceu o 
homem para matá-lo. A Lua esfriou-o para ele 
não morrer, mas naquela hora ele morreu. 

kamuw gasara ► raio do sol V. ‘amuwyi’ 
Ahewkeven kamuw gasara pes barewe. 
—Ao amanhecer, os raios do sol são bonitos. 

kamuw avitkemni ► pôr-do-sol V.‘pituk’ 
Kamuw avitkemni in duwweh barewye. 
—O pôr-do-sol é lindo. 

kamuw gise ► filha do sol (Vênus?) 
V.‘warukma kibeywekempiye’‘kamuwyene’‘gise’ 
Aritkan minikwak kamuw gise danuhpano atan 
amadgat inin gukakkis piyana gukebikis gegnivwi. 
Eg pi barewte, pi amuwete guwkis. 
—Diz a lenda que antigamente a filha do sol 
passeava aqui na terra junto com as duas irmãs 
[outros planetas?] Ela era a mais bonita, a mais 
luminosa. 
Pahavwi awayg hiya kamuw gise, ig kamaxwig. 
Aynewa egkis kakamkayh. Pahavuwa gukam-
kayhkis. Ayteke ig gugihri miya. Nikwe eg diyuhe 
inurikut, ikise gukamkayh ay gumun gumatru. 
Henne kamuwyene humaw amadga inin hawkri. 
 —(Diz a lenda que) um homem viu a filha do 
sol e casou-se com ela. Logo tiveram um 
filhinho. Um só. Depois, o marido morreu e ela 
voltou para o céu, deixando o filho com a sogra. 
Assim começou a raça do sol. 
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kamuw gikan ► parélio s.m. V.‘huwigakumin amuwe’ 
Kamuw kadahan 
ka aynsima arikna 
huwigakumnad. 
Amuwe ganwa 
kamuw. Kiyarawa ke 
kaygadbe. Hiyeg 
kanum inere 
“kamuw gikan”. 
Igkis awna ku ig 
tihene aharit gikebyuvwi 
kamuwyenevwi ku samah igkis kuwis madike. 
—Muitas vezes o sol tem grandes círculos 
[parélicos], ou seja, auréolass luminosas em 
torno do sol, e também coisas parecidas com as 
luas [parélio] ao redor. A gente chama as luas 
“as lágrimas do sol”. Eles dizem que o sol está 
lamentando a extinção dos seus parentes da 
“raça do sol”. 

kamuw kaserebet ► alvorada s.f. aurora s.f. 
V.‘kamuw asara’ 
Kamuw kaserebet aveswenmet. 
—A alvorada está para aparecer. 
Nah hiya kamuw kaserebet abet ukuhne. 
—Vi a aurora do sol atrás das nuvens. 

kamuw pitukwiye ► pôr-do-sol s.m. 
Ku aysaw kamuw pitukwiye wis hiya gibutni 
amuwe. —A luz do pôr-do-sol é deslumbrante. 

kamuwevutne /o adj. ► solar adj. 
Nor maxin ku pariye ig kadahan eg kamuwe-
vutno. —A máquina que ele tem é solar. 

kamuwavra adj. ► solar adj. 
Uyay keh tiketatiy kamuwavra kahadbe wis 
sakah umana akak kamuw gawahninen. 
—Vamos fazer um forno solar para cozinhar a 
comida somente com o calor do sol. 

kamuwyene /ano s.m./s.f. ► raça do sol (nome de 
clã) V.‘kamuw gise’ 
Kamuwyenevwi igkis kuwis 
madike, henneme wixwiy 
udukwenewa awna giwnavrikis. Aritkan ku igkis 
ku barewyevunen hiyeg. Ganhankis han. 
—A raça do sol já está extinta, mas ainda 
falamos a língua dela. Diz-se que era um povo 
muito bonito. O desenho deles era assim. 

Kamuywa s.n. ► (nome de uma ilha e vila) 
Kamuywa kadahan kannuket henneme in yuma 
iveytatiy. —Na vila de Kamuywa tem uma escola 
mas não tem farmácia. 

kan v.i. ► reproduzir-se v.i. pôr ovo 
V.‘antiyan’‘ka-‘‘aran’ 
Takarak kuwis kan. —A galinha já pôs um ovo. 
Abet digisweki ka aynsima im kan. —No mês de 
janeiro os peixes se reproduzem bastante. 

-kan suf. ► (sufixo referente a uma doença) 
Pahavwi ute maruksikan, pahavwime ute 
pitihakanka. 
—Um tem coqueluche e o outro tem asma. 

kanaghaw v.i. ► nascer de uma mãe humana, 
causar-se ter mãe V.‘ka-’‘ginag’‘-ha’‘-wa’‘kihhaw’ 
Gitkan Karumayra kanaghaw gut pahavu tino. 
—Diz a lenda que Karumayra nasceu de uma 
mãe humana. 

kanagsaw v.i. ► engravidar v.t. 
V.‘ka-’‘ginag’‘-kis’‘-wa’ 
Waydwa ig gibetki kanagsaw gutkis tinogben. 
—O espírito do mato “waydwa” gosta de 
engravidar as mulheres. 

kanahumnakamri s.f. ► (Spigelia multispica) 

kanaktin adj. ► magoar-se v.i. aborrecer-se v.i. 
ficar magoado /a V.‘ginaktin’‘keh yaknit’ 
Ig kanaktin gimkat gikebyi. 
—Ele ficou magoado com seu irmão. 

kanaktinka adj. ► rancor s.m. ressentimento s.m. 
despeito s.m. aborrecimento s.m. má-vontade s.f. 
amargura s.f. 
Miniw ariw inin kanaktinka. —Deixe esse rancor. 

kanar s.f. ► urna s.f. caldeirão s.m. V.‘mayap’‘suwyeg’ 
Ku pahavwi miya, amekeneg- 
ben maserevgi. Kuri igkis 
dunihbete garapta made. 
Nikwe igkis parakse ta  
arikut kanar. Igkis 
sabukwig akak gutip. 
—Quando alguém morria, os 
ancestrais o moqueavam. Depois, quebravam o 
corpo e colocavam numa urna tampada. 
Pis sigka abaka nor awebru. Pis padak ahakwat 
araku sakahka ariku kanar. Ka nopsimahad 
ibugad. —Você rasga o beiju e joga no caldo que 
foi cozido num caldeirão grande feito de barro. 

kanarubet adj. ► zangado /a adj. embaraçado /a  
Gihepka kanarubet ta git gisamwi. 
—Seu rosto evidenciou que ele estava zangado 
com seu irmão. 

kanatru s.f. ► palheta s.f. lingueta s.f. V.‘kumin’ 
Igkis keh bataka kakatnad. Akak kanatru igkis 
puh atere, areketni gitimnikis nehmnik. 
—Eles fizeram um apito de cerâmica com uma 
lingueta e sopraram nele para avisar que os 
inimigos estavam chegando. 
Waké kanatru yumabe ariku aramtem, nikwekam 
ka ik adahan wis puhgu. 
—Se a flauta “turé” não 
tivesse uma palheta, 
não poderíamos tocá-la. 

kanaw s.f. ► viraru (Prunus myrtifolia) 

kanayhyopna s.f. ► mucuracaá s.m. (Petiveria 
alliacea) (Tb.`kanahnumna’) 
Ig keh iveyti akak kanayhyopna. 
—Ele fez remédio com mucuracaá. 

kane adv. ► não adv. in-/ im- pref. des- pref. 
V.‘ka’‘-ne’ 
Miniw ariw ini hiyakemniki kane kabay, mmanawa 
in kane aynsima amebyemni wotuh. 
—Deixe de fazer essas coisas indecentes, pois 
são desagradáveis aos nossos olhos. 

kane arakusima ► suculento adj. 
Kaniy nudahan pahat samukni kane arakusima. 
—Escolha um cipó-da-água suculento para 
mim. 

kane ayivwi ► efêmero /a adj. passageiro /a adj. 
transitório/a adj. V.‘maviyevyenen’ 
Iwit `estar’ wew akak arikna ku pariye kane 
ayivwi, in ka dep maviya. —O verbo ‘estar’ é 
usado para designar estados passageiros. 

kane avuriw ► imprudente adj. 
descuidado /a adj. sem juízo 
Igi kane avuriw mutuhe givin awakubet abetit 
kayh. —Aquele imprudente construiu a sua casa 
na areia. 

kane hiyaka ► desconhecido /a adj. 
Ig kane hiyaka avit nawenyewa paytwempu. 
—Ele é um desconhecido em outra cidade. 



 

Dicionário Palikur – Português, 2019, Associação Internacional de Linguística —SIL Brasil 

195 

kane gikiytanisima ►1 excelência s.f. V.‘kiyatha’ 
Ig ner kane gikiytanisima ig yuma ay. 
—Sua excelência não está aqui. 

►2 glorioso /a adj. 
Ig ayta akak gidatni kane nikiytanisima. 
—Ele virá com seu glorioso poder. 

kane hiyak aydhaki ► inconsolável adj. 
Ig kane hiyak aydhaki. Gikan ka matiswa. 
—Ele está inconsolável. Não consegue parar de 
chorar. 

kane kabay ► negativo /a adj. não presta 
Wasaymaka in arikna kane kabay. 
—Mentir é uma coisa negativa. 

kane kahayak ► invisível adj. 
Karayt anag kane kahayak. 
—Os germes são invisíveis. 
Ig mahivoko kabuhnegu. Biyukwig! Eg awna: “Ya 
kityekig? Nah kayah giwan ay, ugiw ay. Henneme 
nah ka hiyavgi. Ay ig henneme ig kane kahayak!” 
 —(Diz a lenda que) o “mahivoko” colocou o 
braço em volta dela e desapareceu. “Onde está?” 
ela disse. “Sinto seu braço em volta de mim mas 
não vejo nada. Ele está aqui mas é invisível!” 

kane kawih ► imprudente adj. 
Pis awna iwit ku pariye kane kawih. 
—Você foi imprudente quando falou. 

kane kiyathakima ► obsceno /a adj. 
Ig awna iwit kane kiyathakima. 
—Ele falou palavrões obscenos. 

kane kiyatha ► ofensivo /a adj. 
Eg ku pariye kane kiyatha hiyeg. Nah ka batek 
gukak. 
—Ela é uma pessoa ofensiva. Não gosto dela. 

kane mahikonema ► simples adj. 
Ig kaytwa akak iwit kane mahikonema adahan 
wis pukuhpin. —Ele deu uma resposta simples. 

kane mugumguti ► incorruptível adj. 
Aysawnemenek wis kadahan uvit ku pariye kane 
mugumguti. 
—No futuro teremos um corpo incorruptível. 

kane pukuhpakati ► incompreensível adj. 
Inin hawkri kane pukuhpakati. 
—O mundo é incompreensível. 

kaneg, gikengi s.f. ► mandioca s.f. (Manihot 
esculenta) 
Akak kaneg subukdugaki, wis keh kuwak 
kibehtenwa. —Com mandioca imersa podemos 
fazer farinha rápido. 
Eg warakno kaneg. —Ela arrancou mandioca. 
Kadaha arakembet kaneg: kaneg wawviye, 
kaneg sahsan, kaneg parikwene, kaneg 
avuwaku, aytk. —Há muitos tipos de mandioca: 
“wawviyo”, “sahsan”, “índio”, “avuwaku”, etc. 

kanhava v.t. ► carimbar v.t. 
Ig akivara kanhava nukagtan. 
—O chefe carimbou o meu documento. 

kanik v.t. ► caçar v.t. pescar v.i. 
Avim inin nah muwaka kanik piyawakte. 
—Hoje eu quero caçar longe daqui. 

kanisyeh s.m. ► mecânico s.m. (do crioulo) 
Ig kanisyeh ahegbete mote. 
—O mecânico consertou o motor. 

kaniy v.t. ►1 selecionar v.t. escolher v.t. fazer 
seleção 
Nah kaniyte uwas ku pariye kabaynovwi. 
—Eu vou selecionar as laranjas que estão boas. 
Eg kaniy gusimsa ku pariye barewtenene. 
—Ela escolheu o vestido mais bonito. 

Igkis kaniy kabaytenene arehwekevutne. —Eles 
fizeram uma seleção dos melhores jogadores. 

►2 decidir v.t. optar v.t. tomar decisão 
Amawku pis kaniy ku pariye pimawkan. 
—Tem que decidir o que você quer. 
Ig kaniye egu Maria adahan ig maripkaw gukak. 
—Ele optou por casar com Maria. 
Ig kaniy adahan ig misakwa ay. 
—Ele optou por morar aqui. 
Amawka wis kaniy adahan ku pariye wis keh. 
—Temos que tomar uma decisão. O que vamos 
fazer? 

►3 nomear v.t. apontar v.t. 
Igkis kaniynes nukune ikivarat 
—Eles nomearam o novo chefe. 
Ig kaniye ner awayg adahan misakwa 
gidukwenavrik. 
—Ele apontou aquele menino para substituí-lo. 

kaniyeptihwa v.i. ► andar tateando com o pé 
Amawka nah kaniyeptihwa awaku muwok 
digisase ahin. —Tenho que andar tateando com 
o pé porque a chuva inundou o caminho. 

kaniyka s.n. ► opção s.f. possibilidade s.f. V.’kaniy’ 
Yuma kaniyka gidahan. Amawka ig tivik. 
—Ele não tem opção. Tem que sair. 

kanman, gikanman s.n. ► lamento s.m. choro s.m. 
pranto s.m. V.‘gikan’‘-man’ 
Bakimni gikanman wakaymine. 
—O lamento da criança era dolorido. 

kanmavere adj. ► tocante adj. mexe com os 
sentimentos V.‘gikan’ 
Inakni avat kanmavere awaku wixwiy pekne akak 
Uhokri Ganmap gidatni. —O hino foi tocante, 
pois cantamos no poder do Espírito. 

kannene v.i. ► continuar a crescer, continuar a 
produzir V.‘kan’ 
Inin kagta iwitkekne in kannene. 
—Este dicionário continua a crescer. 
Bayah pikakura ariku labank adahan in kannene. 
—Guarde o seu dinheiro no banco para que ele 
continue a crescer. 

kannika v.t. ►1 levantar v.t. 
Pahaye ig hiye mayg kannike gisamwi.—Naquele 
momento ele viu o vento levantar seu irmão. 

►2 renovar v.t. 
Nah kannikeviye amekene giw mmanawa nah 
sarayh nukamkayh giwavrik. 
—Eu renovei o nome do falecido, pois dei o seu 
nome ao meu filho. 

kannikasa v.t. ►1 erguer v.t. 
Ig kannikase paha payt. —Ele ergueu uma casa. 

►2 ressuscitar v.t. 
Bakimnayh inuh yu miyarevye ahakwatak kaharu, 
igkis mamptig akak hew, ayteke ig hawkamnihwa. 
Hennewatbaki egkis kannikasig ariw gimiremni. 
—As crianças levantam uma mosca morta do 
tucupi e passam cinzas nela. Aí ela volta a si. É 
assim que elas a ressuscitam. (brincadeira de 
criança) 

kannikaw v.i. ► levantar-se v.i. 
Amawka ig ka kannikaw amadgatak giwetri. 
—Ele não deve se levantar da cama. 

kannikaw ariw gimiremni ► ressuscitar v.i. 
Aritkan ig amekene Xinuwa ig kannikaw ariw 
gimiremni. —Se diz que o ancião Xinuwa morreu 
e ressuscitou. 
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kannikawka, gikankawni s.n. ► ressurreição s.f. 
Abet Wan wis kiye Jesus gikakankawni ariw 
gimiremni. —Durante a Páscoa, lembramos a 
ressurreição de Jesus. 

kannivwi v.t./v.i. ► trabalhar v.i. 
Ku ini karayt maviyep amawka ku pis ka 
kannivwi. —Se você pegar essa doença você 
não deve trabalhar. 
Tinogben arukweyano egkis kannivwiyo kaneg. 
—As mulheres do rio Urucauá trabalham com 
mandioca. 

kannivwiket s.n. ► oficina s.f. 
Igkis wadithave ewkaki ariku payt kannivwiket. 
—Fazem consertos na oficina. 

kannivwikevutne /o s.m./s.f. ► trabalhador /a 
s.m./s.f. obreiro /a s.m./s.f. 
Ig kannivwikevutne himak kabayntiwa tiyegem. 
—O trabalhador dorme bem à noite. 
Precisamos de obreiros. 
—Usuh muwaka kannivwikevutne. 

kannu v.i. ► saber v.i. educado /a adj. apto /a adj. 
Nah ka kannu keh bugut. 
—Eu não sei como se faz pão. 
Eg ka kannu wewva. —Ela não sabe caçar. 
Eg kannu avuriw guvit. —Ela é muito educada. 
Ig kannu kannuhak. —Ele está apto para 
ensinar. 

kannuh v.t. ► ensinar v.t. educar v.t. instruir v.t. 
lecionar v.t. orientar v.t. V.‘kannu’‘-ha’ 
Lekol akivara kannuhe usuh ivegboha. 
—A professora nos ensinou a ler. 
Usuh muwaka kannuh ukamkayuvwiy 
kabayntiwa. 
—Queremos educar nossos filhos muito bem. 
Amawkan igti kannuh gikamkayhkis. 
—Os pais devem instruir os filhos. 

kannuhak v.i. ► ensinar v.i. V.‘kannu’‘-ha’‘-
ak’‘gikannuhni’ 
Ukivara ig kannuhak kabayntiwa. 
—Nosso professor ensina muito bem. 

kannuhaki, gikannuhakni s.n. ► ensino s.m. 
educação s.f. instrução s.f. curso s.m. 
orientação s.f. currículo s.m. doutrina s.f. 
V.‘kannu’‘-ha’‘-ka’ 
Ig kuwis lekolya amin ka aynsima kannuhaki. 
—Ele tem uma boa educação. 
Inakni kannuhaki wis ka uti amadga Uhokri 
gannasan. —Esta doutrina não se encontra na 
palavra de Deus. 
Igkis muwaka kannuhaki. 
—Eles precisam de ensino. 
Gikannuhaki muweke arit. 
—O curso está incompleto. 

kannuhaki ahawna ► grau s.m. 
Ig pisenwa akak mpana kannuhaki ahawna. 
—Ele terminou o terceiro grau. 

kannuhaki amin waxribdi ► geografia s.f. 
Uyay kannuhwa amin waxribdi. 
—Vamos estudar geografia. 

kannuhaki pukuhka ► matemática s.f. 
Ig kannuhwe pukuh lumeho amun lekol 
kannuhaki pukuhka. —Ele aprendeu a fazer 
contas na aula de matemática. 

kannuhekevutne amin wayk ► geólogo s.m. 
Kannuhekevutne amin wayk kannuhwa amin 
tip. —O geólogo estuda pedras. 

kannuhka v.t. ► educado /a adj. instruído /a adj. 
V.‘kannu’‘-ka’ 
Ig kannuhka avit paytwempu ku kiney givin. 
—Ele foi educado na sua aldeia. 

kannuhwa v.i. ► estudar v.t. cursar v.t. aprender 
v.t. V.‘kannu’‘-wa’ 
Ig tivik arikut lekol avin adahan kannuhwene. 
—Ele assiste a escola para estudar. 
Ig kannuhwene piyihne hiyeg. 
—Ele vai cursar medicina. 
Ig kannuhwe tes viyoloh. 
—Ele aprendeu a tocar violão. 

kannuhwaki, gikannuhwan s.n. ► estudo s.m. 
curso s.m. lição s.f. V.‘kannu’‘-ha’‘-wa’‘-ka’ 
Gikannuhwan in ka ayivwisima. 
—O estudo dele durou muito tempo. 
Kannuhwaki amin parantunka in ka mahiko. 
—O curso de português não é difícil. 
Ku avim inin nukune yikannuhwan. 
—Hoje vamos estudar uma nova lição. 

kannuhwekevutne s.m./s.f. ► estudante s.m./s.f. 
pesquisador /a s.m./s.f. 
V.‘kannu’‘-ha’‘-wa’‘-ka’‘-evutne’ 
Ig pahavwi kannuhwekevutne ikatuswene. 
—Ele é um estudante dedicado. 

kannuhwekevutne /o amin amekenegben 
gidukwenkis ► arqueólogo /a s.m./s.f. 
Eg kannuwekevutno amin amekenegben 
gidukwenkis. —Ela é arqueóloga. Ela estuda 
os vestígios materiais de pessoas do passado. 

kannuhwekevutne /o amin hiyeg 
gihumpawankis ► antropólogo /a s.m./s.f. 
Ig kannuwekevutne amin hiyeg 
gihumpawankis. —Ele é antropólogo. Ele 
estuda os costumes das pessoas. 

kannute v.i. ► adiantado /a adj. V.‘kannu’‘-te’ 
Ig kannute abet lekol. 
—Ele está adiantado nos estudos. 

kannuwaki, gikannuwan s.n. ► estágio s.m. 
curso s.m. 
Ig ikaka git gikannuwan adahan mpanabu 
kamukri. —Foi dado à ele um estágio de 3 anos. 

kannuye /o adj. ►jeitoso adj. perito s.m. capaz adj. 
Yuma hiyeg ay kannuye keh umuh. 
—Não há ninguém aqui capaz de fazer canoas. 
Nore kannuyo tes barewye agigman. 
—Ela tem jeito para  tocar música muito bem. 

kanrasa v.t. ► pintar v.t. 
Eg kanrasa guhepka akak anhavaki. 
—Ela pintou  o rosto com desenhos. 

kansa v.t. ► impregnar v.ti. fecundar v.t. cruzar 
v.i. emprenhar v.t. criar-se v.i. V.‘ka-’‘aran’‘kan’‘-kis’ 
Ner kuwekwe kansene gihayo. 
—Os papagaios estão cruzando. 
Yuyan kansa pakyan adugas. —As larvas das 
moscas se criam no umbigo do bezerro. 

kanuk v.t. ► enrolar v.t. envolver v.t. V.‘huwiptis’ 
Kanuk nudahan akati kabayntiwa. 
—Enrole bem a corda para mim. 

kanukanihwa v.t. ► passar em volta 
Ig kanukanihwe payt akak akati. 
—Ele passou a corda em volta da casa. 

kanukmina v.t. ► enrolar v.t. envolver v.t. 
Ig kanukmine pudig. —Ele enrolou a rede. 
Ig datka kanukminevgi. 
—A cobra sucuriju o envolveu. 
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kanukvitaw v.i. ► cingir v.t. V.‘kanuw’ 
Ig kanukvitaw akak akati. 
—Ele cingiu-se com um cordão. 

kanum v.t. ► chamar v.t. V.‘humak’ 
Eg kanum nuwhu. —Ela chamou o meu nome. 
Ig kanum gig. —Ele chamou o pai. 

kanum giw ► chamar v.t. nomear v.t. 
denominar v.t V.‘kiwsa’ 
Ig kanum giw João. —Ele o chamou de João. 

kanum pahayimpi ► soletrar v.t. 
Bakimni kanum pahayimpi giw. 
—A criança soletrou o nome. 

kanum Uhokri gawneve ► jurar v.i. 
V.‘ikaksa’‘keh siyama’ 
Numawkan pis kanum Uhokri pawneve adahan 
pis ka kinisun. —Quero que você jure que não 
está me enganando. 

kanumka giwkis ► chamada s.f. 
Gukannuhtenkis kanum giwkis. 
—A professora fez a chamada dos alunos. 

kanumtivye adj. ► guloso /a adj. V.‘ka ginumtisima’i 
Bakimni kanumtivye ka ik atak nuhapti 
paytwempurit. —Criança que é gulosa não pode 
ir para a cidade comigo. 

kanuvit adj. ► enrolado /a adj. 
V.‘kanuw’‘tarebu’‘huwiptiska 
Ig kanuvit akak dagam. 
—Ele está enrolado num lençol. 

kanuw adj. ► enrolado /a adj. em espiral 
V.‘huwiptivit’‘kakudwan’ 
Patakwik eg misakwa kanuw amin ah. 
—O apuí cresce enrolado nas árvores. 

kapten s.m. ► capitão s.m. chefe s.m. (do português) 

karaka adj. ► repicar v.t. V.‘karakamin’‘karekebet’ 

karakamin adj. ► dãdelo adj. de forma dentihada 
Ini kuhivra asivri tigahka karakamin. 
—As penas estão recortadas em padrão dãdelo. 

karakaw s.f. ► caracará s.m. (Caracara plancus) 
Eg karakaw awna karaw, karaw, karaw. 
—O caracará faz:  cará, cará, cará. 

karakra s.f. ► guaxe s.m. (Psarocolius decumanus) 
Karakra eg kuhivra barewyo. 
—O guaxe é um pássaro bonito. 

Karar s.n. ► Cabo Orange s.m. (do creolo) 
Yawiyan amun pitatye akig tivikwiye akigsarit 
Karar. —O igarapé “Yawiyan” fica na primeira 
ponta indo para o Cabo Orange. 

karar-gahawkri s.m. ► peixe-serra s.m. (Pristis spp.) 
Karar gahawkri negkok ay anavi Kuwap. 
Gakigad ka nopsimahad! Mataka paratbe. 
—(Diz a lenda que)  o monstro peixe-serra mora 
debaixo de Kuwap. O nariz dele é bem grande. 
Parece um pente. 

kararu s.f. ► (tipo de ave) 
Kararu eg kuhivra nopsesa seye pahavute. 
—A ave “kararu” é pequena e totalmente branca. 

karaviya s.f. ► jatuaúba-preta s.f. (Guarea gomma) 
Aritkan karaviya kibeyne remédio adahan uban. 
—Se diz que a jatuaúba-preta é um bom 
remédio para o fígado. 

karayb s.m. ► caribe s.m. (do caribe) 
Karayb ignes pahabu hiyegviyene ku pariye 
misakwa ayntehan Walandenawak. 
—Os caribes são um grupo de pessoas que 
moram lá no Suriname. 

karayt, gikahri s.n. ► doença s.f. enfermidade s.f. 
In karayt AIDS yuma nivihak. 
—A AIDS é uma doença que não tem cura. 
Gikahri in mbeyevye. 
—A enfermidade que ele tem é grave. 

karayt anag ► germe s.m. bactéria s.f. vírus s.m 
Karayt anag ka kahayak. 
—Os germes são invisíveis. 

karayt arakaki ► sintoma s.m. 
Ig kuwis uti ini karayt henneme yumahte arakaki. 
—Ele já tem a doença mas até agora não tem 
nenhum sintoma. 

karayt duhuduhka ► tuberculose s.f. 
Karayt duhuduhka ik adah umehpew. 
—A tuberculose pode nos matar. 

karayt ku pariye keh ubiy detvi ► tétano s.m. 
Ku wis tigah bakimni adugas akak ideptet 
kagehpiye, ik adahan eg uti karayt ku pariye keh 
ubiy detvi. 
—Se cortarmos o cordão umbilical com tesoura 
enferrujada, a criança pode pegar tétano. 

karayt ku pariye uti ka aynsima hiyeg pahatya 
amin ► epidemia s.f. surto s.m. praga s.f. 
Murukti ute ka aynsima hiyeg pahatya amin. 
—A gripe é uma epidemia. 

-kare suf. ► -dor /a suf. -tor /a suf. -sor /a suf. 
-eiro suf. /a -ário /a suf. -ista suf. V.‘-ka’‘ -e’‘-evutne’ 
Ner kamaxkare bisike. —O prisioneiro fugiu. 

karegut s.m. ► libélula s.m. donzelinha s.f. (Odonata 
Anisoptera) 
Karegut amara ke alikoptebe. 
—A libélula voa como helicóptero. 
Kadahan karegut duwweh, kadahan hawata 
puhiye. —Tem donzelinhas vermelhas e 
também pretas. 

karekebet adj. ► repicado /a adj.  
Ig tigehe nusemni karekebet. 
—Ele repicou meu cabelo. 

karevuk s.m./s.f. ► tamanduá-mirim s.m 
tamanduá-colete s.m 
Karevuk ke yatwabe ahivak. Ig batek ax kawar. 
—A aparência do tamanduá-mirim é de uma 
mucura. Ele gosta de comer abacaxi. 

karig s.f. ► (tipo de caranguejo) 
Karig gubetki kagah hiyeg. —O caranguejo 
“karig” gosta de apertar as pessoas. 

karikti s.f. ► inajá s.m. inajazeiro s.m. (Attalea maripa) 
Karikti avan kibeyne adahan awastene payt. 
—A folha do inajá é boa para cobrir casa. 
Karikti eg ariw maguyo. 
—Inajá é uma fruta gostosa. 

kariktimna s.f. ► palha do inajazeiro 
Igkis keh givinkis akak kariktimna. —Eles fazem 
suas casas com a palha do inajazeiro. 

Kariktipti s.f. ► (nome de uma ilha) V.‘karikti’‘pit’ 

kariku s.m. ► veado branco s.m. 
Kariku ig isite giw it. —O veado branco é menor 
do que o veado comum. 

karisahwa v.t. ► acalmar v.t. sossegar v.i. 
Nukamayh, karisahwa, ka muwaka meksan. 
—Meu filho, acalme-se, não me provoque. 
Bakimni ka karisahwekere. 
—A criança não quer sossegar. 

karisahwaki s.n. ► serenidade s.f. segurança s.f. 
Eg kadahan karisahwaki kaba ka ik adahan iha. 
—Ela tem uma serenidade incrível. 
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karisaw v.i. ►calmo /a adj. quieto adj. silencioso 
/a adj. tranquilo /a adj. sossegado /a adj. 
acomodado /a adj. aliviado /a adj. 
Amadga amat madikte karisaw. 
—O campo é bem sossegado. 
Eg kuwekwe karisaw. —O papagaio é quieto. 
Karisaw akak umuh. Nah muwaka ivuhtya. 
—Seja silenciosa com a canoa. Eu quero 
pescar. 
Ka ik adahan nah misakwa karisaw ay. 
—Não tenho sossego aqui neste lugar. 
Gihiyekemni karisaw ariw gihivan mbeyne. 
—Ele está acomodado com o problema. 
Nukamkayh kuwatisa. Kuri nuhiyakemni karisaw. 
—Nukamkayh melhorou. Agora me sinto 
aliviado. 

karisuna v.i. ► sonhar v.i. 
Atige nah karisuna. —Eu sonhei ontem à noite. 

kariswahsa v.t. ► acalmar v.t. pacificar v.t. 
V.‘karisaw’-kis’ 
Ig kibeyne hiyaptigi. Ig kariswehse inin uwaxig. 
—Ele é um bom governador. Pacificou a nossa 
terra. 

kariswahsa uhiyakemni v.t. ► acalmar-se v.i. 
esfriar v.t 
Eg kariswehse guhiyakemni.—Ela acalmou-se. 
Nah pes adahan kariswehsene nuhiyakemni. 
—Saí para esfriar a cabeça. 

kariswahwaki s.n. ► paz s.f. sossego s.m. 
V.‘pasamraki’ 
Ayge yis misakwa akak madikte kariswahwaki. 
—Vocês vão morar lá em paz. 

kariwgu s.f. ► (tipo de árvore) 
Kariwgu in ariwntak ah imihe. 
—“Kariwgu” é uma madeira cheirosa. 

kariwru s.f. ► tamuatá s.m. tamatá s.m. Tb.‘kayuw’ 
(Hoplosternum littorale) 
Usuh kamax kariwru akak uwak abet ibug. 
—Tiramos o peixe tamuatá da lama com nossas 
mãos. 

kariwyan s.f. ►ova de tamuatá s.m. V.‘kariwru’‘-yan’ 
Kariwyan ka amaguysima. 
—As ovas de tamuatá são muito gostosas. 

kariwyanewka s.n. ► época de ovas do tamuatá, 
janeiro s.m. V.‘kariwru’‘-yan’‘-ewka’ 
Nukamkayh amadga hawkri abet kariwyanewka. 
—Minha filha nasceu no mês de janeiro. 
Abet kariwyanewka kariwru aran kidiska 
kariymadga. —Durante a época de ovas do 
tamuatá, elas são colhidas na várzea. 

kariwyanyo adj. ► dourado e transparente 
Nah keh nukabda akak akabdat kariwyanyo. 
—Fiz o colar de miçangas douradas e 
transparentes. 

kariy s.n. ► várzea s.f. pântano s.m. 
campo alagado, savana alagadiça 
Kariy kote digiste. 
—A várzea ainda não está alagada. 

kariykew adv. ► pela várzea s.m. Tb.‘kariymadgew’ 
Ba pis tivik warikavriku, ba kawk ba pis tivik 
kariykew? 
—Voce vai pelo rio ou pela várzea? 

kariymadga adv. ► na várzea 
Pareyne misakwa kariymadga. 
—O jacaré vive no pântano. 

kariymadgat adv. ► para a várzea 
Ig tivik kariymadgate. —Ele foi para a várzea. 

karu s.f. ► arara-piranga s.f. arara-vermelha s.f. 
(Ara macao) 
Karu egkis bateke ax sawar. 
—A arara-piranga gosta de comer piquiá. 

karukri, gikakura s.f. ►1 dinheiro s.m.; grana s.f. 
lucro s.m. recursos s.m. renda s.f. (do caribe / tupi?) 
Ig yuma gikakura. —Ele não tem dinheiro. 
Jaime kadahan ka aynsima karukri. 
—Jaime tem muita grana. 

►2 esmola s.f. (makahpaka) 
Ig ike karukri git ner makehpekevutne. 
—Ele deu uma esmola ao mendigo. 

karukri “dolar” s.f. ► dólar s.m. (do português) 
Karukri “dolar” eg katiwnite ariw “real”. 
—O dólar tinha mais valor do que o real. 

karukri atiy, gikakura atiy ► bolsa s.f. carteira s.f. 
Eg iki karukri arikut atiy. 
—Ela colocou dinheiro na bolsa. 
Gikakura atiy amepka arikutak givusara. 
—A carteira dele foi roubaba do seu bolso. 

karukri avitmin ►juros s.m. mavivi karuki 
awenyan 
Eg diyuhkise nukakura akak aynesa karukri 
avitmin akiw. 
—Ela devolveu o meu dinheiro com juros. 
Nah inyewa diyuhkis mavivi pikakura 
awenyannek aytakin madikawku. —Eu lhe 
prometo pagar juros de dez porcento (10%). 

karukri awaygi atughan ► inflação s.f. 
Igkis wagahkis ewkaki atiwni awaku karukri 
awaygi tuguhe. —Eles aumentaram os preços 
por causa da inflação. 

karukri gidahan guvelma ► imposto s.m. 
Ladwan ahiwne karukri gidahan guvelma. 
—A alfândega coleta os impostos. 

karukri seyno ► prata s.f. 
Ik nutuh pahamku kirehka karukri seyno. 
—Dá-me uma moeda de prata. 

karukri wahano ► ouro s.m. (do caribe / tupi?) 
Ig kannivwiye akak karukri wahano. 
—Ele trabalha com ouro. 

karukri wahano ahina ► filão s.m. veio matriz 
Ig atikne adaha uti karukri wahano ahina. 
—Ele está cavando para achar o filão de ouro. 

karukri wahano anag ► pepita s.f. 
Ig ute pohow karukri wahano anag kiyapyad. 
—Ele achou uma pepita grande. 

karukri-akat s.f. ► verônica-do-igapó s.f. 
(Dalgerbia monetaria) 
Eg karukri-akat kawih adahan digikivey. —A 
verônica-do-igapó serve para tratar diarréia. 

karukrivutne s.m. ►1 tesoureiro /a s.m. V. ‘-vutne’ 
Ner takweye karukrivutne udahan. Iki pikakura 
git. —Aquele jovem é nosso tesoureiro. Dê o 
dinheiro para ele. 

►2 garimpeiro s.m. 
Karukrivutnevwi ignes ivegvenes karukri waha-
no. —Os garimpeiros estão à procura de ouro. 

karukuh v.t. ►1 mastigar v.t. 
Ig ka karukuh gimana. Ig he dakerepnen. 
—Ele não mastiga a comida dele. Ele só engole. 
Avit pis dakara pimana amawka pis karukuhni 
kabayntiwa. —Antes de engolir a comida, deve-
se mastigá-la muito bem. 

►2 ruminar v.i. 
Pak karukuh gumana kabayntiwa. 
—A vaca é um animal ruminante. 
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Karumayra s.m. ► (nome dum herói nas lendas) 
Tb.‘Karumé’ ou ‘Karumeya’ 
Karumayra ig pahavwi imawri ku pariye ka 
gannusima. Aritkan ig keh pitatye kayka 
aramteman.  —(Diz a lenda que) Karumayra era 
uma pessoa sobrenatural de grandes poderes. 
Diz-se  que ele fez a primeira dança do turé. 

Karumna s.f. ► Carupina s.m. V.‘karu’ 
Ka ayhsima karu guvitiw Karumna. —Havia 
muitas araras-vermelhas no monte Carupina. 
Karumna eg pikatna tip. Nor kiyestenano guw 
Arawtavan ba Yanrim. Eg hawata kanumka 
Isamutyo. Egme nor isitenano guw Iduhwevyo ba 
Yanwak. Eg hawata kanumka Eggutyo. 
—O monte Carupina tem dois picos. O maior se 
chama Arawtavan ou Yanrim. Também é 
chamado a Irmã mais nova. O menor se chama 
Iduhwevyo ou Yanwak. Também é chamado a 
Irmã mais velha. 

karuvra s.f. ► baiacu s.m. mamaiacu s.m. peixe-
balão s.m. (Colomesus psittacus) 
Karuvra saysaptihwa. 
—O baiacu avoluma o abdômen. 

karuvun, gikavuna s.f. ► arpão s.m. fisga s.f. 
lança s.f. 
Ig kanik akak karuvun. 
—Ele pesca com fisga. 
Ig kuk punamna akak karuvun. 
—Ele fisgou o jacaretinga com arpão. 
Ig umehe kihiwri akak karuvun. 
—Ele matou o pirarucu com a lança. 

karuvun akig s.f. ► tapua s.f. 
Karuvun akig wateke, misekwe 
aduhyamadga kihiwri. —A tapua 
escapuliu e ficou nas costas do pirarucu. 

karuw s.f. ► gavião s.m. falcão s.m. 
Eg karuw gubetki ax sakeg guw. 
—O gavião gosta de comer a  
fruta morototó. 

karuw s.f. ► caracaraí s.m. grogotori s.m. 
Eg karuw eg pohe, duwweh gutat, 
duwweh gukig. —O caracaraí é preto, 
sua face e nuca são vermelhas. 
Eg karuw batek kabiman. 
—O grogotori gosta de gritar. 

karuw s.f. ► vagalume s.m. pirilampo s.m. V.‘bukuy’ 
Karuw eg duwweh gubutni. 
—O vagalume “karuw” emite luz vermelha. 

kasabwata v.t. ► cobrir v.t. tampar v.t. Tb.‘kasabota’ 
V.‘sabuktiva’ 
Kasabwata pivuh kahadbe umayan ka kagahni. 
Cubra seu anzol com metal a fim de que a 
piranha não o roa. 
Igkis kasabwata darivwit …dara … kasabwatip! 
—Eles tamparam bem o pote. 

kasavat, gikaswatni s.n. ► sandália s.f. 
sapato s.m. (do português) V.‘gisavata’ 
Ig isime nukune kasavat. 
—Ele comprou sandálias novas. 
Eg kadahan gukaswatni. 
—Ela tem um par de sapatos. 

kasawkehe v.t. ► agitar v.t. 
Umayan kasawkehe un. 
—O cardume de piranhas agitou a água. 

kasawra v.i. ► latir v.i. ladrar v.i. 
Pewru kasawrene hewke tiyegem. 
—O cão latiu à noite toda. 

kasayge adj. ► fazer bolhas V.‘ka-’‘ sariyan’‘-e’ 
Ig hiya mewka kasayge. 
—Ele viu um tracajá fazendo bolhas. 

kasaygwa adj. ► ferver lentamente, em fervura 
lenta V.‘ka-’‘ sariyan’‘-wa’ 
Suyeg metakwa kasaygwa. 
—A panela começou a ferver lentamente. 
Ariya un kasaygwe. —Esquente a água até que 
ela fique em fervura lenta. 

kasebahaw adj. ► inclinado /a, com declive 
V.‘ka-’‘aseb’‘-wa4’ 
Waxri in kasebahaw warikwit. 
—O terreno é inclinado. 

kasemine v.t. ► sobrar v.t. V.‘misekwe’ 
Isim inkite muwekeki, ayteke ku kasemine 
pikakura, hiyawa pis isim ku pariye pimawkan. 
—Compre primeiro o que for de maior 
necessidade, e então, se tiver dinheiro de sobra, 
pode comprar o que quiser. 
Kasemine iwetrit adahan nawenyevwi hiyeg akiw. 
—Ainda está sobrando lugar para outras 
pessoas . 

kasis s.m. ► formiga-de-fogo s.f. formiga s.f. 
V.‘iyrak’‘tarukwa’‘suwiswi’‘tanayri’‘yarayra’‘akawnum’ 
‘paygwa’‘kamawru’ 
Bakimni kagahptepka gavit kasis. 
—A criança foi picada pelas formigas-de-fogo. 

kasis-duwweh s.m. ► formiga-pajé s.f. 
Kasis-duwweh ka gimabyansima. 
—A formiga-pajé é muita brava. 

kasis-watayan s.m. ► formiguinha s.f. 
Kasis-watayan nopsesa, batek ax kitere. 
—A formiguinha é pequena e gosta de açúcar. 

kasisiye adj. ► pintado /a adj. com desenhos 
Eg hiya ka nopsimahad awaygad, 
kakalembetavad, tamakbo gakalemba, 
kasisiborad gakalemba. 
—Ela viu um homem grande com uma tanga 
pintada com vários desenhos. 
Ig Imawri kasisiye gihepka pahate giwan akak 
gasuga. —O “Imawri” estava pintado—o rosto, 
os braços, a borduna, tudo. 

kasisiptave adj. ► camuflado /a adj. 
Suwtat gikawihnikis in kasisiptave. 
—As fardas do exército são todas camufladas. 

kasisivite adj. ► manchado /a adj. pintado /a 
Uwan gusivri kasisivite. —A paca é manchada. 

kasivag, gikaswaga s.f. ► terçado s.m. facão s.m. 
Tb.‘kaspag’ V.‘ka-’‘sivari’ 
Sunapkis nutuh kasivag. 
—Eempreste-me um terçado. 
Nah biyukse nukaswagah.—Perdi o meu facão. 

kasivag s.m. ► tuvira s.f. sarapó s.m. (Gymnotus 
carapo) 
Nah savugyene takes, abet takes nah uti pahavwi 
kasivag. —Quando crivei os camarões, achei um 
peixe tuvira. 

kasivig s.m. ► jacuruxi s.m. lagarto-jacaré s.m. 
jacarerana s.m. (Dracaena guianensis) 
Ig kasivig batek watiswa ahawkat un. 
—O jacuruxi gosta de pular na água. 
Kasivig ig misakwa iguvwi. Ig ke iwanbe gihivak. 
—O lagarto-jacaré vive na a várzea. Se parece 
com uma iguana. 

kasivriptivye adj. ► peludo /a adj. 
Ig hiyeg kasivriptivye. 
—Ele era um homem peludo. 
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kasiw s.m. ► tralhoto s.m. (Anableps anableps) 
Ig kasiw misakwa parahwokwa. Ig kadahan 
paxnika giwtyak, pisaya inutak, pisaya warikwitak. 
—O tralhoto vive no oceano. Ele tem quatro 
olhos, dois para cima e dois para baixo. 

kasru s.f. ► panela s.f. 
Eg sakahwano im ariku kasru nukuno. 
—Ela está cozinhando peixe na panela nova. 

kat, gikatni s.n. ► paneiro s.m. 
cesto s.m. alqueire s.m. 
Ig awas gikukig ariku kat. —Ele 
empalhou sua farinha no paneiro. 

-kata suf. ► realmente adv. de verdade 
(sufixo que indica incredulidade ou coisa inesperada) 
Mmah igkata negni? 
—Será que ele realmente é meu irmão? 

-kata akiw ► quanto mais V.‘igkata akiw’ 
Ku hiya pisamwi kehni, piskata akiw? 
—Se seu irmãozinho consegue fazê-lo, quanto 
mais você? 

-katama suf. ► nem conj. imagine v.t. 
Ku pis hiya ig kiyavwiye ka hiyak akehka, 
nahkatama akiw. 
—Se nem o idoso consegue fazer, imagine eu. 

katapta v.i. ► embarcar v.i. 
Usuh katapte hawkanawa. 
—Nós embarcamos bem cedo. 

kataptasa v.t. ► embarcar v.t. V.‘katapta’‘-kis’ 
Ig kataptase gewnkanbet amadgat gihmun. 
—Ele embarcou a bagagem na canoa. 

katatru s.f. ► mãe-do-sol s.f. (Euchroma gigantea) 
Katatru guhanpi bukabkahwavu. 
—As asas da mãe-do-sol são brilhantes. 

katawnaha v.t.►acrescentar adj. V.‘ka-’‘atawni’‘-ha’ 
Ka muwaka katawnaha nunetni. 
—Não acrescente nada ao que eu mandei dizer. 

kategan adj. ► vibrante adj. 
Let “g” aman kategan, inme let “r” barewbet. 
—O som da letra “g” é vibrante, enquanto o som 
da letra “r” é um suave fricativo. 

kateksan v.i. ► sentir v.i. intuir-se v.i. ter um 
pressentimento V.‘kiyewvi’ 
Ig kateksan abet gihiyekemni ku igkis pukuhpaw 
gibohri.—Ele sentiu que eles não confiaram nele. 

katetwan adj. ► ter carne para assar 
V.‘ka-’‘gitetwan’ 
Avit nah danuh nuvinwat amawka nah katetwan. 
—Antes de chegar em casa tenho que ter carne 
para assar. 

katewvuvye adj. ► intelectual s.m. 
V.‘ka-’‘gitew’‘-pi’‘-ye’ 
Igkis tivik abetit neras katewvuwavye 
givahdukawnikis. 
—Eles foram assistir a reunião dos intelectuais. 

katihpavye /o adj. ► invejoso /a adj. V.‘ka-’‘atihpa’ 
Ig awayg katihpavye. 
—Ele é uma pessoa invejosa. 

katikni v.t. ► achar v.t. (cavando) V.‘ka-’‘atik’ 
Ba igkis katikni mewkayan? 
—Eles conseguiram achar ovos de tracajá? 

katimkahwa v.i. ► buscar lenha V.‘ka-’‘tiketka’‘-ha’ 
Minikwak hiyeg batek katimkahwa akak payuyri 
awaku in kibeyne tiketka, arapuwe. 
—Antigamente a gente buscava lenha da siriúba 
porque ela é sequíssima. 

katimpak adj. ► ouvido /a adj. V.‘ka-’‘timap’‘-ka’ 
Ig kawokwine awna aytontak, katimpak atan 
paytrikut. 
—A onça fala de longe e é ouvida aqui em casa. 
Ba ini kabimanka katimpak atere paytrikut? 
—A gritaria foi ouvida lá em casa? 

kativuye /o adj. ► grosso /a adj. V.‘ka-’‘tip’‘-pu’‘-ye’ 
Kuwak kativuye in kativute ariw kuwak puveye. 
—Farinha grossa é mais graúda do que farinha 
fina. 

katiw v.i. ► doer v.i. 
Gaybu katiw ka aynsima. 
—O dente dele está doendo doindo muito. 

katiw avit giyakni ► ficar atormentado /a, estar 
estar amargurado 
Ig katiw avit giyakni avatra inakni iwit. —O seu 
coração ficou atormentado com a notícia. 
Ig gig katiwe gidahan. —O pai dele está 
amargurado por causa do filho. 

katiwbiyo adj. ► palmeira s.f. V.‘ka-’‘atiwbi’‘-ye’ 
Guwntakis katiwbiyo wis uti parip, was, tavuw, 
aytk. —Das palmeiras colhemos pupunha, açaí, 
bacaba, etc. 

katiwduka s.n. ► gastrite s.m. úlcera s.f. 
V.‘katiw’‘giduk’‘-ka’ 
Ig piyih ini katiwduka akak higapka babosa arey. 
—Ele tratou da gastrite tomando gosma de 
babosa. 

katiwekbet v.i. ► discutir v.i. V.‘iniyekbet’ 
Igkis katiwekbet avatra ginetnis. 
—Eles discutiram sobre o assunto. 

katiwekne s.m. ►disputante s.m. contendente s.m. 
Ig hiyaptigi hiyak gikakkis katiweknevwi. 
—O encarregado resolve os problemas dos 
contendentes. 

katiwha v.i. ► ter ressentimento, estar 
amargurado 
Ku pariye nah katiwha in pihawkanavrik. 
—O ressentimento que tenho é por sua causa. 

katiwka, gikayhan s.n. ►1 dor s.m. V.‘katiw’‘-ka’ 
Inin wasew ka akatwasima. Mmahpa nah piyih ini 
katiwka? —Este reumatismo é muito dolorido. 
Como posso me livrar dessa dor? 

►2 parte dolorida V.‘katiw’‘-ka’ 
Tesbeta ilay. Hep isuw akay. Wagesni abusku lit 
awku. Kamptaw akak amun katiwka. 
—Amasse alho. Rale uma batata de gengibre. 
Misture com meio litro de álcool. Faça massagem 
nas partes doloridas. 

►3 cólica s.f. V.‘katiw’‘-ka’ 
Bakimni kadahan katiwka ay gitun. 
—O neném está com cólica intestinal. 

►4 agonia s.f. amargura s.f. ressentimento s.m. 
Inakni wasaymka ewk git ka aynsima katiwka. 
—A mentira trouxe-lhe agonia. 
Nukayhan ay in pihawkanavrik. 
—O ressentimento que tenho é por sua causa. 

katiwnih v.t. ► pagar v.t. recompensar v.t. 
V.‘ka-’‘atiwni’‘-ha’‘matiwnih’ 
Pukuh pikakura avit pis katiwnih kamis. 
—Verifique se tem bastante dinheiro antes de 
pagar o tecido. 

katiwnih abusku ► subsídio s.m. 
Guvelma katiwnih abusku gilekolyankis. 
—O governo deu um subsídio para os alunos. 
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katiwnih adahan ewkne ► fretar v.t. 
Ig katiwnih nawiy adahan ewkne uwas 
paytwempurit. —Ele fretou o barco para levar as 
laranjas à cidade. 

katiwnihka, akatiwnihka s.n.► pagamento s.m. 
galardão s.m. recompensa s.f. V.‘-tiwni’ 
Inin matiwnihka kote pisenwate akatiwnihka. 
—Não terminou o pagamento do débito. 

katiwnihka ayesihwan, gitiwni ► gorjeta s.f. 
V.‘kiyesih’ 
Nah ikite gitiwni ayesihwan akiw. 
—Vou dar uma gorjeta para ele. 

katiwnihkis v.t. ► punir v.t. castigar v.t. vingar-se 
v.i. V.‘ka-’‘atiwni’‘-ha’‘-kis’‘diyuhkis’ 
Igkis katiwnikis ner umehekevutne. 
—Eles puniram o assassino. 
Ka ba katiwnikis gitaraksan git pikebyi. 
Bayahminig niw. —Não vingue-se por causa do 
erro do seu irmão; perdoe-o. 

katiwtaybivye adj. ► paranóico /a s.m. 
V.‘katiw’‘gitaybi’‘-pi’‘-ye’ 
Nawvre katiwtaybivye; givewkankam hiyeg 
kinetihwa gimin. —Ele é paranóico; pensa que 
as pessoas estão falando sobre ele. 

katiwtinka s.n. ► infecção urinária V.‘katiw’‘gitin’ 
Adahan piyihne katiwtinka, bukih mpana 
patakwik imiyo payebitak akak tih ahampabet 
aynesa. Sakahni puhimak. Higap pahow goble 
pugunkunmavut adah pahay hawkri he ku aysaw 
pis kuwatisa. 
—Para tratar a infecção urinária, amasse três 
brotos de apuí junto com algumas raízes de 
anani em um litro e meio de água.  Tome seis 
vezes ao dia até se recuperar. 

katiwvit v.t. ► corpo todo dolorido 
Ig katiwvit awaku gannivwi. —Por causa do 
trabalho o corpo dele ficou todo dolorido. 

katiwvitka s.n. ► dores musculares 
Yariwamna kibeyne iveyti adahan katiwvitka. 
—A planta capitiú é um bom remédio para dores 
musculares. 

katiwye /o adj. ► alcoólico /a adj. V.‘katiw’‘-ye’ 
Gibiy kuwis ihumpaw akak higapka katiwye. 
—Ele está viciado em bebidas alcoólicas. 

katiwyo adj. ► (tipo de flauta de bambu) 
V.‘ka-’‘-tiw’‘-ye’ 
Wagigni katiwyo eg kehka akak tukugusa 
atipha aramtem. 
—A flauta “katiwyo” é feita de bambu com 
uma cabaça pequena na extremidade. 

katomarike adj. ► convexo adj. 
V.’ka-’‘tomawri’‘gimar’‘iku’ ‘huwibkuhwene’ 
Wayam gumar in katomarike. 
—A casca do jabuti é convexa. 

katomorikye /o adj. ► côncavo /a adj. (um pouco) 
V.‘ka-’‘tomawri’‘-iku’‘-ye’‘dudugike’‘sababokuhne’ 
Tas katomorikyo. —A tigela é côncava. 

kattem, gukatema s.n. ► boneca s.f. 
Eg bakimni avuriw gukatema. 
—A criança cuidou da sua boneca. 

kattem wewkiska ► fantoche s.m. 
Eg keh estwa akak katem wewkiska. 
—Ela contou a história com fantoche. 

katugun adj. ► bem cheio /a 
Iki pahak kuyeg katugun akak suku. 
—Coloque uma colher bem cheia de açúcar. 

katukunaw v.i. ► formar bolhas 
Ku wohka katukunew, ka ba patukni kahadbe in 
ka patahwa. —Se a queimadura formar bolhas, 
não as estoure para que a sujeira não entre. 

katukwok adj. ► jeitoso /a adj. competente adj. 
(com as mãos) V.‘ka-’‘gitukwok’ 
Niguh ig katukwok adahan gannivwi. 
—Meu pai é competente no seu trabalho. 

katum s.f. ► tanimbuca s.f. (Terminalia dichotoma) 
Katum guvuri bohka muwapuw. —A flor da 
tanimbuca espalha-se por todo canto. 

katunpi adj. ► grávida adj. V.‘ka-’‘gitun’‘-pi’ 
V.‘biwhkisno’ 
Nuhaya katunpi. Eg kaba bekwe. —Minha 
esposa está grávida. Está para dar à luz. 

katunasa v.t. ► enganar v.t. (gíria) 
Pikagmada katunasep akak wasaymka. 
—Seu amigo te enganou com a mentira. 

katuriy adj. ► curvado /a adj. V ‘katuyuk’ 
Ig dathuke gimedga katuriy. 
—Ele arqueou o arco deixando-o curvado. 

katuwyo adj. ► (tipo de flecha) V.‘ka-’‘atuw’‘-ye’ 
Katuwyo akig sivari; pebkaknano atuw. 
—A flecha “katuwyo” tem ponta de metal com 
duas farpas. 

katux, gikatuxa s.n. ► cartucho s.m. 
Ig kiyokene katux. —Ele carregou o cartucho. 

katuyisa v.t. ► curvar v.t. 
Igkis katuyisa ah adahan kehne tey adahan 
puwikne. —Eles curvaram a árvore para fazer 
uma armadilha. 

katuyuk adj. ► arqueado /a adj. curvado /a adj. 
Imedgit kuwis katuyuk, ahegbet adahan 
havistene. 
—O arco já está curvado, pronto para flechar. 

katuyukuh v.t. ► curvar v.t. desenhar uma linha 
curvada V.‘kayewakuh’‘ka-‘‘gituw’‘-iku’‘-ha’ 
Adahan keh let B pis muhuksa piwak warikwit. 
Ayteke pis katuyukuhni pakwa amin. Ayteke 
katuyukuhni han warikwit. 
—Para traçar a letra B no ar, mude a mão de 
cima para baixo e depois desenhe uma linha 
curvada até o meio e faça mais uma até 
embaixoo fundo. 

kavanhaw v.i. ► brotar v.i. (folhas) 

V.‘ka-’‘avan’‘ha’‘-wa’ V.‘yuwti kavanhaki’ 
Ku aysaw eg ah kavanhaw akiw, wis hiyakni ku 
guhawkanavrik kennesa danuh nikwe adahan eg 
kew. —Quando vemos que as suas folhas 
brotam, já sabemos que está chegando o tempo 
de dar fruto. 

kavanhewnene adj. ►frondoso /a adj. V.‘kavanhaw’ 

kavar, gikavig s.f. ► cará s.f. 
Ig ka aynsima gikavig. —Ele tem muito cará. 

kavatra interrog. ► por que interrog. (qual é a causa 
ruim?) V.‘avatra’ 
Kavatra yis miniw ariw lekol? 
—Por que vocês faltaram às aulas? 

kavawa v.t. ► esquentar v.t. aumentar (fogo) v.t. 
Ig kavawe gihehri, keh gikukig wohe giw. 
—Ele esquentou o forno e queimou a farinha. 
Igkis kavawe tiket adahan umehpiye misibyu 
—Eles aumentaram o fogo para matar os 
morcegos. 

kavawanaw v.i. ► ondear v.i. V.‘paraw’ 
Kamaygviye keh warik kavawanew. 
—O vento fez o rio ondear. 
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kavayta adj. ► ter armação (casa) V.‘ka-‘‘payt’ 
“Ba pivin kavayta?” “Ihi, nuvinuh kuwis 
kavaytavit.” —“Sua casa tem armação?” “Sim, 
a armação está completa.” 

kavaytaptih v.t. ► fazer armação V.‘ka-‘‘payt’‘-ptih’ 
Takuwanek usuh kavaytaptihne leglis. 
—Amanhã faremos a armação da igreja. 

kavetig adj. ►tampado /a adj. V.‘ka-‘‘-pet’‘-tig’ 
Darivwit kavetig. —O pote está tampado. 

kavetunsa v.t. ► confrontar-se v.i. insurgir-se v.i. 
opor-se v.i. ficar contra V.‘suguh’‘avetun’ 
Igkis kavetunsekbet. —Eles se confrontaram. 
Igkis kavetunse gikivarakis. 
—Eles se insurgiram contra o capitão. 

kavetunsene /ano s.m./s.f. ► subversivo /a s.m./s.f. 
Ig kavetunsene guvelma. 
—Ele é um subversivo. 

kavevuhwa v.i. ► casar-se v.i. V.‘guvevu’ 
Eg ka kavevuhwa akiw. 
—Ela não vai se casar de novo. 

kaveyni v.t. ► repetir pela segunda vez 
Wis kaveyni ini uhigvan ariwntak madikawku 
hawkri akiw. —Depois de dez dias repita a 
dosagem pela segunda vez. 

kavighaw v.i. ► domesticar v.t. 
V.‘ka-‘‘aviga’‘ha-’‘-wa’‘kavigsa’‘givig’‘maviga’ 
Ig kavighaw gut pahavu uwan. 
—Ele domesticou uma paca. 

kavigsa v.t. ► estimar v.t. favorecer v.t. cuidar 
bem V.’aviga’‘gikavigsan’‘maviga’ 
Eg kavigsa gukamkayuvwi. 
—Ela cuida bem dos seus filhos. 
Ig kavigsa gikamkayh tino.—Ele favorece a filha. 

kavigsene v.t. ► defender v.t. V.‘mpitha’ 
Ig kavigsene gisamu. Ig awna ku eg yuma 
gukehnisima. —Ele defendeu a irmã. Ele disse 
que ela não fez nada mal. 

kavigte adj. ► favorito /a adj. predileto /a adj. 
favorcido /a adj. 
Gikamkayh pahavwiwa awayg kavigte git gig. 
—Seu único filho é o favorito do pai. 

kavim interrog. ► quando adv. (durante qual período 
longo) qual mês  
Kavim pis danuh akiw? 
—Quando você vai voltar de novo? 

kavine s.m. ► caititu s.m. (Pecari tajacu) 
Kavine wew pahabunad. 
—Os caititus andam em manadas. 

kavinwone adj. ► morador adj. 
Kavinwone yuma ay givineku. 
—O morador não está na casa dele. 

kavit adj. ► caber v.i. 
Kabahte nah ka kavit amadga umuh waxweket 
hiyeg. —Eu quase não coube no ônibus. 

kavuhminye s.n. ► cone v.t. 
V.‘ka-'‘avuh’‘-min’‘-ye’ 
Uya isim nudahan paha kavuhminye 
kehka akak kiteye kehka was. 
—Compre um sorvete de açaí num 
cone para mim. 

kavuhye s.n. ► pirâmide v.t. V.‘ka-'‘avuh’‘-ye’ 

Ejituyenevwi avuh hiyeg ariku 
payt nopsadnene kavuhye. 
—Os egípcios enterravam as 
pessoas em pirâmides. 

kavuk v.t. ► buscar v.t. (água) V.‘kabuk’ 
Ig kavukne un. —Ele vai buscar água. 

kavunma s.f. ► maracujá s.m . (Passiflora alata) 
Higap kavunma araku adahan pis himak. 
—Tome suco de maracujá para dormir bem. 

kavunmakamri s.f. ► maracujá-bravo s.m. 
V.‘wavityekapnuma’‘-kamri’ 
Kavunmakamri amitiwbi kawihka adahan 
kawriviye. —O broto de maracujá-bravo é usado 
para matar vermes. 

kavunmarewka s.n. ► março s.m. época do 
maracujá 
Ka aynsima mayg abet kavunmarewka. 
—Há muito vento durante o mês de março. 

kavuri adj. ► florescer v.i. florido /a adj. V.‘ivuriti’ 
Avim inin kayg uwas kavuri. 
—Este mês a laranjeira vai florescer. 
Eg kuwik kuwis kavuri. 
—O pau-d’arco está florido. 

kavuribosa v.t. ►bordar v.t. adornar v.t. V.‘barewha’ 
Nah muwaka kannuhwa kavuribosa nukawihni. 
—Quero aprender a bordar minha roupa. 

kavuriboye /o adj. ► bordado /a adj. 
V.‘ka-‘‘ivuriti’‘-bu 
Guwegasa in barewyewa. In kavuriboye 
pahakte. 
—Sua blusa é linda. É bordada por toda parte. 

kavuriptihe v.t. ► enfeitar com flores V.‘avuri’‘-pit’ 
Eg kavuriptihe gusemnu. 
—Ela enfeitou o cabelo com flores. 

kavusa v.t. ►1 começar v.t. inaugurar v.t.  
Guvelma kavuse lekol. 
—O governo vai inaugurar a escola. 

►2 v.aux. 
Igkis kavusa hiyara. 
—Eles começaram a rir. 
Avuhrivwik kavusa wagestaw. 
—A hélice começou a girar. 

kavusasa v.t. ► incitar v.t. provocar v.t. instigar  
Ignewa kavusase ini kerka. 
—Foi ele quem incitou a briga. 

kavusaw v.i. ►1 começar v.i. iniciar-se v.i. 
originar-se v.i. 
Fet kuwis kavusaw. —A festa já começou. 
Lekol kavusaw avim fevereiro. 
—As aulas iniciarão em fevereiro. 
Ay kavusaw lekol avin. 
—A escola originou-se aqui. 

►2 tomar a iniciativa 
Amawka wiskit kavusaw. 
—Temos que tomar a iniciativa. 

kawa adv. ► não adv. negativo /a adv. V.‘ka’‘-wa’ 
Kawa. Nah ka muwaka. —Não. Eu não quero. 
“Mmah pis atekne paytwempurit?” “Kawa.” 
—“Você vai para a cidade?” “Negativo.” 

kawadsan v.i. ► espantar-se v.i. ficar surpreso  
Ig kawadsan awaku ig ka iknima ku in danuh. 
—Ele espantou-se porque não esperava que 
isso fosse acontecer. 

kawakuk s.m.►(tipo de formiga negra) V.‘kawar’‘gikukri’ 
Kawakuk gibetki ax kawar. 
—A formiga “kawakuk” gosta de comer abacaxi. 

kawakukyene /ano s.m./s.f. ► raça do abacaxi 
(nome de clã) 
Kawakukyenevwi gewknikis 
wageska adahan Labontê. 
Ganhankis han. 
—O sobrenome da raça do abacaxi foi mudado 
para Labontê. O desenho deles é assim. 
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kawakuhpiye /o s.m./s.f. ► mexilhão /ona s.m./s.f. 
V.‘ka-’‘giwak’‘-pi’‘- ye’ 
Eg kawakuhpiyo awaku eg wadiswano bakimni. 
—Ela é mexilhona porque é muito curiosa. 
Wakukwa kawakuhpiye, ig dax madikte. —O 
macaco é mexilhão, ele mete a mão em tudo. 

kawanrabiy adj. ► mascarado /a adj. 
encapuzado /a adj. V.‘ka-’‘wanak’‘gibiy’ 
Gukakura amepka gavitkis piyana takwayegben 
ku pariye kawanrabiy. —Ela foi roubada por dois 
rapazes encapuzados. 

kawansaki adj. ► de manga comprida 
V.‘ka-’‘giwan’‘-kis’‘-ka’ 
Ba hiya pisma isim nudahan simis kawansaki? 
—Você pode comprar uma camisa de manga 
comprida para mim? 

kawantiki, giwanti s.n. ► arrogância s.f. soberba 
s.f. orgulho s.m. 
Miyarhawka, mbayka, kinisaka, meksaki, 
atihpaki, miyathaka, kawantiki, ini mbeyevye 
hiyakemniki. —A avareza, a maldade, as 
mentiras, a imoralidade, a inveja, a calúnia e o 
orgulho, todos são atitudes ruins. 

kawantivye /o adj. ► gabola adj. arrogante adj. 
pávulo /a adj. V.‘giwanti’ 
Ig pahavwi awayg kawantivye. 
—Ele é um homem gabola. 

kawap s.f. ► (tipo de árvore) 
Kawap, eg nopsesa ah ku pariye kabay adahan 
tiketka. —“Kawap” é uma árvore pequena que 
serve como lenha. 

kawapnene adj. ► arrastar-se v.i. espalhar-se v.i. 
rastejar v.i. 
Kaybune yuma gibagwan, ig kawapnene 
waykboriw. —A cobra não tem pernas, ela se 
arrasta sobre a terra. 
Wasiwsi in akatibdi ku pariye kawapnano 
waykbo. —O capim agreste é uma trepadeira que 
se espalha pelo chão. 

kawar, gikawig s.f. ► abacaxi s.m. ananás s.m. 
(Ananas ananassoides) 
Uyay ax nor kawar. —Vamos comer o abacaxi! 
Usuh kanum kawar ahavwikuno “abes gikawig”. 
—Chamamos o abacaxi do mato de “abacaxi 
dos gêmeos”. 

kawaxvan-duwweh s.f. ► cordiline s.f. (Cordyline 
terminalis) 
Kawaxvan-duwweh eg maritvey. 
—Cordiline é remédio para malária. 

kawatni v.t. ► mandar v.t. (trabalhar) 
Ig kawatnihe gikamkayuvwi adahan ivuhtya. 
—Ele mandou seus filhos pescar. 

kawawye s.m. ►caba-de-jiju s.f. caba-de-peixe s.f. 
Motye-kawawye misakwa ariku ah. 
—A caba-de-jiju vive nos troncos das árvores. 

kaway s.m. ►1 cavalo s.m. (do castelhano) 
Ig wew aduhyamadga kaway. 
—Ele andou a cavalo. 

►2 égua s.f. 
Eg kaway hiyuh ah. 
—A égua carregou a madeira. 

►3 burro s.m. jumento /a s.m./s.f. asno/a s.m./s.f. 
Kaway hiyuh axka arikune sak. 
—O burro carregou o saco com alimento. 

kaway arevwiduhya ► sela s.f. 
Kawih kaway arevwiduhya adahan pis wew 
giduhyamadga. —Use sela para andar a cavalo. 

kawatni v.t. ► mandarv.t. 
V.‘awahkis’‘-kis’‘wasavanaw’ 
Ig kawatnika adahan humekne gig. 
—Ele foi mandado para chamar o pai. 

kawentuwe adj. ► iridescente adj. 
Nor katatru kadahan guhanpi kawentuwe. 
—Aquele besouro tem asas iridescentes. 

kawerihwa v.i. ► navegar v.i. V.‘wer’ 
Madikawkumku umuh kivun akak Hiye 
kawerihwa avititak Wakayritak, igkis manuk taha 
Ukuvit. 
—Dez canoas cheias de Galibis navegaram do 
monte Cajari e vieram até a ilha de Ukup. 
Igkis kawerihwe Kuwekwemnawte. 
—Eles partiram navegando para a Terra dos 
Papagaios. 

kawetri adj. ► caber v.i. ter lugar V.‘ka-’‘iwetrit’ 
Nah ka kawetri amadga umuh mmanawa ka 
aynsima hiyeg. —Não achei lugar na canoa pois 
já estava lotada. 

kawhri adj. ► copioso adj. ter água (gíria) 
V.‘kawnra’ 
Muwok ka kawhri. In ka ewk un kiyesadima. 
—A chuva não foi copiosa. Deu pouca água. 
Ku pahavwi keh ka kiyestema wohska, nikwe 
hiyeg awna gimin ku ig ka kawhri. 
—Se alguém não fizesse bastante caxiri, a gente 
dizia que ele não “tinha água.” 

kawigaye adj. ►1 certeiro /a s.m./s.f. 
Ner kuhivra kawigaye adahan kamax gimana. 
—Aquela ave é certeira para pegar a comida. 

►2 ponteiro /a s.m./s.f. 
“Ig mawigavye.” “Kawa, ig kawigaye.” 
—“Ele é panema.” “Não, ele é ponteiro.” 

kawih v.t. ►1 usar v.t. utilizar v.t. aproveitar v.t. 
Ig kawih axka asemne. 
—Ele aproveitou o resto da comida. 

►2 servir v.i. 
Ka kawih adahan ariknawnama. 
—Não serve para nada. 

►3 ter efeito, ser eficaz 
Iveyti ka kawih gidahan aynesnima. 
—O remédio não teve nenhum efeito. 
In kabeyhebdihka kawihte ariw madikte. 
—Esta é a solução mais eficaz. 

►4 manusear v.t. empunhar v.t. V.‘ewkahwa’ 
Ig kannuh gikagmada adahan ku samah ig kawih 
kiriki. —Ele ensinou ao amigo como manusear a 
motosserra. 
Ba pis kannu kawih piyakwok? 
—Voce sabe empunhar suas armas? 

►5 aplicar-se v.i. 
Inin lalwa kawih gidahankis madikte hiyeg. 
—A lei aplica-se a todas as pessoas. 

►6 tomar v.t. 
Nah muwaka nukamkayh kawih vaksin. 
—Quero que o meu filho tome a vacina. 

►7 vestir v.t. 
Ig kawih inwata kamis. 
—Ele vestiu a mesma camisa. 

kawih adahan pebkakte v.t. ► dupla face 
Gikabutik in kawih adahan pebkakte. 
—O cinto dele é de dupla face. 

kawih adahanen ► restrito adj. 
Inakni hiyakemniki kawih nudahanen. 
—Este assunto é restrito a mim. 
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kawihkis v.t. ► colocar v.i. vestir v.t. aplicar v.t. 
Ig wiwh gakawak ig kawihkisni ta guwakurit 
gibetki. —Ele tirou o seu anel e o colocou na 
mão da noiva. 
Ig kawihkis gitip ta givititkis. 
—Ele colocou o seu espírito neles. 
Ba hiya pisma kawihkis nukamkayh gikawihni? 
—Você pode vestir o meu filho? 
Ifemye kawihkis tigiska ta guvitit adahan mehne 
kaybune avuyi. 
—O enfermeiro aplicou um choque nela para 
desintoxicar a mordida da cobra. 

kawihkis vaksin ► vacinar v.t. 
Amawka wis kawihkis vaksin gitkis bakimnayh. 
—Devemos vacinar as crianças. 

kawihminaw v.i. ► vestir-se v.i. 
Ku aysaw Wavaman kawihminaw akak garaba 
ig humaw pareyne.  
—(Diz a lenda que) quando Wavaman se vestiu 
com o manto ele se tornou um jacaré. 

kawin adj. ► conseguir comida (pesca ou caça) 
Kibeyne! Kiyavwiye Uhokri keh niguh kawin avim 
inin. —Graças a Deus que meu pai conseguiu 
comida hoje. 

kawinsaw v.i. ► dizer que foi ele mesmo quem 
pegou 
(peixe ou caça) V.‘ka-’‘giwin’‘-kis’‘-wa’ 
Mam, niguh kawinsaw arit nuwinuh kunan. 
—Mamãe, papai está dizendo que foi ele quem 
pegou o tucunaré que eu peguei. 

kawk adv. ► não adv. Tb.‘kawka’ 
Ba pis atak ba kawk? —Você vai ou não vai? 

kawnad adj. ► comprido /a adj. 
Nor tino gusemnu kawnad. 
—O cabelo da mulher é bem comprido. 

kawnata adv. ► nem adv. tampouco adv. 
também não V.‘ka’‘-ne’‘-wata’ 
Nah ka atak, pis kawnata atak. 
—Nem eu e nem você vai. 
Ininewa; ka kiyesadima kawnata isihwevyema. 
—É só isso; nem mais nem menos. 
Usuh ka kuhivgama. Ine usuh kawnata 
puwiknema. Usuh hiyegiwata. 
—Não somos pássaros, nem animais. Somos 
pessoas iqual a você. 
Akak ini karayt pis ka hiya pisma ax im kiyne. 
Kawnata hiya pisma ax puwikne arih kiyne. 
—Com essa doença não pode comer peixe 
gorduroso. Também não pode comer carne 
gordurosa. 

kawnra adj. ► ter água V.‘ka-’‘-un’‘-ra’ Tb.‘kawni’ ou 
‘kawhri’ 
Inin unipna ka kawnra. 
—Este poço não tem água. 

kawohkigahaw v.i. ► consagrar-se v.i. 
V.‘ikaw’‘Uhokri’ 
Ig kawohkigahaw git Uhokri. 
—Ele se consagrou a Deus. 

kawohkigahawka s.n. ► religião s.f. fé s.f. 
V.‘Uhokri’‘kamaxwaki’‘ihpaki’ 
Ay arakembet kawohkigahawka amadga hawkri. 
—Existem muitas religiões neste mundo. 

kawokwine s.m./s.f. ► onça s.f. V.‘ka-’‘giwak’‘-ne’ 
Nah hiya kawokwine gidukwen avigku ahin. 
—Vi um rastro de onça no caminho. 

kawokwine-awak s.f. ► (tipo de planta) (Marcgravia 
coriacea) 

kawokwine-duwweh s.m./s.f. ► suçuarana s.f. 
onça-parda (Puma concolor) 

kawokwine-marakye s.m./s.f. ► maracajá s.m. 
(Leopardus tigrinus) (do tupi) 
Ig marise kawokwine-marakye amar. 
—Ele tirou a pele do maracajá. 

kawokwine-puhiye s.m./s.f. ► onça-preta s.f. 
(Panthera onca) 

kawokwine-pawye s.m./s.f. ► ocelote s.f. 
jaguatirica s.f. (Leopardus pardalis) 
Kawokwine-pawye ig isite giw kawokwine pu-
hiye. —A jaguatirica é menor que a onça preta. 

kawokwine-tivagvanvitye s.m./s.f. ► onça-
pintada s.f. (Panthera onca) 
Kawokwine-tivagvanvitye gisivri ke tivagvanbe 
avan mugumguvye. —A pele da onça-pintada 
parece com a folha velha da árvore “tivagvan”. 

kawokwineyene /ano s.m./s.f. ►raça da onça 
(nome de clã) 
Kawokwineyene igkis kuwis madike. 
—Gitkankis igkis kiyapyad hiyegad. 
Ganhankis han. —A raça da onça já está extinta. 
Diz-se que eles eram pessoas grandes. O 
desenho deles era assim. 

kawri, gikawa s.m. ►1 lombriga s.f. verme s.m. 
(Ascaris lumbricoides) 
Bakimni kadahan kawri. 
—A criança tem lombriga. 

►2 minhoca s.f. verme s.m. 
Ig kawih kawri adahan ewnti. 
—Ele usa minhoca como isca. 

►3 s.n. artéria s.f. veia s.f. 
Ig huwivwihe gikawa, ig teke gimig ka aynsima. 
—Ele cortou uma artéria e perdeu muito sangue. 

►4 s.n. nervos s.m. 
Gukawa tigiswig. —Ela bateu num nervo que 
provocou um  choque nela. 

kawvari v.i. ► rastejar v.i. 
Kaybune kawvari akak giduk. Kawri hawata. 
—As cobras rastejam e as minhocas também. 

kay v.i. ► dançar v.i. V.‘kayka’ 
Minikwak imawi gikak mahivoko igkis kay abet 
hiyeg. —Antigamente os “imawi” e os “mahivoko” 
dançavam com a gente. 

kayah v.t. ►1 sentir v.t./v.i. sofrer v.t. /v.i. 
Nah hiya ig hiyepne mbeyne, nah kayah gidahan. 
—Vejo que ele está sofrendo, e sinto por ele. 
Nah kayah naybu. —Eu sinto dor de dente. 
Eg kayehe ka aynsima mativwa. 
—Ela sentiu muita fome. 

►2 sensibilizar-se v.i. comover-se v.i. 
Nah kayehe ku samah eg miyo. 
—Eu me sensibilizei com a morte dela. 

kayah avit giyakni ► magoado /a adj. aflito /a  
Ig kayehe avit giyakni avatra guwasemne. 
—Ele ficou magoado com a fofoca. 

kayahwaki, gikayhawni s.n. ► sensação s.f. 
sentimento s.m. sofrimento s.m. 
Ig kayehe kayahwaki adahan mbayka in kennesa 
git. —Ele sentiu uma sensação de perigo. 
Batekka, bawkiswaki, akak katiwvitka in 
kayahwaki udahan. —Alegria, tristeza e dor são 
sentimentos que possuímos. 

kayawvari /u v.i. ► gemer v.i. (de dor) V.‘kayah’‘-pari’ 
Nukamkayh hewke tiyegem ig kayawvari awaku 
gikayan. 
—O meu filho gemeu de dor toda a noite. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Panthera_onca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Panthera_onca
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kaybiy v.i. ► espumar v.i. (a boca) V.‘gaybi’ 
Gegnikis kaybiyvi. Gaybiy ka aynsima pes. Igkis 
iveg ta git gegnikis aypa aybut tarekwevad pakwa 
ayaknisep gitomabiy! Kiyapyad aybutad! 
—A boca do irmão mais velho começou a 
espumar. Saiu muita saliva. Eles viram que havia 
nascido um dente bem no céu da boca! Um 
dente grande! 

kaybune s.m. ► cobra s.f. 

serpente s.f. V.‘ka-’‘gaybu’‘-ne’ 
Araytak kaybune yumane 
avuyi. —Algumas cobras 
não são venenosas. 

kaybune-arib s.f. ► pau-de-cobra s.m. (Spigelia 
multispica) 

kaybusa v.t. ► escavar v.t. 
Ig kaybusene yakot atiwbi, adah gimedga akar 
ka dagah. —Ele vai escavar o encaixe da flecha 
mais um pouco, para quando ele esticar o arco, a 
flecha não desvie. 
Ig kaybusene giwaku adahan idarapti parak 
araybekut kabayntiwa. —Ele está escavando a 
estaca para o travessão entrar no entalhe dela. 

kaybuw s.f. ► (tipo de capim) V.‘ka-‘‘aybut’ 
Kaybuw in ka amakanisima. 
—O capim “kaybuw” é muito grudento. 

kaybye adj. ► cometa s.m. V.‘ka-’‘gib’‘-ye’ 
Ig kinisekevutne ig kewa warukma kaybyebe. Ka 
ik adahan huwithasaw ta git. 
—Aquele enganador é como um cometa; não 
podemos nos guiar por ele. 

Kayeb s.m. ► constelação da serpente “Kayeb”, 
chuvas da serpente “Kayeb” (Escorpião, 
Centauro, até o Cruzeiro do Sul) V.‘kayewbet’ 
Hiyeg awna ku ignewa warukma Kayeb ekkene 
muwokwekri. Kayeb igi datka. Pisaya gitew. —A 
gente diz que a constelação da sucuriju de duas 
cabeças “Kayeb” anuncia a estação da chuva. 

Kayeb kavusaw wayk amaksemni dezembro. In 
wayk aritnanyumni he in digisase kariy. —As 
chuvas da serpente “Kayeb” começam a cair 
no fim de dezembro. Elas caem pouco a pouco 
até que o campo fica alagado. 

Kayeb giwak ► Cruzeiro do Sul, mão de Kayeb 
Pitatye Kayeb giwak kavusaw wayk. Kuri 
nikwene gitewme. Pisayavepka gitew padak 
muwok. —Primeiro, as chuvas da mão de Kayeb 
(Cruzeiro do Sul) começam a cair e depois as 
das cabeças dela. Ambas das cabeças dela 
mandam chuva. 

Kayeb giwarukma ► Júpiter s.m. estrela de 
Kayeb 
Ner kanumka “Kayeb giwarukma” awaku ku 
samah Kayeb gib tivik wade arimkat inere 
warukma. —Aquele planeta [Júpiter] chama-se  
“estrela do Kayeb” porque o rabo dele extende-
se até aquela estrela. 

kayewakuhaw v.i. ► arqueado /a adj. 
forma de arco V.‘katuyuk’ 
Gusiwseb kayewakuhaw. In ka tarukaknema. 
—Suas sobrancelhas são arqueadas. Não são 
retas. 
Tuwesgu akak imedgit in kayewakuhaw. —O 
arco-íris e o arco de flecha têm forma de arco. 

kayewbet adj. ► enrolado /a adj. torcido /a adj. 
V.‘tarebubet’‘kayeb’ 
Kaybune himak kayewbet. 
—As cobras dormem enroladas. 

kayewnene adj. ► curvado /a adj. torcido /a adj. 
V.‘katuyuk’‘tarebubet’ 
“Virgula” inakni paha tivaka kayewnene. 
—Uma vírgula é um pequeno risco curvado. 

kayg, akay s.n. ►1 batata doce s.f 
Eg warakno kayg abet muwok kahadbe kasis ka 
kagahgu. —Ela retirou a batata doce na chuva, a 
fim de que as formigas de fogo não a picassem. 

►2 batata s.f. V.‘akay’ 
Wis keh wakukwa-ateya pes akak maxax akay. 
—Fazemos o berne sair da carne aplicando a 
batata do tajá-de-sol. 

kayg s.m. ►1 lua s.f. V.‘kayg axwiye’ 
Kamuw uguhne puwivaka. Igme kayg uguhne 
tiyegemka.  
—O sol ilumina o dia, e a lua ilumina a noite. 
Abet kayg asirihgit amiyan aynesa. 
—Durante a lua do quarto crescente ou 
minguante a maré fica baixa. 
Abet kayg anutnihgit amiyan kiyhawna. 
—Durante a lua "anutnihgit" a maré é mais alta. 
Aritka minikwak ig kayg ig hiyegite. —Diz a lenda 
que antigamente a lua era uma pessoa. 

►2 mês s.m. 
Mpuse kayg niguh tivik Uyapkunit. 
—Cada mês papai vai para Oiapoque. 
Eg kayehe guduhya adahan pahavwi kayg . 
—Ela tinha dor nas costas por um mês. 

kayg abutnihgit ► lua crescente V.‘abutni’ 
Tb.‘kayg aytranesa’, ‘kayg anutnihgit’ 
Ku wis mutuh abutnihrit kayg ayge humaw 
amutribdi ayeksa. —Se plantarmos durante a lua 
crescente, as plantas terão muitos bichinhos. 

kayg amedgemnit ► lua nova V.‘madik’ 
Ku wis abet kayg amedgemnit amiyan aynesa. 
—Durante a lua nova a maré é baixa. 

kayg ameremnit ► lua cheia V.‘marah’ Tb.‘kayg 
arudihrit’ 
Abet kayg ameremnit amiyan ka ahawnasima. 
—Durante a lua cheia a maré é muito alta. 

kayg ariw ► fase da lua V.‘giw’ 
Paranatunka kanum kayg ariw ku samah ahivak. 
Parikwakime kanum kayg ariw pakeku akak ku 
samah amiyan ahawna. Nikwe kayg ariw ka 
tuguh hehpekuyema. 
—Os palikur denominam as fases da lua não de 
acordo com a aparência da lua, e sim de acordo 
com a maré alta causada pela lua. Assim, as 
fases da lua em palikur não coincidem com as 
fases da lua em português. 

kayg aytranesa ► lua crescente V.‘ayta’ Tb.‘kayg 
abutnihrit’, ‘kayg marehevye’, ‘kayg anutnisetni 
Igkis keh fet ku aysaw kayg aytranesa. —Eles 
fizeram uma festa durante a lua crescente. 
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kayg axwiye ► lua nova V.‘ax’‘-wa’ 
Ku pis ax was avim kayg axwiye, paybu mutuk 
kewa wasbe. 
—(Diz a lenda que) se você comer açaí durante a 
lua nova, seus dentes vão se soltar como o açaí. 
Ku aysaw kayg axwiye, amakanogben awna ku 
kayg areketni wot ku Uhokri kuwis dagawne wot 
kuwis. “Amawka wixwiy kay mpuse kayg. Ku pis 
ka kay, pis ka batek gikak, pis ka kiyatig.” Usuh 
kayne mpana hawkri nikwe. 
—Durante a lua nova, as ancestrais diziam que 
isso era um sinal de que Deus estava zangado 
conosco. “Temos que dançar. Se você não dança 
é sinal de que você não valoriza e não o 
respeita.” Aí então nós dançavamos por três dias. 

kayg axwe ► eclipse da lua V.‘ax’‘-wa’ 
Amekenegben awna ku kayg axwe awaku ig 
patekbete gikak givetunya kamuw, ig manuke 
kamuw gidukwen. —Os velhos dizem que um 
eclipse da lua acontece quando a lua encontra 
com a trilha do seu inimigo, o sol. 

Lekol akivara akka wotuh ku kayg axwe ku 
aysaw waxri adug aranmap mpitha kayg abutni. 
—A professora nos disse que um eclipse da lua 
acontece quando a sombra da Terra impede a 
luz da lua. 
Kayg ameremnit, kayg axwiye, usuh kayne ma-
yapna. —Durante a lua cheia, quando houve um 
eclipse da lua, dançavamos a dança “mayapna”. 

kayg kabutenne ► luar s.m. V.‘abutni’ 
Avim inin tiyegem kayg kabutenne. 
—Hoje é noite de luar. 

kayg madikwiye ► lua minguante 
Tb.‘kayg asirihgit’ V.‘madik’ 
Kayg madikwiye ig isihwene. 
—A lua minguante vai diminuindo. 

kayg marehevye ► lua crescente Tb.‘kayg 
aytranesa’, ‘kayg abutnihgit’, ‘kayg anutnisetni’ V.‘marah’ 
Kayg marehevye ig kiyesihwene. 
—A lua crescente vai crescendo. 

kaygis s.n. ► sinal s.m. 
Ku pis yakis ini kaygis ay piduhyamadga akak 
tanayri, in manwa. 
—Se você deixa a formiga-de-rabo picar o sinal 
nas suas costas, o sinal vai desaparecer. 

kaygis s.m. ► (tipo de lagartixa) 
Ig aman kaygis ig kadahan gitamra puhiboye. 
—A lagartixa “kaygis” tem manchas pretas. 

kayh s.n. ► areia s.f. 
Kahibu ka aynsima kayh. 
—A praia tem muita areia. 

kayh v.t. ► farejar v.t. V.‘ka-’‘ayh’‘arihgi’‘harah’ 
Puwikne ay kennesa. Mmahki uvig ka kayhgi? 
—Há caça perto. Por que nosso cachorro não a 
farejou? 

kayhapnene adj. ► deserto s.m. 
V.‘kayh’‘amatap kayhyekata’ 
Ig misakwa pahapo ayge ku kiney iwetrit 
kayhapnene. —Ele morava sozinho no deserto. 

kayhare v.i. ► ter fedor V.‘kayh’ 
Im kaba bus in kayhare. 
—O peixe está quase podre, tem pouco fedor. 

kayhgi s.n. ► ter inhaca V.‘ayhavrik’‘arihgi’ 
Uya atak awke; wis ka kayhgi awaku unika. 
—Vamos tomar banho; assim não teremos 
inhaca por causa do suor. 

kayhka s.n. ► gula s.f. 

kayhpiye /o adj. ► guloso /a adj. 
Nor tino arudyo, eg kayhpiyo. 
—Aquela gorda é gulosa. 

kayivwik adj. ► ter fronteira V.‘ka’‘ayivwi’‘-ak’ 
Parahna akak parasi kayivwik giwaxigkis. —Os 
brasileiros e franceses têm fronteira em comum. 

kayka s.n. ► dança s.f. V.‘kay’‘-ka’ 
Amaka ig ayge abet kayka. 
—Ele estava na dança ontem. 

kayka aramteman ► dança do turé 
V.‘aramtem’‘-man’ 
Igkis agigha aramtem abet kayka aramteman. 
—Eles tocam clarinetes de bambu durante a 
dança do turé. 

kayka datkarepka ► dança da jiboia V.‘datka’ 
Abet kayka datkarepka igkis keh pahatraminka 
adahan ahehpene datka. 
—Durante a dança da jiboia eles fizeram uma 
fila longa, imitando uma jiboia. 

kayka avaknepka ► dança do gavião 
V.‘avakna’‘-epka’ 
Abet kayka avaknepka pahavwi ahehpa avakni. 
Ig kamaxne giwin hiyeg ku pariye mpithaka gavit 
ner tesne sabbug, ku pariye kanumka “takarak 
kaviganyo”. Ku aysaw ig kuwis kamaxave 
“takarakyan” igkisme kiyaranihpig igkis 
biwhnekuye givitit kabayanesa. 
—Durante a dança do gavião uma pessoa 
imitava um gavião. Ela ia pegando as outras 
pessoas que estavam dançando. O tamborileiro, 
chamado o “protetor dos pintos” tentava protegê-
las. Depois que o “gavião” pegava todos os 
“pintinhos” eles o cercavam e batiam nele 
levemente. 
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kayka sabbugman ►dança do tambor V.‘sabbug’ 
Abet kayka sabbugman hiyeg kaynekuye. 
—Durante a dança do tambor as pessoas 
dançam individualmente. 

kayka karrepka ► dança da arara-vermelha 
V.‘karu’‘-epka’ 
Abet kayka karrepka pahavwi hiyeg bat 
ahamadga evwit ke wotbe eg pahavu karu avew 
ahbe. Ayteke nikwe kaynevwi ewk ahamna gut. 
Egme ahehpan karu ku samah eg duhbetano 
ahamna. 
—Durante a dança da arara-vermelha uma 
pessoa sentava-se num banco como se fosse 
uma arara num galho. Então os participantes 
traziam folhas para ela, então ela fingia comer. 

kayka karawxakman ► dança “karawxakman” 
Abiyriktak pahavwi mahivoko wohaviyep 
giduhyarewni, igkis wahawkrivwiy kamax avat 
karawxakman. Inin kuri kayka karawxakman. 
 —(Diz a lenda que) da boca de um homem 
sobrenatural “mahivoko” que queimou as costas, 
nossos anciãos aprenderam a canção chamada 
“karawxakman”. Isso foi a origem da dança 
“karawxakman”. 

kayka kiysepka ► dança da raspagem, dança 
para esquecer dos mortos V.‘kiys’‘-epka’ 
Abet kayka kiysepka, hiyeg tamaktaw akak ihap 
awkihan gibagwanminew, awkihan gitewhariw 
made givit. 
—Durante a dança para esquecer dos mortos, 
as pessoas se pintavam com urucu nas 
pernas e na cabeça e por todo o corpo. 

 

kayka kuwapna ► dança das borboletas 
V.‘kuru’‘avan’ 
Abet kayka kuwapna hiyeg tamaktaw kuwikwiye, 
duruweh, arakembet. —Durante a dança das 
borboletas as pessoas pintavam o corpo de 
amarelo, vermelho e outras cores. 

kayka mayapna ► dança “mayapna” 
V.‘maye’‘avan’ 
Abet kayka mayapna tinogben kaynokis akak 
arab pebkaknano abogi, egkis paknokis 
mayapna. 
—Durante a dança “mayapna” as mulheres 
dançam usando um bastão de duas 
extremidades e entoando o cântico “mayapna”. 

 

kayka mayapna-kuwapna ► dança “mayapna-
kuwapna” V.‘kuruw’‘avan’ 
Abet kayka mayapna-kuwapna hiyeg pak avat 
nawenyewa aynesa ariw kayka mayapna. 
—Durante a dança “mayapna-kuwapna” as 
pessoas entoam um cântico parecido com o da 
“mayapna”. 

“Kuwapna” pes ariwntak “kuruw”. Inneki keh in 
kanumkan kayka mayapna-kuwapna. 
—“Kuwapna” vem da palavra que significa “seguir 
em bando”. Por isso a dança se chama dança 
“mayapna-kuwapna”. 

kayka Uhokrikapna ► dança de Deus 
V.‘Uhokri’‘avan’ 
Igkis pisenwahpiye kiysepka igkis kayne 
Uhokrikapna. —Terminavam a cerimônia 
fúnebre com a dança de Deus. 

kayka uwkikapna ► dança dos embriagados 
V.‘uwkiya’‘avan’ 
Eg timuvu tihano guhmun ku samah eg iwepka 
gavit uvayan. Kiyavwiye pekne inakni gukanman 
kuri humaw uwkikapna. —O mutum ficou 
chorando porque a canoa dele foi levado pelo 
pato. Aí as pessoas cantavam o lamento dele e 
isso se tornou a dança “uwkikapna”. 
Uwkikapna arakamnihka ku madikte hiyeg 
uwkekuye akak wohska. 
—A dança “uwkikapna” quer dizer que todo 
mundo está dançando embriagado. 

kayka wakukwepka ► dança do macaco 
V.‘wakukwa’‘-epka’ 
Abet kayka wakukwepka igkis ahehepenekuye 
wakukwa, igkis pak gavanvig. —Durante a dança 
do macaco todos eles dançaram como um 
macaco, cantando o cântico dele. 

kayka wawapna ► dança do chocalho 
V.‘waw’‘avan’ 
Tinogben iwi waw adahan egkis kaynokis 
wawapna. Pitatye tinogben sassano waw. 
—As mulheres levam chocalhos para a dança do 
cho-calho. Elas começam a dancar sacodindo-
os. 
Nikwe awayg danuh gut pahavu. Ig iwe 
guwakutak adahan igme sessehne waw ku aysaw 
ig kayne wawapna gukak. 
—Então os homens vêm até as mulheres. Cada 
um pega o chocalho da mão de uma mulher, e aí 
ele sacode o chocalho dançando a dança do 
chocalho ao lado dela. 

kayivwih v.t. ►1 preservar v.t. perenizar v.t. 
perpetuar v.t. conservar v.t. V.‘ka-‘ayivwi’‘-ha’ 
Amawka wixwiy kayivwih wownwiy parikwaki. 
—Precisamos conservar a nossa língua palikur. 

►2 manter v.t. sustentar v.t. aliviar v.t. 
Gidiyemni kayivwihpen. 
—A sua volta me aliviou. 

kayrva s.f. ► piranha-amarela s.f. (Pygocentrus 
piraya) 
Kayrva eg umayan nopsesa. Abet muwokwekri 
eg humaw pohe. —A piranha-amarela é 
pequena. Na época de chuva ela torna-se preta. 

kaytwa v.t. ► responder v.t. 
Ig ka kaytwa nuwnuh. 
—Ele não respondeu à minha pergunta. 

kaytwaki, gikaytwan s.n. ► resposta s.f. 
V.‘iwit adiyesak’ 
“Pariye gukaytwan?” “Eg kaytwa “ihi”. 
—“Qual foi sua resposta?” “Ela respondeu ‘sim’”. 

kaytwatru s.m. ► (tipo de jiboia) V.‘kaytwa’‘-atru’ 
Pis kinetihwene ay. Kuri ig kaytwatru aynte nevu. 
Ig kinetihwa ku pis awna kaksa. 
—Diz a lenda que quando você está falando, a 
jiboia “kaytwatru” imita suas palavras de lá no 
mato. 
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kaytwaki, gikaytwan s.n. ► resposta s.f. 
V.‘kaytwa’‘iwit adiyesak’ 

kayut s.n. ► tapioca Tb.‘kayut igiye’ 
Eg kirukno kayut igiye. 
—Ela está escavando a goma de tapioca. 
Uyay piyuk kayut kuwagaki. 
—Vamos vender tapioca granulada. 

kayuw s.f. ►tamuatá s.m. (Hoplosternum littorale) 
Tb.‘kariwru’ 
Kayuw kasayge adahan kehne gub adahan aran. 
—O tamuatá faz um ninho de bolhas para pôr os 
ovos. 

kayuyene /ano s.m./s.f. ► raça do tamuatá (nome 
de clã) 
Kayuyene igkis kuwis madike. 
Ganhankis han. 
—A raça do tamuatá já está 
extinta. O desenho deles era assim. 

kaywa v.t. ►1 inaugurar v.t. V.‘gukaywepka’ 
Igkis kaywe nukune leglis ku avim inin. 
—Eles inauguraram a nova igreja hoje. 

►2 batizar v.t. V.‘kew’ 
Ig kaywe usuh ahakwa un. 
—Ele nos batizou nas águas. 

kaywa s.n. ► laço s.m. 
Ig pakevutne kannu kawih kaywa kabayntiwa. 
—O boiadeiro sabe usar o laço muito bem. 

kaywehpiye adj. ► estagnada adj. 
Yuma paraw ku kiney un kaywehpiye. 
—Não tem maresia em água estagnada. 

ke -be adv. ► similar adj. parecido /a adj. como 
adv. que nem V.‘kewa -be 
Sitru eg ke uwasbe.—O limão é similar à laranja. 
Garagbusa ke paragbusabe ahivak. 
—A espingarda dele é parecida com a sua. 
Gukamkayh guhivak kewa gunagbe. 
—A filha é muito parecida com a mãe. 
Bakimnayh ayhgarudikis ke nerbe gikamayh 
ayhgarudi. —As crianças eram gordinhas que 
nem o filho dele. 

ke bakimnibe ► imaturo /a adj. V.‘bakimni’ 
Ner takweye gihiyekemni ke bakimnibe. 
—O rapaz é imaturo. 

ke bukutrube kiystaki ► arrepiado /a adj. 
V.‘ naranrapti’‘segege’ 
Gimar ahivak ke bukutrube kiystaki awaku 
akeswih. —Ele está arrepiado de frio. 

ke inagtibe ► materno adj. 
Eg kavigsa gukamkayuvwi awaku guhiyakemni 
ke inagtibe. —Ela cuida bem das crianças 
porque ela tem amor materno por elas. 

ke nutuhbe ► achar que 
Avim ini ku aysaw nah amere Jesus, nah batek 
ka aynsima. Ke nutuhbe nah ik adahan nah sigis 
kewa itbe, nah ik adahan nah amara kewa 
avaknabe. 
—Quando eu recebi Jesus, eu fiquei muito feliz. 
Achei que eu pudia correr como um veado, que 
pudia voar como uma águia. 

ke wotbe ► como se V.‘ke -be’‘wot’‘ -be’ 
Ig maviyese ihap gibitamnat, ke wotbe in 
hiwhkabe kamige. 
—Ele passou urucu no pescoço como se 
estivesse cortado e sangrando. 

ke yube ► inseto s.m. V.‘ke -be’‘yu’ 
Tagep, tanan akak aniy igkis ke yube. 
—Mosca, gafanhoto e muriçoca são insetos. 

keb adv. ► muitos adv. V.‘kebnene’ 
Aynewa igkis keb, neras hiyeg. —Naquele tempo 
eram muitos, aquelas pessoas. 
Ka keb giwinkis. —Não pegaram muitos peixes. 

kebnene v.i. ► aumentar-se v.i. multiplicar-se v.i. 
Igkis aymehwe kebnene, kebnene, yakot 
kebnene hawata payak gikakkis. 
—Eles se multiplicavam e suas flechas se 
multiplicavam junto com eles. 

kebkuhwa v.i. ► enrolar-se v.i. V.‘keb’ 
Kaybune kebkuhwa akimpuku was.—A cobra se 
enrolou para dormir no pé do açaizeiro. 

-keg suf. ► lugar s.m. -ado /a suf. -tório suf. -tério 
suf. -aria suf. -eria suf. V.‘-ket’ 
Ig wagehe akak giwin ta amun gikadesekeg. 
—Ele subiu com a presa para a emboscada dele. 
Wayvuyenevwi gavuhekegkis in aynte Kuwap. 
—O cemitério da raça da lagarta fica em Kuwap. 

kegkeg s.f. ► perereca s.f. (Litoria sp.) 
Eg kegkeg nopsesa. Eg gubetki awna avewi ah. 
—A perereca é pequena. Ela gosta de cantar 
nas árvores. 

keh v.t. ►1 fazer v.t. 
Ig keh pahamku umuh. —Ele fez uma canoa. 
Nah ka kannu keh inin. 
—Eu não sei como fazer isso. 
Ig ka keh ariknawnama. —Ele não fez nada. 

►2 causar v.t. 
Wag akagan keh wis uti karayt kewye dehgi. 
—A picada do mosquito causa dengue. 

►3 praticar v.t. 
Ig keh arakembet ihamwiki. 
—Ele pratica todo tipo de feitiço. 

►4 cumprir v.t. 
Ig keh ku samah ig awna. 
—Ele cumpre a sua palavra. 

►5 enfeitiçar v.t. fazer mal 
Ku pis ka keh ku samah numawkan nah kehpep. 
—Se você não fizer o que eu quero, eu 
enfeitiçarei você. 

►6 agir v.i. 
Mmahki pis kehne henne? 
—Por que você está agindo dessa maneira? 

►7 construir v.t. edificar v.t. V.‘wagahkis’ 
Ig keh givinbet kibehtenwa. 
—Ele construiu uma barraca rapidamente. 
Igkis kehe pahayku unatiy imuwad. 
—Eles edificaram uma torre de água. 

►8 elaborar v.t. 
Uyay keh kagta adahan lekol. 
—Vamos elaborar livros para a escola. 

►9 incitar v.t. V.‘pusupsuh’‘tiyuwasa’ 
Ig kehe pewru gidagonyi. 
—Ele incitou o cachorro a ficar bravo. 
Gavisni abohri motye keh ig watiswe ahakwat un. 
—O medo das abelhas incitou o menino a pular 
na água. 

►10 fabricar v.t. 
Ig keh yuwti akak arawa asivri. 
—Ele fabricou o capacete com penas de arara. 

►11 formar v.t. 
Ig kehe darivwit akak parawkam seynevye. 
—Ele formou o vaso com argila branca. 

►12 fundar v.t. 
Ignewa ku pariye keh lekol avin. 
—Ele fundou a escola. 
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►13 instituir v.t. estabelecer v.t. 
Guvelma kehe nukune kumadukaki akiw. 
—O governo instituiu novas leis. 

►14 ocasionar v.t. gerar v.t. 
Ukeryiwiy gikakkis Hiye keh wixwiy kaba madike. 
—Nossa guerra com os Galibis quase 
ocasionou nossa extinção. 

►15 produzir v.t. 
Uyay keh ka aynsima akabdat, yuwti, yakot 
adahan wavikanwiy. —Vamos produzir muitos 
colares, capacetes, e flechas para vender. 

►16 realizar v.t. 
Ig kuwis keh madikte ku pariye ig kehkere. 
—Ele já realizou todos os seus sonhos. 

►17 suscitar v.t. 
Gisamanawni keh hiyeg hiyara. 
—Sua brincadeira suscitou risos. 

keh ahehpak areketni ► delinear v.t. 
Ig keh ahehpak areketni parikwene giwaxigkis. 
—Ele delineou a reserva. 

keh awaygye ► fortificar v.t. 
Ig keh givit awaygye akak vitamin. 
—Ele fortificou o corpo com vitaminas. 

keh batek ► agradar v.t. 
Gikan gitkis keh igkis batek. 
—Ele os agradou com presentes. 

keh diyuhkiswa ► dar ré 
Ig keh mote diyuhkiswa. —Ele deu ré no motor. 

keh gub ► aninhar v.t. 
Kuhivrebdi keh gubkis abet kuwekweyanewka. 
—Os pássaros se aninharam em abril. 

keh hiyekere ► intrigar v.t. 
Giwn keh gikebyi hiyekere ku pariye in. 
—As suas palavras intrigaram o seu irmão. 
Eg keh madikte gahegbetawni humaw gut. 
—Ela realizou todos os seus planos. 

keh yaknit ► enfuricer-se v.i. tornar agressivo 
V.‘kanaktin’ 
Ig hiyapni henne ig kehe yaknit ta gimkanit 
ganig. —Ao ver isso, ele se tornou agressivo 
com o seu cunhado. 

keh inwata akiw ► repetir v.t. 
Takuwanek usuh keh inwata wewvaki akiw. 
—Nós vamos repetir a caçada amanhã. 

keh ivat ► reforçar v.t. 
Ig keh iyarad ivat. —Ele reforçou a cerca. 

keh ka batek ► desagradar v.t. 
Ig keh nah ka batek. 
—Ele me desagradou. 

keh katiw avit giyakni ► ofender v.t. 
Ig mahivwih gikebyi, ig keh gikebyi katiw avit 
giyakni. —Ele xingou o irmão e o ofendeu. 

keh kihivwikinen ► engraçado /a adj. 
Ig keh kihivwikinen. 
—Ele é muito engraçado. 

keh kont ► somar v.t. 
Ig kehne kont. —Ele vai somar as contas. 

keh nuwiska ► franzir v.t. preguear v.t. 
Eg keh gubukun nuwiska. 
—Ela pregueou a sua saia. 

keh siyama ► jurar v.i. (do crioulo) V.‘ikaksa’‘awna 
giwtrik Uhokri’‘kanum Uhokri gawneve’‘keh siyama’ 
Eg keh siyama givetun Uhokri ku eg ka taraksa. 
—Ela jurou perante Deus, que não era culpada. 
Ig keh siyama adahan givit nekwa ku ig kawin, 
metakwa ig diyuh. 
—Ele jurou que não voltaria sem uma presa. 

keh uhawkan ► ganhar a vida 
Ig kehne gihawkan kabayntiwa akak humka. 
—Ele ganha a vida bem com artesanatos. 

keh uwanti ► gabar-se v.i. ostentar-se V.‘giwanti’ 
Ig batek keh giwanti. 
—Ele gosta de gabar-se do que faz. 

keh wis misakwa makniw ► saudável adj. 
Ku wis ax amutribdi, akak im akak ah gariw in 
keh wis misakwa makniw. —Comer legumes; 
peixes e frutas é saudável para o corpo. 

kehbeta v.t. ► improvisar v.t. inventar v.t. 
Ig kehbeta paha payt nopsensa. 
—Ele improvisou uma pequena casa. 
Ig kehbete pahat estwa. 
—Ele inventou uma estória. 

kehbetaki iwit ► gíria s.f. 
Ig awna iwit kehbetakinen. —Ele só fala gíria. 

kehehawbet adj. ► bagunçado /a adj. 
desarrumado /a 
Kuri in madikte kehehawbet. 
—Agora está tudo desarrumado. 

kehehawbdih v.t. ► bagunçar v.t. desarrumar v.t. 
Eg bakimni daxbeta newkanbet. Eg 
kehehawbdihpin madé. —A criança mexeu nas 
minhas coisas. Ela bagunçou tudo. 

kehka adj. ► feito /a adj. composto /a adj. 
produzido 
Gimana kehka akak dug, kumat, pakir arih. 
—Sua comida é composta de arroz, feijão e 
carne de porco. 

kehket, akehkeg s.n. ► fábrica s.f. 
Ig muwaka uti gannivwi ariku pahayku kehket. 
—Ele quer achar emprego numa fábrica. 

kehkis v.t. ► encomendar v.t. mandar fazer 
Nah kehkis git pahat matap. 
—Eu encomendei um tipiti a ele. 
Ig kehkise matit gut gihayo. 
—Ele mandou a esposa fazer mingau. 

kehkis annivwit v.t. ► delegar v.t. incumbir v.t. 
encarregar v.t. 
Ig kehkis annivwit mpuse gitkis. 
—Ele delegou o trabalho a cada um deles. 

kehsa v.t. ►1 imitar v.t. V.‘keh’‘-asa’ 
Nah kannu kehsa wakukwa. 
—Eu sei como imitar macaco. 

►2 fazer modelo 
Igkis keh inere adahan bakimni gasu. Igkis kehsa 
makawem, igkis kehsa tivuw, igkis kehsa ara-
kembet kuhivra igkis keh. —Eles faziam aquelas 
coisas para brinquedos. Faziam modelos do 
urubu-rei, do sapo e de todo tipo de ave. 

kehsapka s.n. ► fabricação de modelos 
Amekenegben kawih parawkam adahan 
kehsapka, kehsene bukutru, kehsene it, kehsene 
arudiki. —Os ancestrais usavam argila para a 
fabricação de modelos. Faziam modelos de 
cutia, veado, anta e outros. 

kehwa v.i. ► encantar v.t. V.‘keh’‘-wa’ 
Ig puh ahakwa givey adahan ig kehwene. 
—Ele soprou no remédio para encantá-lo. 

kehwe v.i. ► abster-se v.t. V.‘kah’‘-wa’‘miniw’ 
Nah kehwe ariw vot. —Vou abster-me de votar. 

-kekne suf. ► -ário /a suf. -eiro /a suf. de adv. (suf. 
nominal ref. ao conteúdo ou serviço ou possessão) V.‘-
kak’‘akak’‘-ne’ 
Ig ner atiwkekne kadahan pahak kagta 
avatkekne akak pahak kagta iwitkekne akiw. 
—O empresário tem um hinário e um dicionário. 
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Nah ka hiyak ba ner inetitkekne, ba ig ahj, ba 
kawk, ba ig ihtikekne. 
—Não sei se aquele mensageiro era um anjo ou 
se era um homem de carne e osso. 

kektiniwki s.n. ► corrimento no membro, 
gonorreia s.f. 
Ku pis dax pahavwi ku pariye kadahan kektiniwki 
ku pariye pes givititak, amawka pis awke. 
—Se você tocar em alguém que tem um 
corrimento, deve tomar um banho. 
Kektiniwki in mabeyevye karayt. 
—A gonorreia é uma doença venérea ruim. 

-kemni suf. ► -s, -es suf. (plural) (kibite) 
Awaykemni paytya, manitya, ivuhtya, wewva. 
—Os homens constroem casas e canoas, 
pescam e caçam. 

kennesa adv. ►1 perto adv. próximo /a adv. 
Was kennesa paytbuhku. 
—A roça fica perto da casa. 

►2 à queima roupa adv. 
Ig haviswig kennesa. 
—Ele atirou nele à queima roupa. 

ker v.i. ► brigar v.t. guerrear v.i. batalhar v.i. lutar  
Igkis ker kibite kamukri. 
—Eles guerrearam durante muitos anos. 
Nah ka muwaka pis kervima gikak pisamwi. 
—Não quero que você fique brigando com seu 
irmão. 

-kere suf. ► querer v.i. desejar v.i. 
Nah kinetihwekere pikak. 
—Eu queria conversar contigo. 

kerapye /o adj. ► magro /a adj. V.‘kevip) 
Ku aysaw marit maviye giw ig misakwa kerapye. 
—Ele ficou magro depois da malária. 

kerka, gikevan s.n. ► briga s.f. guerra s.f. luta s.f. 
conflito s.m. batalha s.f. violência s.f. V.‘hiye’ 
Kerka ewk mbeyne. —A guerra traz miséria. 
Kerka ayivwih ka aynsima ler. 
—A luta demorou muitas horas. 
In kerka pisenwe. —A batalha terminou. 

kerye /o v.i. ► brigar v.t. lutar v.i. batalhar v.i. 
Igkis keryes he igkis madike. 
—Eles brigaram até se acabarem. 
Ig kerye gikak gitimni. 
—Ele batalhou contra seu inimigo. 

kesetet s.f. ► (tipo de buzina) V. ‘puhtet’‘makuk’ 
Kesetet puhka ariku ubiy adaha 
humekne bukutru. 
—A buzina “kesetet” é soprada 
dentro da boca para atrair cutias. 

-ket suf. ► lugar s.m. -ado /a suf. -tório suf. 
-tério suf. -aria suf. -eria suf. V.‘-keg’ 
Eg pes arikutak ivegbetket eg atak arit axket. 
—Ela saiu do laboratório e foi para o refeitório. 
Igkis avuhe giminamwi aynte avuheket. 
—Eles enterraram o corpo no cemitério. 
Kineyva piyuket adahan kagta? 
—Onde fica a livraria? 

ket s.f. ► quartzo s.m. V.‘ketayumni’ 
Hiyeg biwh ket akak kasivag adahan kehne tiket. 
—As pessoas batem em quartzo com o terçado 
para fazer fogo. 

ketayumni s.f. ► cristal s.m. V.‘ket’‘-min’ 
Nah beke nor tip, nah uti ketayumni ariku. —Eu 
quebrei aquela pedra e encontrei cristais dentro. 

kevip adj. ► atrofiado /a adj. fino /a adj. magro /a 
adj. V.‘kerapye’‘pidikwe’‘-pi’ 
Giwan kevip. —Seu braço está atrofiado. 

Ku pis ka ax, pis kevip. 
—Se você não comer, vai ficar magro. 

kevisaw v.i. ► emagrecer v.i. perder peso, ficar 
magro /a 
Ig maxhew adahan ig kevisewne. 
—Ele deixou de comer para emagrecer. 
Nah ayhnarudi. Nah muwaka kevisaw. 
—Estou gorda. Quero perder peso. 

kew v.t. ► lavrar v.t. arar v.t. roçar v.t. 
Inin paka aytwinihpiye usuh kewne uwasra. 
—Na semana que vem vamos lavrar nossa roça. 

kew s.n. ► cerrado s.m. V.‘kewakwiye’ 

kew adj. ► dar fruto V.‘ka-’‘guw’ 
Uwas kote kewte, awaku inekute guhimnay. —A 
laranjeira ainda não deu fruto pois é nova ainda. 

kew adj. ► batizado /a adj. V.‘ka-’‘giw’‘kaywa’ 
Nah kuwis kew unihkwa. —Eu já fui batizado. 

kew interj. ► zim interj. V.‘tyak’ 
Ig uguguhe iwan ta gimkat. Kew! Bukivi Masitwak 
gibita. —(Diz a lenda que) ele brilhou a faca na 
direção dele. Zim! Masitwak foi decapitado. 

kewa –be adv. ►como adv. igual à (exatamente) 
V.‘ke’‘-wa’ 
Pisimsa kewa nudahanbe ahivak. 
—Sua camisa é exatamente como a minha. 

kewa kehnebe ► simular v.t. V.‘kewa’‘-be’ 
Lekol akivara kewa kehnebe annivwit. 
—A professora simulou o exercício. 

kewakwiye adj. ► mato cerrado V.‘kew’ 
Inere waxri kewakwiye. 
—Aquele terreno era mato cerrado. 

kewe adv. ► arrastar-se v.i. 
Kaybune mpiye kewe awkihan. 
—A cobra passou se arrastando por aqui. 

kewgihri, gikewgiha s.n. ► ilha s.f. Tb.‘gikewihra’ 
Kewgihri pakwa amadga warik. 
—A ilha está bem no meio do rio. 
Hiyeg kanum gariw “Maye gikewgiha” awaku 
Maye gikak Mahivoko igkis keh inere kewgihri. 
—A gente a chama “Ilha dos Maye” porque (diz a 
lenda que) os povos antigos, Maye e Mahivoko, 
fizeram aquela ilha. 

-kewihra suf. ► ilha s.f. 
In kanumka “Kuwekwemnaw” awaku ka aynsima 
kuwekwe himak avit ini kewgihri. In kanumka 
“Kuwekwe gukewihra” hawata 
“Kuwekwekewihra”. 
—Ela se chama “Terra dos Papagaios” porque 
muitos papagaios dormem naquela ilha. Também 
se chama “Ilha dos Papagaios”. 

kewriku adv. ► no cerrado Tb.‘kewruku’‘kewku’ 
V.‘kewakwiye’‘-iku’ 
Ig kaybune ayntehan kewriku. 
—A cobra está lá no cerrado. 

kewweke adj. ► matagal s.m. V.‘kewakwiye’‘-eweke’ 
Ku yis ka tigah aranwa yivin in kewweke. 
—Se não roçar, o quintal vai virar um matagal. 

kewye /o adj. ► chamar-se v.i. chamado /a adj. 
V.‘ka-’‘giw’‘-ye’ 
Pariye kewye Luiz ay ubetwiy? 
—Qual de nós aqui se chama Luiz? 

keynene adj. ► purulento /a adj. V.‘akay’‘kakayviye’ 
Gibuskana keynene. —A ferida é purulenta. 

keyegu s.m. ► lesma s.f. (Stylommatophora) 
Keyegu ikis gidukwen ku kit ig kahwa. 
—A lesma deixa uma mancha por onde anda. 
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-ki clit. ► mesmo adv. exatamente adv. 
justamente adv. especificamente adv. 
Mmah hennewatki pis hiyavwa? 
—Você o viu de verdade mesmo? 
Ka aynsima kuwekwe himak avit ini kewgihri, 
inneki keh in kanumka ‘Kuwekwemnaw’. 
—Muitos papagaios dormem nesta ilha. É 
justamente por isso que ela se chama ‘Terra dos 
papagaios’. 
Kitvahkig? —Exatamente para onde ele vai? 
Ig dukugise kameki ig himakme. —Ele se deitou, 
no entanto não exatamente dormiu. 

-ki suf. ► -eza suf. -dade suf. -ismo suf. -ência suf. 
-eiro /a suf. -mento suf. -ança suf. -ção suf. -são suf. 
-dão suf. -ório suf. -agem suf. -aria suf. -eria suf. 
(sufixo nominalizador) Tb.‘-ka’ 
Miyarhawka akak meksaki in mbayka in. 
—A avareza e a imoralidade são maldades. 
Ku pariye kadahan kamaxwaki givit Cristo, ig ka 
keh arewhaki. —Um adepto de cristianismo não 
pratica vandalismo. 
Ig ute ka aynsima kabayhaki adahan ini 
kannuhwaki amin humka. 
—Ele recebeu muita homenagem por sua 
aprendizagem de tecelagem. 

-ki suf. ► (sufixo nas perguntas ou pronomes com o sentido 
de “especificamente”) 
Pariyeki pis? —Exatamente quem é você? 
Piski hiyak. —Você é quem sabe. 

-ki suf. ► estação s.f. Tb.‘-kri’ 
Kadahan paxnika akebi muwokweki ariwntak 
janeiro he danuhe junho. —Há quatro estações 
de chuva de janeiro até junho. 

kib adj. ► miudinho /a adj. 
Ihukbeta ihti kib kabayntiwa adahan kehne 
suwiswis. 
—Corte a carne miudinha para fazer salsicha. 

kibehtenwa adv. ► depressa adv. ligeiro adv. 
rápido adv. apressadamente adv. logo adv. com 
rapidez V.‘aytnite’‘iwawte’ 
Ig wew kibehtenwa. —Ele anda depressa. 
Ig diyuhe wasamdaktak kibehtenwa. 
—Ele voltou da roça com rapidez. 
Eg awna kibehtenwa. —Ela fala ligeiro. 
Eg diyuhe gut gunag kibehtenwa. —Ela voltou 
apressadamente para junto da mãe. 

kiberemin adv. ► em breve, logo adv. 
V.‘kibehtenwa’‘-min’ 
Ig ayta kiberemin. Ig ka ayivwihwa. 
—Ele vem em breve. Não vai demorar. 

kibereminte adv. ► o mais rápido possível 
Nah muwaka kibereminte nah kadahan mote. 
—Quero obter um motor o mais rápido 
possível. 

kiberevut adv. ► frequentemente adv. amiúde adv. 
muitas vezes Tb.‘kibevut’ V.‘kibehtenwa’‘-vut 
Ku pis uti digiki, amawka pis higap un kiberevut. 
—Se você tem disenteria, deve tomar água 
frequentemente. 

kiberevut adv. ► miudinho adv. Tb.‘kibevut’ V.‘-vut’ 
Giwtyak buwes kiberevut. 
—Ele piscou miudinho. 

kibeye adv. ► lento /a adj. devagar adv. 
Agigman in kibeye. —A música é lenta. 
Avyan wew kibeye. —A vovó anda devagar. 

kibeyne, kabayno adj. ►1 bom /boa adj. legal adj. 
bendito /a adj. excelente adj. formidável adj. 
agradável adj. adequado /a adj. 
Ig kehe kibeyne annivwi. 
—Ele fez um bom trabalho. 
Eg kabayno tino. —Ela é uma boa pessoa. 
Kibeyne pitepkemninek! —Boa viagem! 
Ig kibeyne hiyeg. —Ele é muito legal. 
Ig kibeyne huwithawtya. 
—Ele é um excelente motorista. 
Ner awayg kibeyne hiyeg. 
—Este homem é formidável. 
Inin agigman kibeyne. 
—Esta música é agradável. 
Kibeyne gidahan Kiyavwiye. 
—Bendito seja o Senhor. 
Yuma kibeyne pidahan. —Nada te agrada. 

►2 caro /a adj. querido /a adj. amado /a adj. 
amável adj. 
Nukagmadavu kibeynevwi, Uhokri gabay 
yikaknek. —Caros amigos, a paz de Deus esteja 
com vocês. 
Eg Mahi kabayno. Madikte hiyeg batek gukak. 
—A Maria é uma pessoa amável. Todo mundo 
gosta dela. 

►3 interj. parabéns interj. que bom 
Kibeyne ku samah pis hiyap kamukri adahan 
paymuhwan. Uhokri gabay pikak! 
—Parabéns. Feliz aniversário! 

►3 interj. obrigado /a adj. que bom 
Kibeyne pis amnihpen. 
—Obrigado por sua ajuda. 

►5 bem adv. 
Kibeyne pis danuh! —Bem vindo! 

kibeyne adahan amutri ► fértil adj. 
Inin wayk in kibeyne adahan amutri. 
—A terra é fértil. 

kibeyne pidawnhan adj. ► bem-vindo /a adj. 
Kibeyne pidawnhan atan uvinwat. 
—Seja bem-vindo ao nosso lar. 

kibeynekata adv. ► felizmente adv. 
Kibeynekata egkis waxevun arikut lupital. 
—Felizmente eles me levaram ao hospital. 

kibeynewatnene adj. ► especial adj. 
Bugut kehka akak fahin kibeynewatnen. 
—O pão é feito com massa especial. 

kibibute adj. ► muitos adj. (ref. a algo plano) V.‘keb’ 
Ig ike kibibute simis git; gitme pahavwi 
pikanmowa. —Ele deu muitas camisas para ele; 
e só duas para o outro. 

kibiha v.t. ►1 aumentar v.t. multiplicar v.t. V.‘keb’ 
Kiyavwiye kibihagikis nuhiwhivwi. 
—Deus aumentou o número dos meus netos. 

►2 somar v.t. V.‘keb’ 
Nah muwaka pis kibiha inin avuhkak. 
—Quero que você some estes números. 

►3 exagerar no número 
Ig kibihe giwin. 
—Ele exagerou no número dos peixes. 

kibihwa v.i. ► aumentar-se v.i. multiplicar-se v.i. 
V.‘keb’‘kibiha’‘-wa’ 
Im kibihwene abet kariwyanewka. 
—Os peixes multiplicaram-se em janeiro. 

kibite adj. ►1 muitos adj. vários /as adj. plural adj. 
V.‘keb’‘kibiha’‘-te’ 
Kibite hiyeg batek ax pareyne. 
—Várias pessoas gostam de comer jacaré. 
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►2 maioria s.f. 
Kibite hiyeg ka batek ax pusuk. —A maioria das 
pessoas não gosta de comer capivara. 

►3 mais adv. 
Ig kakamkayh kibite giw pahavwi. 
—Ele tem mais filhos do que o outro. 

kibiye s.m./s.f. ► gambá s.m. V.‘luxmeh’ 
Kibiye, ig ik adahan gihri ka abuxisima. 
—O gambá pode exalar um cheiro muito ruim. 

kibohriki s.n. ► perigo s.m. pressentimento s.m. 
V.‘ka-’‘gibohri’‘-ka’ 
Ka yi muwaka avis. Yuma kibohriki ay. 
—Não tenham medo. Não há perigo aqui. 

kibohriye adj. ► temível adj. V.‘ka-’‘gibohri’‘-ye’ 

kibohreweke adj. ► perigoso /a adj. 
V.‘ka-’‘gibohri’‘-eweke’ 
Teheste eg kibohreweke, ik adahan umehpew. 
—A eletricidade é perigosa, pode matar. 

kiboka adj. ► atrever-se v.i. ter coragem 

V.‘ka-‘‘giboka’ Tb.‘kaboka’ 
Ig ka kiboka manuk ahin, awaku ka aynsima oto. 
—Ele não se atreve a atravessar a rua, porque 
tem muitos carros. 
Minikwak hiyeg ka kiboka wew pahavonema. 
—Antigamente as pessoas não se atreviam a 
andar sozinhas. 

kibokahwa v.i. ► animar-se v.i. ter ânimo 
V.‘ka-’‘giboka’‘-ha’‘-wa’ 
Kibokahwanay! Keh ku pariye yis hiya 
asamanak! —Animem-se! Mãos à obra! 
—Kibokahwanaba. —Tende bom ânimo. 

kibokaye adj. ► corajoso /a adj. 
Ig kibokaye awayg.—Ele é um homem corajoso. 

kidikis v.t. ►1 pedir para apanhar, mandar 
apanhar V.‘kidis’ 
Uya kidikis mahk ta gut nuwayguh. 
—Mande minha sobrinha apanhar as mangas. 

►2 pedir para catar 
Nah ayta kidikisne nuyeksa pit. —Venho 
pedindo que você cate os meus piolhos. 

kidis v.t. ►1 pegar v.t. apanhar v.t. 
Nennetni tuguhe. Uya kidis nudahan. 
—Meu lápis caiu. Pegue-o para mim. 

►2 tirar piolho, catar v.t. 
Uya kidis nuyeksa. 
—Cate os meus piolhos, por favor. 

►3 roubar v.t. 
Ig kidise nukagtan. —Ele roubou o meu livro. 

►4 ter v.t. 
Nor himano kidise battag. 
—Aquela moça teve um filho bastardo. 

►5 ganhar v.t. 
Avit giwepka ig ute ka aynsima hiyeg gidahan 
Kiyavwiye. —Antes da morte dele, ele ganhou 
muitas pessoas para o Senhor. 

kidis wowtyak ► piscar v.i. 
Ig kidis giwtyak numkanit. 
—Ele piscou para mim. 

kidisavaki adj. ► poder catar V.‘harahbaki’ 
Nah he kidisavakinen akak was. 
—Só posso catar as sobras da roça. 

kidista v.t. ► beliscar v.t. 
Ig kidistevun. —Ele me beliscou. 
Ig batek kidista gimana aritnanyuvwi. 
—Ele come pouco a pouco, ele vive beliscando. 

kidubet adj. ► curvado /a adj. torcido /a adj. 
Warik ka waditnema. Eg kidubet. 
—O rio não é reto. É curvado. 
Inin ah ka wadit. In kidubet. 
—Este pau não é reto; é torcido. 

kiduha v.t. ► entortar v.t. 
Ig kiduhe yakot. —Ele entortou a flecha. 

kigihruyo adj. ► casada adj. V.‘migihguyo’ 
Eg kigihruyo. —Ela é casada. 

kigis v.i. ► despencar v.i. 
Parip avan kigis ku aysaw in aravwi. —A folha da 
pupunheira despenca quando está seca. 
Tomawri kigise. —A cuia despencou. 

kigisase v.t. ► quebrar v.t. deslocar v.t. 
desarticular v.t. 
Ig kigisase im gavita. 
—Ele deslocou o espinhaço do peixe. 

kiheh adj. ► direito /a adj. destro /a adj. 
V.‘patuwene’ 
Eg ax akak guwak kiheh. 
—Ela come com a mão destra. 

kihehaptak adv. ► direito /a adj. destra adj. 
Ig tabir ay gihumwa gig kihehaptak. 
—Ele estava em pé, ao lado direito do pai. 
Ig kamax imedgit akak giwak patuwanaptak 
yakotme ig kamax akak giwak kihehaptak. 
—Ele pegou um arco com a mão esquerda e 
uma flecha com a destra. 

kihehavriktak prep. ► à direita, do lado direito 
de V.‘ariwntak’ 
Ig tabir kihehavriktak payt. 
—Ele estava em pé, do lado direito da casa. 

kihehavrikut adv. ► para a direita V.‘ariwntak’ 
Ku piswa tivik hanpa patuwanavrikut, nahme tivik 
han kihehavrikut. —Se você for para a 
esquerda, eu vou para a direita. 

kihenbet adj. ►1 espalhado /a adj. 
Ewkaki kihenbet ariku inin payt. 
—As coisas estão todas espalhadas nesta casa. 

►2 livre adj. disponível adj. 
Nah ka kihenbet awaku nannivwi ba ayesripten. 
—Eu não estou livre hoje, porque tenho muito 
trabalho para fazer. 

kihhaw v.i. ► reencarnar v.i. V.‘ka’‘gih’‘-ha’‘-wa’ 
V.‘kanaghaw’ 
Ig uruku kihhaw. Ig diyuhe gidukwenewa hiyeg. 
—(Diz a lenda que) o monstro reencarnou, 
reassumindo a forma humana. 

kihhawka ariw umiremni ► reencarnação s.f. 
V.‘ka-’‘gih’‘-wa’‘-ka’ 
Nah ka ihpa ku hiyeg kihhaw akiw ariw 
gimiremnikis. 
—Eu não acredito em reencarnação. 

kihimkuhwa v.i. ► enrolar-se v.i. 
Ku wis dax bukuti, ig kihimkuhwa. 
—Se tocarmos o embuá ele se enrola. 

kihinum adj. ► sorrir v.i. V.‘ka-’‘gihihi’‘ginum’ 
Eg bakimni kihinum nutuh. 
—A criança sorriu para mim. 

kihinumka s.n. ► sorriso s.m. 
V.‘ka-’‘gihihi’‘ginum’‘-ka’ 
Eg kadahan barewye kihinumka. 
—Ela tem um sorriso bonito. 

kihiptiwbet adj. ► de joelhos dobrados 
Ku aysaw pis himak pamuhriw, pis ka muwaka 
patutamnihwa akiw. Amawka pis kihiptiwbet. 
—Quando você deita de lado, não estique as 
suas pernas. Você precisa dobrar os joelhos. 
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kihipare adj. ► muito engraçado /a adj. 
Gestwa kihipare; in keh nah hiyara ka aynsima. 
—A história dele foi muito engraçada. Me fez rir 
muito. 

kihiviye adj. ► engraçado /a adj. 
Ig isahkise mayg ayge. In kihiviye gitkis 
bakimnayh. —Ele soltou um pum e as crianças 
acharam engraçado. 

kihivwiki s.n. ► graça s.f. piada s.f. 
Gihihiy in kihivikinen. 
—A risada dela é uma graça. 

kihiwku adj. ► perito /a adj. hábil adj. destro /a  
Ig kihiwku adahan hiwhbetene ihti. 
—Ele é hábil na arte de cortar carne. 

kihiwri s.m. ► pirarucu s.m. (Arapaima gigas) 
Kihiwri ig im nopsad. Usuh kukig akak karuvun. 
—O piraracu é um peixe grande. Nós o fisgamos 
com arpão. 

kihiwri ginen ► língua de pirarucu 
Wis guh yakot akat akak kihiwri ginen. Ukihwiga 
hawata. 
—Lixamos as flechas com a língua de pirarucu. 
E as unhas também. 

 
kihumpta v.t. ► amontoar v.t. firmar v.t. 

Kihumpta pamutra parasru akak wayk 
kabayntiwa. 
—Firme bem o cará-espinhoso na terra. 

kikaboha v.t. ► rabiscar v.t. 
Ig kikabohe kagta. —Ele rabiscou o livro. 

kikaptihe v.t. ► arranhar v.t. V.‘tiyka’ 
Kawokwine kikaptihe ig awayg. 
—A onça arranhou o corpo do homem. 

kikiboye adj. ► liso adj. macio adj. 
Inin kamis kikiboye. —Este tecido é liso. 

kikiptene v.t. ► alisar v.t. polir v.t. V.‘huwiyasa’ 
Un asigsan kikiptene nor tip. 
—A correnteza dágua alisou as pedras. 

kikiye /o adj. ► liso /a adj. 
Inin kagta in kikiye. —O papel é liso. 

kilot, gikiwta s.n. ► calça s.f. (do crioulo) 
Minikwak awaykemni ka kawih kilot; igkis kawih 
kalembé. —Antigamente os homens não usavam 
calças; usavam tangas. 

kilot anaviya ► cueca s.f. V.‘anavi’ 
Nah muwaka isim nukamkayh gikiwta anaviya. 
—Quero comprar cueca para meu filho. 

kilot kiyabwiye ► calça comprida 
Gisimni ininewa pikana kilot kiyabwiye. 
—Ele comprou somente duas calça compridas. 

kimkiyo, gikimkiya s.f. ► flecha com cabeça de 
dois gumes V.‘yakot’ 
Kimkiyo eg gukig wanak ta aminat gukat. —A 
ponta da flecha “kimkiyo” é amarrada na haste. 
Yakot kimkiyo eg adahan havisno mewka. —A 
flecha “kimkiyo” é utilizada para matar tracajá. 

kiman v.i. ►1 soar v.i. 
Laklox, eg biwhka kiman. —O sino soou. 

►2 roncar v.i. 
Ku aysaw ig himak, gikig kiman. 
—Ele ronca muito, quando dorme. 

kimanka s.n. ► ruído s.m. V.‘ka-‘‘-man’‘-ka’ 
Nah tima kimanka ahavwik. 
—Eu ouvi um ruído vindo do mato. 

kimansa v.t. ► fazer sons 
Nah kannu kimansa mewka amar. 
—Eu sei fazer sons com o casco de tracajá. 

kinetihwa v.t. ►1 conversar v.i. comunicar-se v.i. 
V.‘inetit' 
Uyay kinetihwa amin pahatwowa hiyakemniki 
—Vamos conversar sobre um só assunto. 
Ik adahan wis kinetihwa akak parikwaki, hawata 
akak buwestaki. —Podemos nos comunicar 
com a língua palikur e também com a linguagem 
dos sinais feitos com os olhos. 

►2 debater v.t. discutir v.t. 
Igkis kinetihwene pawtak amin hiyakemniki. 
—Eles debateram sobre o assunto. 
Usuh kinetihwa amin ka aynsima hiyakemniki. 
—Nós discutimos muitos assuntos. 

kinetihwaki s.n. ► debate s.m. 
Ini kinetihwaki ayivwihwate. 
—O debate levou muito tempo. 

kiney adv. ►1 onde adv. cadê adv. 
V. ‘ka-‘‘-ne’‘-ye’ ‘kit’‘kiw’‘ku kiney’ 
Kiney pisamwi? —Onde está seu irmãozinho? 
Nah ka hiyak ku kiney ig. 
—Não sei onde ele está. 
Kiney nukaswatni? —Cadê os meus sapatos? 

kineyki interrog. ► onde adv. (exatamente) V.‘-ki’ 
(indica curiosidade) 
Kineyki nasukra? 
—Exatamente onde está o meu sabão? 

kineyva interrog. ► onde adv. onde pode (sobre uma 
área grande) V.‘-va’ (indica preocupação) 
Kineyva nuvegten? 
—Onde podem estar os meus óculos? 
Kineyva inakni iwit akiw amadga inin avan? 
—Onde ocorre aquela palavra nesta página? 

kineyva kamuw ► que horas (em que parte do dia) 
Kineyva kamuw? —Que horas são? 
Kineyva kamuw wixwiy isahkis wannivwiy? 
—Que horas terminamos de trabalhar? 

kiniki, gihat s.f. ► mandioca s.f. (maniva) 
Eg mutuh ka aynsima kiniki guwasramadga. 
—Ela plantou muita mandioca na roça. 

kiniki akat ► maniva s.f. 
Ig iwe kiniki akat adahan mutuhni. 
—Ele levou as manivas para plantar. 

kiniki akay ► batata de mandioca V.‘kaneg’ 
Kiniki akay kanumka “kaneg”. 
—A batata de mandioca se chama “kaneg”. 

kinikiswa v.i. ► enganar-se v.i. errar v.i. cometer 
um erro V.‘kinis’‘-kis’‘-wa’ 
Nah kinikiswe git. —Eu me enganei com ele. 

kinikwa v.i. ► cobiçar v.t. V.‘ayuwahwa’ 
Ig kinikwa guminkis madikte tinogben. —Ele 
cobiça todas as mulheres. É um paquerador. 

kinikwaki s.n. ► luxúria s.f. concupiscência s.f. 
maus desejos V.‘ayuwahwaki’ 
Nukebi, uyay miniw ariw kinikwaki. In ka kabay. 
—Irmão, deixe de luxúria. Isso não é bom. 

kinin, gikinina s.n. ► comprimido s.m. 
Amawka ig higa kinin. 
—Ele tem que tomar comprimidos. 
Gikinina tuguhe waykborit. 
—Os comprimidos dele caíram no chão. 

kinis v.t. ► enganar v.t. iludir v.t. lograr v.t. 
Ig kinise nor himano. —Ele iludiu a moça. 
Ku pariye kinisne hiyeg, igi hawata kiniswikanek. 
—Quem engana outros vai ser enganado. 
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Ig kinise ner kiyavwiye motviye. 
—Ele logrou o velhinho cego. 

kinisak v.i. ►enganar v.t. cometer engano V.‘kinis 
Ig kiniseke. —Ele cometeu um engano. 
Ka ba iha giwn. Ig batek kinisak. 
—Não acredite no que ele diz porque ele gosta 
de enganar as pessoas. 

kinisaka s.n. ► engano s.m. golpe s.m. trama s.f. 
artimanha s.f. travessura s.f. truque s.m. fraude 
s.m. calote s.m. trote s.m. esquema s.f. V.‘kinis’ 
Amawka pis ka awnati adahan kinisaka. 
—Você nunca deve fazer travessura. 

kinisekevutne /o s.m./s.f. ►1 enganador /a s.m/s.f. 
trapaceiro /a s.m./s.f. 
Kadaha ka aynsima kinisekevutne amadga inin. 
—Tem muitos enganadores neste mundo. 
Nop kinisekevutne xuwahminevun. 
—Aquele trapaceiro me explorou. 

►2 hipócrita s.m. 
Pis ikewne ke wotbe pis kibeynebe bawa kawa. 
Pis kinisekevutne. —Você parece ser uma boa 
pessoa, mas não é. Você é hipócrita. 

kinista v.t. ►1 agradar v.t. V.‘aydha’ 
Kinista pisamwi adahan ig ka tih uharit. 
—Agrade seu irmãozinho, para ele não chorar 
por causa da nossa saída. 

►2 seduzir v.t. conquistar v.t. 
Ig kiniste nor himano akak barewye iwit. 
—Ele seduziu a moça com palavras bonitas. 

►3 convencer v.t. 
Pis kinistevun. Kuri nah hiyak ku pariye 
inyewatnene. 
—Agora eu sei a verdade. Você me convenceu. 

►4 atrair v.t. 
Ig kiniste it akak pam. 
—Ele atraiu o veado com sal. 

kinista akak kabeyotka ► lisonjear v.t. adular v.t. 
bajular v.t. 
Igkis kinista hiyeg akak kabeyotka kahadbe 
igkis dax gikakurakis. 
—Eles lisonjeam as pessoas por interesse. 

kinistaki, gikinistan s.n. ►1 sedução s.f. lisonja  
Ka ba isaksaw arit gukinistan. 
—Não se deixe levar com as suas lisonjas. 

►2 propaganda s.f. 
Ka ba ihpasaw arit inin kinistaki adahan piyuka. 
—Não acredite em toda essa propaganda. 

kiniswika adj. ► enganado /a adj. V.‘kinis’ 
Ig kiniswika gavit givetunya. 
—Ele foi enganado por seu inimigo. 

kiniswa v.i. ► enganar-se v.i. cometer engano 
Nah kiniswe. —Eu cometi um engano. 
Ig givewkankama ku ig kehne wadit, bawa igwa 
kiniswe. —Ele acha que está fazendo certo, mas 
está se enganando. 

kiniswata v.t. ► trair v.t. V.‘kinis’‘arewhata’ 
Awetuvye nah kiniswatap. 
—Eu nunca trairei você. 

kiragbimnak ► folha de pirarucu (Kalanchoe 
pinnata) 

kirekre v.i. ► latejar v.i. 
Nuhinu ka aynsima kirekre awaku akatwa. 
—Meu seio está latejando de dor. 

kirehka s.f. ► moeda s.f. V.‘seyno’‘iguw ariwno’ 
Gikakura eg kirehka. 
—Seu dinheiro está em moeda. 

Pap, nah muwaka pahamku kirehka adahan 
isimne axka. —Pai, eu quero uma moeda para 
comprar comida. 

kirikad adj. ► largo /a adj. (abertura) V.‘ka-‘‘-iku’‘-ad’ 
Unihmna abiy in kirikad.  
—A boca do poço é larga. 

kirikew v.i. ► expandir-se v.i. V.‘ka-’‘iku’‘-wa’ 
Ig Hiyeg Gahawkri keh hawkri kirikew.  
—(Diz a lenda que) o avô das pessoas fez o 
universo expandir-se. 

kiriki, gikikiga s.f. ►1 serrote s.m. serra s.f. 
V.‘ka-‘‘-iku’‘kirikivit’ Tb.‘krikri’ 
Ig isime pahamku kiriki adahan guhne ah. —Ele 
comprou um serrote para serrar a madeira. 
Ig ihukne ah akak kiriki. 
—Ele cortou a árvore com a serra. 

►2 passagem entre os mundos V.‘had’ 
‘Hawkri Avatakni’ 

Tiviknaba avigku ahin! Pis tivikneku pis uti pahak 
kiriki ayge.Igkis kanum guw “Hawkri Avatakni”. 
Igkis kanum guw “Had”. Kaba ke kirikibe gaybu. 
—Segue o caminho! Diz a lenda que lá você vai 
encontrar uma passagem entre os mundos que 
é chamada do “Encontro dos Mundos”. Também 
é chamada “had”. Ela se fecha com uma 
engrenagem dentada como um serrote. 

kiriki sep, gikikiga s.f. ► lima s.f. V.‘kiriki’ 
Kiriki sep eg adahan kiyawano kiriki. 
—A lima afia o serrote. 

kirikivit adj. ► áspero /a adj. V.‘ka-‘‘-iku’‘-vit’‘kiriki’ 
Iwan gimar kirikivit. 
—A pele do camaleão é áspera. 

kiriknene /ano adj. ►1 circular adj. 
V.‘ka-‘‘-iku’‘huwigakup’ 
Gutaybiyak kiriknano in barewyesa. —Os 
brincos dela são circulares. Que lindas argolas! 

►2 corredio adj. 
Ig keh kuwawta gawankak kiriknene. 
—Ele fez nó corredio na corda. 

kiriksaw v.i. ► separar-se v.i. afastar-se v.i. 
dar espaço V.‘ka-’‘iku’‘-kis’‘-wa’ 
Igkis kiriksaw adahan ikene iwetrit kirikad ay 
giyegbikis awaku giyayakkis kaba pitihka. —Eles 
se separaram porque estavam se sentindo 
sufocados e precisaram mais espaco entre eles. 

kirikwiye /o adj. ► esticado /a v.t. (ref. a algo 
circular) V.‘ka-‘‘-iku’‘-wiye’ 
Suyeg abohaxa kirikwiye. 
—A borracha do panela está esticada. 

kirip s.f. ► pupunha-de-porco (Syagrus inajai) 

kiriyavrik s.n. ► crioulo s.m. patuá s.m. kheoul s.m. 
Hiyeg wahamayene awna kiriyavrik nawenyewa 
giwkis kuwivyene aynesa. 
—As pessoas do Cumarumã fala crioulo um 
pouco diferente das pessoas do Curipi. 

kiriyog adj. ► crioulo /a adj. 
“Pakar” kriyog, inme parikwaki “yamat.” 
—“Pakar” é uma palavra crioula que significa 
“cesta” em palikur. 

kiruk v.t. ► escavar v.t. 
Eg kirukno kayut. 
—Ela está escavando a goma de tapioca. 
Un kirukne ahin. 
—A água da chuva escavou as ruas. 

-kis suf. ► fazer v.t. causar v.t. mandar v.t. 
pedir v.t. Tb.‘-ks’‘-asa’ 
Eg himakse gusamu. —Ela fez a irmã dormir. 
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Ig kamaykise amepye ta git hiyaptigi. 
—Ele mandou o oficial pegar o ladrão. 

-kis clit. ► -s / -es suf. -m / -am suf. grupo s.m. 
(plural)(kibite) Tb.‘-s’ 
Egkis madiktehkis awnanokis. 
—Todas elas estão falando sem parar. 
Igkis Polkis ikenes gawaygikis adahan igkis 
tiviknenes gikak Uhokri. 
—Os homens do grupo de Paulo os animaram 
para continuarem com Deus. 

kis v.t. ►1 convém adv. conveniente adj. V.‘akisyi’ 
Ka kis adahan wis dax pahavwi gewkan. 
—Não convém mexer com as coisas dos outros. 

►2 merecer v.t. 
Ig kannivwiye; kis adahan ig katiwnika avim inin. 
—Ele trabalhou e merece receber o pagamento 
hoje. 
Ig ka kis dahwa amadga hawkri. 
—Ele não merece viver. 

kisepehe adj. ►1 gelado /a adj. frio /a adj. 
V.‘kisevih’‘akeswih’ 
Inin un kisepehe. —Esta água está gelada. 

►2 insípido /a adj. 
Inin axka kisepehe. Uya kiteyin. 
—Esta comida está insípida. Bote mais tempero. 

►3 manso /a adj. meigo /a adj. cortes /a adj. 
V.‘huwipegevye’ 
Ig kisepehe. Ig ka ehwa gikakkis hiyeg. 
—Ele é meigo. Não fica chateado com a gente. 

kisevih v.t. ►1 esfriar v.t. refrigerar v.t. 
V.‘kisevye’‘akeswih’ 
Nah kisevihe higapka akak laglas. 
—Eu esfriei o refresco, colocando gelo. 

►2 refrescar v.t. 
Usuh kisevih uvit akak awkepka. 
—Nós refrescamos o corpo com o banho. 

kiseviki s.n. ► frio s.m. frieza s.f V.‘kisevye’‘akeswih’ 
Tiyegem nah hiya mbeyne ka aynsima abet 
kiseviki. —De noite eu morria de frio. 
Wagesnabay yihiyakemni ariw ini kiseviki giw 
Uhokri. —Arrependam-se dessa frieza espiritual. 

►2 delicadeza s.f. 
Eg awna akak kiseviki. 
—Ela falou com delicadeza. 

kisevip v.i. ► esfriar v.t./v.i. ficar com frio 
Tiyegem ig kisevip. 
—Ele ficou com frio durante à noite. 

kisevye /o adj. ►1 frio /a adj. gelado /a adj. 
V.‘kisepehe’‘akeswih’ 
Nah higepkere un kisevye. 
—Queria tomar água gelada. 

►2 humilde adj. brando /a adj. submisso adj. 
Ig kisevye awayg. 
—Ele é um homem submisso. 

kiska, gikisyi s.n. ► moda s.f. 
Awayg keh gikisyi akak gisemni kiyabwad. 
—Está na moda homem ter cabelo comprido. 

-kit clit. ► primeiro adv. antes adv. anteceder v.t. 
Igkit tivik. —Ele foi o primeiro a ir.  
Nahkit danuh piw. —Vou chegar antes de você. 
Hiyak akak pidahankit pihiyakemni taraksevye. 
Ayge nikwe ik adahan pis hiyak akak pikebyi 
gutaraksan. 
—Cuide primeiro dos seus próprios erros, ai 
então você poderá cuidar dos erros da sua irmã. 
Nah tamakte akakkit ennetet ahine, ayteke 
akakme karakuye. —Vou desenhar com lápis 
primeiro, e depois com caneta. 

kit interrog. ► aonde interrog. para onde 
Kitkap? —Aonde você vai? 
Kit pikamkayh? —Para onde vai seu filho? 

kitak interrog. ► de onde 
Kitak pis ayta? —De onde você vem? 

kitere adj. ► doce adj. 
Ahayak anunu kitere. —Mel é doce. 

kitukwokye /o, adj. ► ágil adj.V.‘ka-’‘gitukwok’‘-ye’ 
Ig kitukwokye keh gannivwi. 
—Ele é ágil no trabalho. 

kitwikig interrog. ► Onde é que ele foi 
Nah ka hiyavgi akiw. Kitwikig? 
—Não o vejo mais. Onde é que ele foi? 

kivega v.t. ► tratar v.t. (passando veneno na flecha, ou 
remédio no corpo ou no cachorro para dar certos poderes) 
V.‘akevga’‘kivegaku’‘gikevga’ Tb.‘kuvega’ 
Ig kivega givig pewru akak kaharu adahan ig 
kiboka harah puwikne. 
—Ele tratou o cachorro com tucupi para que ele 
farejasse e atacasse animais. 

kivegaku adj. ► tratado /a adj. envenenado /a adj. 
V.‘akevga’‘kivega’‘iveytehepka’ 
Minikwak amekenegben giyakakkis kivegaku. Ku 
in tivekwep, beh! pis miyapte. 
—Antigamente as flechas dos ancestrais eram 
envenenadas. Se uma flecha lhe arranhasse, 
você morreria repentinamente. 

kiviha v.t. ► economizar v.t. fazer economia 
Amawka wis kiviha. 
—Nós precisamos economizar. 

kivuhavye amadga gilita ► acamado /a adj. 
Ner kakahriye kivuhavye amadga gilita. 
—O doente está acamado. 

kivuhptaki adj. ► monte s.m. pilha s.f. 
Igkis ikise mote arewkanbet kivuhptaki madikte. 
—Eles deixaram um monte de peças do motor. 

kivun adj. ► cheio /a adj. farto /a adj. repleto /a 
adj. completo /a adj. 
Pivin kivun akak hiyeg. 
—Sua casa está cheia de gente. 

kivunsa v.t. ►1 invadir v.t. 
Un kivunse umuh. —A água invadiu a canoa. 

2 encher v.t. 
Eg kivunse goble akak un. 
—Ela encheu o copo com água. 
Ig kivunsene bul akak mayg. 
—Ele está enchendo a bola com ar. 

►3 fornecer v.t. 
Usuh kivunse paytwempu akak im. 
—Nós fornecemos peixe para a cidade. 

kivuvit adj. ► muito /a adj. 
Avim ini igkis ewke kivuvit axka atan uvinwat. 
—Naquele dia eles trouxeram muita comida para 
nossa casa. 

kiw interrog. ► por onde, de onde V.‘ku kiw’ 
Kiw pis mpiya? —Por onde você passou? 
Kiw pis ayta? —De onde você vem? 

kiw prep. ► por prep. de prep. 
Igkis kinetihwa muwapuw kiw paytwempu. 
—Espalharam as notícias por todas as aldéias. 
Ku wis hiya tituw gukamkayh makak amin ah, ig 
inute akiw kiw un awetu digis, nikwe eg akkano 
ku muwok wayk ka aynsima. 
—Quando vemos os ovos do caracol grudados 
nas plantas bem acima da altura normal, 
sabemos assim que será abundante a chuva. 
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kiwsa v.t. ► dar nome V. ka-‘‘giw’‘-kis 
Nah kote kiwsate nukamkayh. 
—Ainda não dei nome para meu filhinho. 

kiyabukad adj. ► prolongadamente adj. por 
longo tempo 
Nere avanenekwa gimawka awna iwit kiyabukad. 
—Aquele sempre quer falar prolongadamente. 

kiyabuksa v.t. ► prolongar v.t. 
Ig kiyabuksa hawkri udahan awaku gibetki 
ukakuh. 
—Ele prolongou o tempo porque gosta de nós. 

kiyaboye adj. ► comprido /a adj. (ref. a algo plano) 
Ig kawih gikiwta kiyaboye. 
—Ele vestiu a calça comprida. 

kiyabwad adj. ► comprido /a adj. longo adj. 
Nah muwaka pahat akati kiyabwad. 
—Preciso de uma corda comprida. 

kiyabwih v.t. ►1 emendar v.t. 
Ig kiyabwihe givin awaku muwaka ayesri git. 
—Ele emendou sua casa porque faltou espaço. 

►3 alongar v.t. aumentar v.t. V.‘kiyabuksa’ 
Ig awna: “Nah muwaka awna iwit matkusa.” 
Ayteke ig kiyabwihe ginetni. 
—Ele disse: “Quero falar uma palavra breve” mas 
depois, alongou-a demais. 

►4 exagerar v.t. 
Ig kiyabwihe ginetni gumin egko kuwis miyo. 
—Ele exagerou a notícia, dizendo que ela já 
tinha morrido. 

kiyabwinap s.m. ► abutre s.m. 
Isuw kiyabwinap ig ik adahan umah nopsesa 
datka. 
—O abutre pode matar uma sucuriju pequena. 

kiyabwimin adj. ►1 alongado/a adj. 
Araytak imukwi huwipatip, araytakme 
kiyabwimin. 
—Alguns montículos eram redondos, e outros 
eram alongados. 

►2 retângular adj. oblongo adj. 
Nor gravador eg kiyabwimin. 
—Aquele gravador é retangular. 
Inin xam in kiyabwimin.—O quarto é retangular. 

kiyabwivit adj. ► longo /a adj. (ref. a algo de forma 
oval) Tb.‘kiyabuvit’ 
In pareyne aran kiyabwivite. 
—O ovo do jacaré é longo. 

kiyak adj. ► contente adj. 
Pikagtan keh nah misakwa kiyak ku pis ka 
miyehun. —Sua carta me fez contente pois de-
monstra que voce não tinha esquecido de mim. 

kiyakamin adj. ► apontado /a adj. V.‘ka-’‘giyaka’ 
Pareyne gib kiyakamin ke kirikibe. —O rabo do 
jacaré é apontado como um serrote. 

kiyakan adj. ► transar v.i. ter relações sexuais 
V.‘ka-‘‘yaknit’‘hamah’‘meh gimun’ 
Ig kiyakan guvitit. Kuri eg kamukan. 
—Ele transou com ela. Agora ela está grávida. 

kiyakankat adj. ► grávida adj. gestante adj. 
V.‘ka-’‘yaknit’‘akat’‘biwhkisno’‘katunpi’‘kamukan’ 
Eg ka ik adahan kannivwi awaku kiyakankat eg. 
—Ela não pode trabalhar porque está grávida. 

kiyakava v.t. ► carregar v.t. V.‘ka-’‘ayak’‘-ha’‘-ava’ 
Gegni kiyakave gihmun akak gig gewkanbet. 
—Seu irmão carregou a canoa com os 
pertences do pai. 

kiyakekuh v.t. ► equipar v.t. (lugar) 
Ig kiyakekuh lekol avin akak epti. 
—Ela equipou as salas de aula com cadeiras. 

kiyakni adj. ► ter paciência, ficar contente 
V.‘giyakni’ 
Kawokwine ka dep dagawnhaw; ig ka kiyakni. 
—A onça logo fica brava; ela não tem paciência. 

kiyaknibdave adj. ► xadrez adj. quadriculado /a 
adj. V.‘ka-‘‘yaknit’‘-bet’‘-ave’‘muswegbo’ 
Araytak kagta arap kiyaknibdave. 
—Alguns papéis tem pauta quadriculada . 

kiyaknibet adj. ► transversal adj. V.‘ka-‘‘yaknit’‘-bet’ 
Inin ahin in kiyaknibet. 
—Esta rua tem muitas transversais. 

kiyakniki, giyakni s.n. ► paciência s.f. 
Ig yuma giyakni gikak gikamkayh. 
—Ele não tem paciência com o filho. 

kiyakniye /o adj. ► paciente adj. 
Lekol akivara eg kiyakniyo. 
—A professora é paciente. 

kiyakvitaw v.i. ► armar-se v.i. equipar-se v.i. 
Ig kiyakvitaw akak aragbus. 
—Ele armou-se com a espingarda. 

kiyakwoka v.t. ► armar v.t. equipar v.t. 
Ig kiyakwoka gisuwtatavu. 
—Ele armou seus soldados. 

kiyapte adj. ► mais velho /a 
Mmah ahiyaka git, ku pariye kiyapte ubetwiy ay? 
—Como ele sabia quem de nós era o mais 
velho? 
Ig piyuk givig pak ku pariye kiyaptenene. 
—Ele vendeu o boi mais velho. 
Nusamu pi kiyaptenano kadahan paxnika 
kamukri gaw. —A mais velha das minhas irmãs 
tem quatro anos. 

kiyaptunka s.n. ►linguagem antiga V. ‘ka-‘ 
Madikte wavan wis pak ariku kiyaptunka. 
—Todas as canções antigas estão cantadas na 
linguagem antiga. 
Kiyaptunka inakni mpuse uhiyegavu giwnkis ku 
pariye awnaka minikwak. In hawata iwit 
kiyavwihka akak iwit patuwesbunka akiw. 
Ignesnewa kiyavaravye kannu awna inakni kuri. 
—A linguagem antiga inclui as línguas faladas 
antigamente pelos vários clãs, e também a 
linguagem gentil, e mais ainda a linguagem 
“canhota” que era falada nas canoas. Agora 
somente os velhos as falam. 

kiyapyad adj. ► grande adj. gigante adj. 
V.‘ka-’‘ayivwi’‘-ad’‘nopsad’ 
Nor kiyes kiyapyad. Ka ik adahan nah pakisgu. 
—Aquela caixa é grande. Não dá para eu 
levantá-la. 
Nah pahepkatak akak kiyapyad pareynad. 
—Fiquei face a face com um jacaré gigante. 

kiyapye /o adj. ► velho /a adj. (sem respeito) (ka 
kiyatha) 
Nah ka batek nunaktin gikak ner kiyapye. 
—Não gosto daquele velho. 

kiyara v.t. ► cercar v.t. V.‘ka-’‘iyar’‘-ha’ 
Pahamku umuh wageswa han, pahamkume han 
adahan kiyarane Hiye. 
—Uma canoa foi para lá, outra para cá, para 
cercar os Galibis. 

kiyaran adv. ► cercando /a adv. ao redor 
Givetunyavu kiyaran akak givin. 
—Seus inimigos estão ao redor da sua casa. 

kiyaraniw adj. ► cercado /a adj. 
Payt kiyaraniw akak ah. 
—A casa está cercada de árvores. 
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kiyaraniwha v.t. ► cercar v.t. rodear v.t. rondar  
Pareyne kiyaraniwhe umuh. 
—Os jacarés rodearam a canoa. 
Igkis kiyaraniwhe madikte payt. 
—Eles rondaram todas as casas. 

kiyaraniwka s.n. ► ronda s.f. 
Usuh keh pahay kiyaraniwka adahan 
paytwempu, ivegvene ner kawokwine. 
—Nós fizemos uma ronda na aldeia, à procura 
da onça. 

kiyate adj. ► respeitoso /a adj. reverente adj. 
solene adj. bem comportado /a 
Ig kiyate ariku leglis. —Ele é reverente no culto. 

kiyatha v.t. ► respeitar v.t. reverenciar v.t. acatar 
v.t. admirar v.t. honrar v.t. ter respeito, ter 
admiração V.‘kiyate’‘-ha’ 
Usuh kiyatha Kiyavwiye. 
—Nós reverenciamos o Senhor. 
Amawkan wis kiyatha wig. 
—Devemos respeitar os pais. 
Ig kiyathan. —Ele tem muito respeito por mim. 
Igkis kiyatig ka aynsima. 
—Eles têm muita admiração por ela. 

kiyathaki s.n. ► respeito s.m. honra s.f. delicadeza 
s.f. admiração s.f. V.‘kiyate’‘-ha’‘-ka’ 
Ig awna gukak akak kiyathaki. 
—Ele falou com ela com respeito. 

kiyathaki arikna maviya Uhokri ► idolatria s.f. 

kiyathaka adj. ► respeitado /a adj. notável adj. 
Ig giwewkistenkis kiyathaka. 
—Ele é um líder notável. 

kiyathaka s.n. ► solenidade s.f. 
Igkis amava gikivarakis akak kiyathaka. 
—Fizer-am uma solenidade para receber o 
chefe. 

kiyatka, gikiytani s.n. ► homenagem s.f. glória s.f. 
honra s.f. grandeza s.f. majestade s.f. V.‘kiyate’‘-ka 
Ig wagahkisne gikannuhten gikiytani. 
—Ele fez uma homenagem ao professor. 
Madikte gikehni in gidahanen Kiyavwiye 
gikiytani. 
—Tudo que ele faz é para a glória do Senhor. 
Gikiytani in avitmin madikte. 
—A sua grandeza é incomparável. 

kiyathaki s.n. ► decência s.f. reverência s.f. 
Kuri yuma kiyathaki akiw amadga inin. 
—Não tem mais decência neste mundo. 
Amawka wixwiy kadahan kiyathaki ariku leglis. 
—Devemos ter reverência na igreja. 
Egkis lamesya akak madikte kiyathaki. 
—Elas assistem ao culto com reverência. 

kiyathasa v.t. ►1 glorificar v.t. fazer com que 
[alguém] fosse louvado V.‘kiyate’‘-ha’‘-kis’ 
Nah muwaka kiyathasa Kiyavwiye mmanawa ig 
kis wis kiyatig. 
—Quero glorificar ao Senhor pois Ele merece. 

kiyatye /o adj. ► nobre adj. fino /a adj. decente 
adj. honroso /a adj. ilustre adj. de respeito 
V.‘kiyate’‘-ye’ 
Parahnamnaw akivara ig awayg kiyatye. 
—O presidente do Brasil é um homem nobre. 
Eg tino kiyatyo. —Ela é uma mulher fina. 

►2 sagrado /a adj. santo /a adj. 
Inin iwetrit in kiyatye in. 
—Este é um lugar sagrado. 
Ini kayka ku pariye egkis keh in kiyatye kayka. 
—A dança que elas fazem é uma dança santa. 

kiyavarivye /uvyo adj. ► idoso /a adj. muito velho 
/a, bem maduro V.‘ka-’‘ayivw’‘-pa’ 
Nnaguh kuwis kiyavaruvyo. 
—Minha mãe já está bastante idosa. 
Nah muwaka aymwah nukamkayuvwi 
kiyavarivye. —Quero criar meus filhos até que 
todos estejam bem maduros. 

kiyavu / kiyavwi adj. ► maduro /a adj. 
amadurecer v.i. envelhecer v.i. V.‘kiyavwip’ 
Ku aysaw tomawri akat kiyavunek eg ikano ka 
aynsima tomawri udahan. 
—Quando a cuiera amadurecer ela vai produzir 
muitas cuias para nós. 

kiyavuhki s.n. ► idade s.f. 
Usuh ku pariye akak kiyavuhki, usuh kinetihwa 
amin inakni estwa. —Nós que estamos com 
idade, discutimos aquela história. 

kiyavuno adj.► senhora s.f. dona s.f. 
V.‘ka-’‘ayivwi’‘-u’‘-no’ 
Kiyavuno Mahi eg kiyavwiye Afonso gihayo. 
—A senhora Maria é esposa do senhor Afonso. 
Kiyavuno Diana awna wownavrik. 
—Dona Diana fala nossa língua. 
Kiyavunogben egkis payt akivara. 
—As senhoras são donas da casa. 

kiyavuhptawno adj. ► adulta adj. 
V.‘ka-’‘ayivwi’‘-u’‘-h’‘-pit’‘-wa’‘-no’ 
Eg ka himanoma kuri, eg kuwis kiyavuhptawno. 
—Ela não é mais jovem, já é adulta. 

kiyavwihptewne adj. ► adulto s.m. 
Madikte takweyegben akak himanovwiyo egkis 
kuwis ay payak akak madikte kiyavwihptewne. 
—Todos os jovens estão aqui junto com os 
adultos. 

kiyavwip v.i. ► envelhecer v.i. V.‘ka-’‘ayivwi’‘-pi’ 
Ig kuwis kiyavwip. —Ele já envelheceu. 
Egkis kuwis kiyavwibdip. 
—Elas já envelheceram. 

kiyavwihka s.n. ► linguagem gentil Tb.‘kiyavunka’ 
V.‘huwivraye’ 
Awaykemni kiyavwiyegben kuwis, igkis kawih iwit 
kiyavwihka adah kiyatheknes pawtak. —Os 
homens que já são idosos usam a linguagem 
gentil para mostrar respeito entre si. 

kiyavwiye adj. ►1 senhor adj. seu adj. V.‘ka-’‘ayivwi’ 
Kiyavwiye Afonso ig kiyavuno Maria gugihgi. 
—O senhor Afonso é esposo da senhora Maria. 
Kiyavwiye Alberto ig umuh gukivara. 
—Seu Alberto é o dono da canoa. 

►2 s.m. senhor s.m. ancião s.m. idoso s.m. 
Kiyavwiyegben igkis uwewkisten. 
—Os anciãos são os líderes. 

kiyavwiyegben gitiwnikis. ► aposentadoria s.f. 
Kiyavwiyegben manuk ta Uyapkunit mpuse kayg 
adahan amevene gitiwnikis giwntak guvelma. 
—Os idosos, a cada mês, deslocam-se até 
Oiapoque para receber a aposentadoria. 

kiyavwiki s.n. ► velhice s.f. Tb.‘kiyavuki’ 
V.‘ka-’‘ayivwi’‘-wi’‘-ka’ 
Ahwi tiviknene adahan kiyavwiki. 
—O vovô está entrando na velhice. 
Eg avyan hawata tiviknano adahan kiyavuki. 
—A vovó também está entrando na velhice. 

kiyaw v.i. ► passar v.i. deslizar v.i. atravessar v.i. 
(de um mundo para um outro) 
Pahaye igkis kiyaw kuwis. Igkis kuwis amadga 
pahakwa! —Naquele momento eles passaram. 
Já estavam em um outro mundo! 
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kiyaw adj.► afiado /a adj. V.‘ka-’‘ayaw’‘un kiyawyo’ 
Nuwana ka kiyaw. —Minha faca não está afiada. 

kiyawboye adj. ► áspero /a adj. V.‘ka-’‘ayaw’’-bu’ 
Lix kiyawboye. —A lixa é áspera. 

kiyawha v.t. ► afiar v.t. amolar v.t. V.‘ka-’‘ayaw’‘-ha’ 
Ig kiyawha giwana. —Ele afiou a sua faca. 
Ig kiyawha gimegwan. 
—Ele amolou o seu machado. 

kiyawkig adj. ► afiado /a adj. V.‘kiyaw’‘-kig’ 
V.‘piyuvyukig’ 
Iwan kiyawkig. —A faca está afiada. 

kiye v.t. ►1 recordar-se v.i. lembrar-se v.i. V.’miyeh’ 
Ig kiye ginag. —Ele lembrou-se da mãe. 
Ku aysaw nah kiyeyi nah kadni yiharit. —Quando 
me recordo de vocês, sinto saudades. 

►2 lamentar v.t. 
Eg kiye gig gitepkemni. 
—Ela lamentou a saída do pai. 

kiye givitnen ► egoísta s.m. V.‘givit’2 
Eg kiye guvitnen. —Ela é uma pessoa egoísta. 

kiyegbiha v.t. ►1 acrescentar v.t. V.‘ka’‘ayegbi’‘-ha’ 
Eg kiyegbih guwenbi. 
—Ela acrescentou puba à mandioca ralada. 

►2 misturar v.t. V.‘ka-’‘ayegbi’‘-ha’ 
Igkis kiyegbih iwit parikwaki akak kiriyavrik. 
—Eles misturam palavras em palikur com 
palavras em crioulo. 

►3 adubar v.t. V.‘ka’‘ayegbi’‘-ha’ 
Ig kiyegbihe wayk amadgaya giwasra. 
—Ele adubou a roça. 

kiyegbiye adj. ► temperado /a adj. 
V.‘ayegbi’‘ayegbiya’‘miyegbiye’ 
Ini bugut kiyegbiye. Kadahan pam akak suku 
akak antiyan abet fahin. 
—Esse pão é temperado,tem sal, açucar e ovo 
na massa. 

kiyeksa v.t. ► fazer lembrar V.‘kiye’‘-kis’ Tb.‘kiyekis’ 
Ku aysaw pis bayahminasewne git pahavwi, aka 
pidahanwa pitaraksan, ka muwaka kiyeksa 
gidahan. 
—Quando você pedir perdão a alguém, fale dos 
seus próprios erros e não faça o outro lembrar 
dos erros dele. 

kiyemina v.i. ► pensar v.i. meditar v.i. refletir v.t. 
V.‘kiye’‘-min’ 
Nah awnate ku pariye nah kiyemina. 
—Vou dizer o que penso. 

kiyes, gikiyesni s.f. ► caixa s.f. 
Nah muwaka pohow kiyes adahan bayehne 
newkanbet. 
—Quero uma caixa para guardar minhas coisas. 

kiyesad adj. ► muito /a adj. V.‘ka’‘ayesri’‘-ad’ 
Avim inin wixwiy kadahan kiyesad axka. 
—Hoje temos muita comida. 

kiyesih v.t. ►1 acrescentar v.t. aumentar v.t. 
V.‘ka’‘ayesri’‘-ha’‘kiyeste’ 
Eg kiyesihe sukru ahakwa kafé. 
—Ela acrescentou mais açúcar no café. 
Ig kiyesihpiye giwasra. 
—Ele vai aumentar a roça. 

►2 exagerar o tamanho 
Ig kiyesihe giwin. 
—Ele exagerou no tamanho do peixe. 

►3 escancarar v.t. 
Xugutub kannu kiyesih gubiy. —O peixe boca-
de-fogo pode escancarar bem a boca. 

kiyesihwa v.i. ►crescer v.i. aumentar-se v.i. 
expandir-se v.i. V.‘isihwa’‘imuhaw’ 
Gitkan ner pareyne Wavaman ig kiyesihwa ig 
isihwa. 
—Diz a lenda que o jacarê “Wavaman” podia 
aumentar e diminuir de tamanho. 

kiyesrihka iwit s.n. ► exagero s.m. 
Ig awna akak kiyesrihka iwit. 
—Ele falou com exagero. 

kiyeste adj. ►1 maior adj. V.‘ka’‘ayesri’‘-te’ 
Kamuw kiyeste ariw kayg. 
—O sol é maior que a lua. 

►2 mais adv. 
Muwok kavusa wayk kiyeste abet kariwyanewka. 
—A chuva começa a cair mais em dezembro. 

kiyewvi adj. ► sentir v.i. intuir-se v.i. ter um 
pressentimento V.‘kateksan’ 
Eg kiyewvi, eg awna, “Kineyki nukamkayh?” 
—Ela sentiu que algo não estava correndo bem 
e disse: “Cadê meu filho?” 

kiyhaw adv. ►1 com força, vigorosamente adv. 
V.‘gihawna’ 
Sigisnaba kiyhaw. —Corre com força! 

►2 alto /a adj. forte adj. 
Ig nawu henneme ka kiyhawnema. 
—A febre dele não é alta. 
Mew awna kiyhaw. —O sapo coaxa muito alto. 
Marit ka kiyhawnema givit. 
—Os sintomas da malária não são tão fortes 
nele. 

kiyhawnah v.t. ► aumentar v.t. V.‘ka’‘-ha’‘-gihawna’ 
Uya kiyhawna hadyu aman. 
—Favor aumentar o som do rádio. 

kiyhawnahwa v.i. ► em vigor adv. ficar forte 
V.‘ka’‘gihawna’‘-ha’‘-wa’ 
Ini lalwa kuwis kiyhawnehwe. 
—A lei já está em vigor. 
Pahaye adahan kamaygviye kiyhawnehwe. 
—De repente o vento ficou forte. 

kiyihe v.i. ► escorregar v.i. 
Avigku ahin ig kiyihe. 
—Ele escorregou no caminho. 

kiyihpta v.t. ► arranhar v.t. raspar v.t. 
Ig kiyihpte gimakuyana. 
—Ele arranhou seu tornozelo. 

kiyihptaw v.i. ► escorregar v.i. 
Ig ka hiyak aysaw ig kiyihptew aminatak pah. 
—De repente ele escorregou da estiva. 

kiyimare adj. ► abatido /a adj. aflito /a adj. 
preocupado /a adj. abrasado /a adj. agitado /a 
adj. irrequieto /a adj. 
Nah ay kiyimare akak inin matekbetka. 
—Eu estou abatido com este problema. 
Ig kiyimare akak gamutra mayk. 
—Ele está preocupado com a plantação de 
milho. 
Kawokwine ig kiyimare ariku giyahri. 
—A onça está irrequieta dentro da jaula. 

kiyimwih v.t. ► agitar v.t. irritar v.t. aborrecer v.t. 
provocar v.t. perturbar v.t. chatear v.t. alvoroçar 
v.t. malograr v.t. molestar v.t. V.‘sigimwih’ 
Ig kiyimwihpig akak kabimanka. 
—Ele o irritou com o barulho. 
Igkis kiyimwihnene hiyeg 
—Eles estão perturbando as pessoas. 
Ig kiyimwih ginag takunepti. 
—Ele molestava a mãe todo o dia. 
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kiyimwihwa v.i. ► afligir-se v.i. aborrecer-se v.i. 
ficar aborrecido /a, estar ansioso /a, estar 
preocupado, estar apreensivo V.‘kiyimwih’‘-wa’ 
Nah ka kiyimwihwa akak inin awnaki. 
—Eu não me afligi com as calúnias. 
Ig kiyimwihwa amin ginag gudawnhan. 
—Ele está ansioso, esperando a mãe. 
Igkis kiyimwihwe akak wag. 
—Eles ficaram aborrecidos com os carapanãs. 

kiyimwihwa v.i.►preocupar-se v.i. V.‘kiyimwih’‘-wa’ 
Eg kiyimwihwa akak guyaki hiyeg. 
—Ela se preocupa com os outros. 
Kuri nah ka kiyimwihwa akiw. Nuhiyakemni 
karisaw. —Agora não me preocupa mais. Foi um 
grande alívio. 

kiyimwihwa mpinevevye ► magoar-se v.i. estar 
magoado /a 
Eg kiyimwihwene mpinevevye avatra gimirem-
ni.—Ela está magoada com a morte dele. 

kiyimwihwa mpinevevye ► ter obsessão 
Ig kiyimwihwa amin miyaka mpinevevye. 
—Ele tem obsessão pela morte. 

kiyimwiki s.n. ► aflição s.f. agitação s.f. irritação 
s.f. aborrecimento s.m. perturbação s.f. 
ansiedade s.f. V.‘kiyimwih’‘-ka’’wakaymniki’ 
Abet kadniki, abet kiyimwiki, nah piriyepkewne 
ay. —Na saudade e na aflição, eu fico orando. 

kiykaptih v.i. ► pichar v.t. 
Bakimni kiykaptihe payt akak miget. 
—A criança pichou a casa com carvão. 

kiyok adj. ►1 carregado /a adj. V.‘ka-’‘ayak’ 
Ba aragbus kiyoknema? 
—A espingarda está carregada? 

►2 abastecido /a adj. cheio /a adj. V.‘ka-’‘ayak’ 
Ba tahk kiyok kuwis? 
—O tanque já está abastecido? 

kiyokewviye /o adj. ► desenvolvido /a adj.V.‘kiyok’ 
Guhin kiyokewviye. Eg himano kuwis.—Os seios 
dela estão desenvolvidos. Ela já é uma moça. 

kiyokha v.t. ►1 abastecer v.t. V.‘kiyok’ 
Ig kiyokha gitanka. —Ele abasteceu o tanque. 

►2 carregar v.t. V.‘kiyok’ 
Ig kiyokha katux akak kuwvar. 
—Ele carrega o cartucho com pólvora. 

kiyokmanaw v.i.►1 ancorar v.i. V.’ka-‘‘ayokman’‘-wa’ 
Uyay kiyokmanaw ay. —Vamos ancorar aqui. 

►2 adj. afundado /a adj. V.‘ayokman’ 
Nawiy kiyokmanew abet paraw. 
—O navio está afundado no mar. 

kiys v.t. ► raspar v.t. tirar talas V.‘akuy’ 
Kiys nor avukun amar adahan pivey. —Raspe a 
casca do xiricaá para fazer o seu remédio. 
Abet kiysepka, awaykemni kiys gibesukis made. 
—Durante a festa para esquecer dos mortos, os 
homens rasparam todas as sobrancelhas. 

kiysboha v.t. ► gravar v.t. entalhar v.t. 
Eg kiysboha tomawri atamra. 
—Ela gravou um desenho na cuia. 

kiysepka s.n. ► raspagem s.f cerimônia fúnebre 
V.‘kiys’‘kayka kiysepka’ 
Avuriwnaba nudahan nukamayh garapta 
kabayntiwa pase danuh ahawkanavrik adah 
kiysepkaneku. 
—Cuide bem dos restos do cadáver do meu filho 
até o dia da cerimônia fúnebre. 

kiysmina v.t. ► raspar v.t. descortiçar v.t. tirar 
talas 
Ig kiysmine gihuvaga adahan humne matap. 
—Ele raspou o arumã para trançar um tipiti. 

kiyuk v.t. ► dobrar v.t. (ref. a algo de forma comprida) 
Ig kiyuk ah adahan kehne givinbu. 
—Ele dobrou as varas para fazer um abrigo. 

kiyukeke adj. ► dobrável adj. flexível adj. 
Ku pis kiyuk ip, in ka takiga awaku in kiyukeke. 
—Se você dobrar o cipó, ele não se quebra 
porque é flexível. 

kiyukne adj. ► flexível adj. 
Imedgit amawka ku in kiyukne. 
—Um arco tem que ser flexível. 

kiyukyu s.m. ► cuiu-cuiu s.m. (Oxydoras knery) 
Im kiyukyu ka ariysima. 
—O peixe cuiu-cuiu tem muita gordura. 

kiyvi adj. ► lembrando adj. V.‘kiye’‘-pi’‘kiyewvi’ 
Pahaynene adahan usuh timap arikna paytrik, ke 
bakimni gihihibe, ke lapot sabuknebe, henneme 
yuma hiyeg ayge. Nikwe usuh awna ku payt kiyvi. 
—Às vezes ouvimos um ruído na casa, como o 
de uma criança rindo ou uma porta fechando, 
mas ninguém está lá. Aí dizemos que a casa está 
lembrando coisas que já aconteceram lá. 

kohkom s.f. ► pepino s.m. (Solanum muricatum) 
Nah ax im akak kohkom. 
—Eu como peixe com pepino. 

kohogbad adj. ► grosso /a adj. denso /a adj. 
V.‘kohogbiye’‘mitubete’ 
Kamis in kohogbad. —O tecido é grosso. 
Kagta nopsad in kohogbad. 
—O papel grande é grosso. 
Pamatka kohogbad kuwis, amawka wis 
tigahkisni. —A grama está muito densa; 
devemos mandar cortá-la. 

kohogbap adj. ► coberto de vegetação  
Kariy kohogbap. Ka ik adahan wis keh uwewvan. 
—O campo alagado está coberto de vegetação. 
É ruim para fazer viagem. 

kohogbihwa v.i. ► engrossar v.i. 
V.‘kohogbad’‘mitubduhwa’‘pugumaw 
Wahap adahan in kohogbihwa. 
—Espere a mistura engrossar. 

kohogbiye /o adj. ► grosso /a adj. denso /a adj. 
moita s.f. V.‘kohogbad’‘ mitubete’‘pugubwad’ 
Ig isim pahak gisimsa kohogbiye. 
—Ele comprou uma camisa grossa. 
Inin ewwakti in kohogbiye. —Este mato é denso. 
Bukutru ayemwe abet pamatka kohogbiye. 
—A cutia escondeu-se na moita de capim. 

kohopye avan ► beldroega s.f. (Portulaca oleracea) 
Kohopye avan kibeyne adahan tarisne busukne 
awahni. —A beldroega é boa para tirar a dor e a 
quentura de feridas. 

kohosol s.f. ► graviola s.f. (Annona muricata) 
(do crioulo) 
Kohosol pohowte akak gavudgavit. 
—A graviola está cheia de apículos. 

kohoxe s.n. ► forquilha s.f. V.‘mawihket’ (do crioulo) 
Kohoxe in mawihket kehka ah atawna. —A 
forquilha é um tipo de gancho feito de um galho. 

-kok clit. ► se diz, ouvir dizer (clítico que indica 
incerteza) V.‘gitkan’ Tb.‘-ko’ 
Ku sukuwri tih areketni ku mbeyne danuhne 
wotkok. —Ouvi dizer que se a alma-de-gato 
piar, é sinal de que alguma coisa ruim vai 
acontecer. 
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kol, gikola s.n. ► cola s.f. (do português) 
Uyay isim kol adahan makakasene kagta. 
—Vamos comprar cola para colar o papel. 

koloklo s.f. ► coró-coró s.m. (Mesembrinibis 
cayennensis) 
Koloklo eg guw henne mmanawa egwa awna 
henne. —O nome do coró-coró é assim porque 
ele canta assim. 

kongap adj. ► úmido /a adj. V.‘ka-’‘un’‘-ga’‘-pi’ 
Waxri kongap awaku muwok. 
—A terra ficou úmida por causa da chuva. 

kont s.n. ► conta s.f. (do português) 
Ig kadahan kont ariku labank. 
—Ele tem uma conta no banco. 

kont s.n. ► soma s.f. (do português) 
Ig kehne kont. —Ele fez a conta. 
Ig keh kont ka atiwnisima. 
—A soma foi um valor muito alto. 

kororavivye s.n. ►(tipo de beiju) V.‘awebru’‘wat’ 
Kororavivye in awebru kehka ka nopsimahad 
ahubwan, kohogbadye. —O beiju “kororavivye” 
é muito largo e muito grosso. 

kote adv. ► ainda não V.‘ka’‘-te’ 
Igkis kote diyuhte. —Eles ainda não voltaram. 

kote ahegbete ► indefinido /a adj. 
Guhiyakemni kote ahegbete. 
—Os planos dela estão indefinidos. 

kote ayivwite ► recente adj. 
Ig kote ayivwite ay. Amakonokwa ig danuh. 
—Ele é um morador recente. Chegou aqui há 
pouco tempo. 

kowtye s.m. ► vidente s.m./s.f. V.‘ihamwi’‘ka-’‘giwtyak’ 
Ka ba agigha. Ner kowtye hiyekwewnek! 
—Não toque a flauta. O vidente vai saber onde 
estamos! 

kownye /o adj.►ter própria língua V.‘ka-’‘giwn’‘-ye’ 
Usuh kownye parikwaki. —Nós temos nossa 
própria língua, a língua palikur. 

kowtyakuhwa v.i. ► tornar-se avarento, tornar-
se egoísta V.‘ka-’‘giwtyak’‘-ha’‘-wa’ 
Avuriwnaba pihiyakemni adahan pis ka 
kowtyakuhwa. 
—Tome cuidado para não tornar-se avarento. 

kowtyakuhwaki s.n. ► avareza s.f. egoísmo s.m. 
V.‘ka-’‘giwtyak’‘-ha’‘-wa’‘-ka’ 
In kowtyakuhwaki in ewk kadniki. 
—A avareza traz tristeza. 

kowtyakuvye /o adj. ► avarento /a adj. guloso /a 
adj ganancioso /a adj. egoísta adj. V.‘ka-’‘giwtyak’ 
Eg kowtyakuvyo amin simis. 
—Ela é avarenta; quer muitos vestidos. 
Ig kowtyakuviye amin karukri. —Ele é gananci-
oso; quer ganhar mais dinheiro do que precisa. 

kowtyakvuhka, giwtyakvu s.n. ► avareza s.f. 
ganância s.f. V.‘giwtyak’ 
Ka muwaka ikatuswa arit kowtyakvuhka. 
—Não se entregue à ganância. 

kowtye /o s.m./s.f. ► vidente s.m./s.f. 
V.‘ka-’‘giwtyak’‘-ye’‘ihamwi’ Tb.‘kowtye’ 
Gig kowtye, kiyapyad ihamwad. 
—Seu pai era vidente, um grande feiticeiro. 

kowtye adj. ► ter furinhos V.‘ka-’‘giwtyak’‘-ye’ 
Araytak huw sagubye. Araytakme kowtye. 
—Algumas peneiras estão tecidos bem rente e 
outras têm furinhos. 

-kri suf. ►1 estação s.f. período s.m. Tb.‘-ki’ 
Abet pahak kamukri kadahan: digisweki, unad, 
nimehme, akak kamukri. 
—As estações do ano são: estação da enchente, 
de água, da vazante e da estação do sol. 

►2 espaço s.m. área s.f. 
Eg bayah gumewkan arikut abeyhekri. —Ela 
guardou os pratos no seu espaço na estante. 

ku adv. ► agora adv. Tb.‘kuri’ 

ku conj. ► se conj. 
Ku pis atak, nikwe nah ka atak. 
—Se você for, eu não vou. 
Ku pis ayavan, in kabay. 
—Se você me ajudasse, seria ótimo. 

ku conj. ► que conj. 
Nah hiyak ku ig batek nukakuh. 
—Eu sei que ele me ama. 
Amekenegben awna ku warukmaviyenevwi igkis 
muwok ahawkri. 
—Os anciãos disseram que as constelações dos 
astros causam chuvas variadas. 

ku avim inin ► hoje adv. V.‘kuri’‘avim’‘inin’ 
Ku avim inin nah danuhpene. 
—Hoje estou passeando. 

ku aysaw ► quando adv. 
Nah misakwa ay gumun, he ku aysaw eg tivik 
atere. —Vou ficar aqui na casa dela, até quando 
ela sair para lá. 

ku aysaw -te ► enquanto conj. V.‘ku samah -te’‘-te’ 
Pasamraknaba gikak akak inin ku aysaw 
kadahanate ayivwi. 
—Faça amizade com ele enquanto há tempo. 

ku ka henema ► senão conj. 
Batnaba kibehtenwa ku ka henema pis biyukse 
piwetrinek. —Sente logo; senão perde o lugar. 

ku kiney► onde adv. 
Nah misekwekere ay amun inin iwetrit ku kiney 
nah. —Eu queira ficar aqui neste lugar onde eu 
já estou. 

ku kit ► onde adv. para onde V.‘kit’ 
Ku kit mayg uvuvuk igkis tivik ahavumpi. 
—Eles vão a favor de onde o vento sopra. 
Ig ka hiyak ku kit ig wew. 
—Ele não sabia para onde estava indo. 

ku kiw ► por onde V.‘kiw’ 
Ig avuriwhun ku kiw nah mpiya. 
—Ele cuida de mim por onde eu ando. 

ku pariye ► cujo/a pron.rel. qual pron.rel. 
Nahnewa awayg ku pariye gikamkayh biyuke. 
—Sou o homem cujo filho está perdido. 

ku samah ►1 conforme prep. segundo adv. de 
acordo com 
Ig keh ku samah ig awna. 
—Ele agiu segundo sua palavra. 

►2 desde que 
Ku samah nah danuh, kuviknene nah kote 
hiyavgite. —Desde que cheguei, ainda não o vi. 

►3 já que, uma vez que 
Ku samah ig ka muwaka kinetihwa nukakuh, 
nikwe nah kawnata muwakata kinetihwa gikak. 
—Já que ele não quer conversar comigo, eu 
também não quero conversar com ele. 

►4 quando conj. 
Ig pese ku samah nah danuh. 
—Ele saiu quando eu cheguei. 

ku samah -te ► enquanto conj. V.‘ku aysaw -te’‘-te’ 
Ku samah ig himeknete gamutra aymahwa. 
—Enquanto ele dormia as plantas cresciam. 



 

Dicionário Palikur – Português, 2019, Associação Internacional de Linguística —SIL Brasil 

221 

Ku samah ig ivegnete egnes aymahwa hawata. 
—Enquanto ele estava acordado elas também 
cresciam. 

ku samahpa ► modo s.m. maneira s.f. método 
s.m. V.‘gewkahwan’ 
Nah batek ku samahpa pis awna. 
—Gosto do seu modo de falar. 
Niguh ekke nutuh ku samahpa nah keh umuh. 
—Meu pai me mostrou o método de fazer canoa. 

kudadwa s.m. ► surucucurana s.f. jararaca do 
rabo branco (Bothrops atrox) 
Kudadwa biwh hiyeg ka ahawnasima. 
—A surucucurana bate muito forte. 

kudagman s.f. ► (tipo de árvore) 
Ig higa kudagman amar araku adahan digikivye. 
—Ele tomou um chá para diarréia feito da casca 
da árvore “kudagman”. 

kudah v.t. ►1 estalar v.t. 
Ig kudah anaviwtak tomawri adah’ mpiyesene 
aviri. Ig awna: “Kuri pis ik adah pis higa 
piwohkisni.” —(Diz a lenda que) ele estalou o 
dedo sobre o fundo da cuia para quebrar o feitiço 
e disse: “Agora você pode tomar o caxiri.” 

►2 marcar v.t. (para alinhar) 
Nah kamax pikudhetni adahan pis kudehne 
pivaraka. —Vou segurar a linha para você 
marcar as tábuas. 

kudahkiska adj. ► estalado /a adj. 
Eg mayk kudahkiska. —O milho foi estalado. 

kudahwa v.i. ►1 explodir v.i. 
Hiyapnaba tiket akak lessahs, in ik adahan 
kudahwa. —Cuidado com o fogo e a gasolina, 
dá para explodir. 
Pohow gaz atiy kudehwe. 
—Um butijão de gás explodiu. 

►2 disparar v.i. 
Aragbus guwtyak iseyse, eg ka dep kudahwa. 
—O gatilho da espingarda está frouxo e pode 
disparar sozinho. 

►3 espocar v.i. 
Mayk in kudahwa ke ivuritibe. 
—A pipoca espoca na forma de flores. 

kudehtet, gikudhetni s.n. ► linha para alinhar 
V.‘kudah’ 
Ig kawih kudehet adahan kudehne parak. 
—Ele usou a linha para alinhar as tábuas. 

kudihpiye adj. ► fervente adj. V.‘kudis’ 
Un kudihpiye in ka awahnisima. 
—A água fervente é muito quente. 
Bakimni wohe akak un kudihpiye. 
—A menina foi queimada com água fervente. 

kudihpiye adj. ► efervescente adj. V.‘kudis’ 
Inin iveyti kudihpiye. 
—O remédio é efervescente. 

kudikis v.t. ► ferver v.t. V.‘kudis’ 
Kudikis piwnra kabayhtiwa adahan umahavene 
karayt anag. —Ferva a água bem para matar 
todos os germes. 

kudikis ukuvik ► gargarejar v.i. 
Kudikis un awehweye akak pam pikuvik adahan 
mpiyasene akatwa. —Gargareja com água 
morna e sal para aliviar a dor. 

kudis v.i. ►1 ferver v.i. 
Eg batahkise suwyeg ariwtrik tiket adahan in 
kudis. —Ela colocou uma panela com água no 
fogo para ferver. 

►2 rechinar v.i. chiar v.i. 
Im tepka ahakwa diluy in kudis. 
—O peixe rechinou no azeite. 

kugkug s.f. ► chocão-barrado s.m. 
Kugkug batek ax yu. 
—O chocão-barrado gosta de comer insetos. 

kugub s.f. ► anu-coroca s.f. 
Kugub keh gub avewi iguw. 
—O anu-coroca faz seu ninho nos mangues. 

kuguh v.t. ►1 mexer v.t. bater v.t . (com força) 
Eg kuguh matit ariku suwyeg kiyapyad. 
—Ela mexeu o mingau num caldeirão grande. 
Im kuguh un akak gikuhweten. 
—O peixe bate na água com suas nadadeiras. 

►2 remar v.t. (com força) V.‘puwah’ 
Ig kuguh pahakwowa puwayt, ayteke ig bohkiswe 
ahavumpi kamaygviye. —Ele remou só uma vez 
e depois deixou o vento levá-lo. 

kuguhkuhka s.n. ► guisado s.m. caldeirada s.f. 
Inin kugugukuhka kehka akak ihti, akak zonyo, 
irum. —Este guisado é feito de carne, cebola e 
jerimum. 
Keh nudahan kuguhkuhka akak im araku. 
—Faça uma caldeirada para mim. 

kuguhwa butte ► ciar v.t. remar para trás 
Ku aysaw igkis pese avuheketak, igkis kuguhwa 
butte. —Quando saíram do cemitério, remaram 
de ré, batendo na água com os remos. 

kuhip s.f. ► inajarana s.m. 
Kuhip guyak imiyo kabay adahan axka. —O 
caroço do inajarana verde é bom para comer. 

kuhivra s.f. ► pássaro s.m. ave s.f. 
Kuhivra amere imuwew. —O pássaro voou alto. 
Ig aymahe kuhivra. —Ele criou as aves. 

kuhivra asenekewviye ► abutre s.m. 
Kuhivra asenekewviye gaxnikis imnen busipye. 
—Os abutres comem somente carne podre. 

kuhivra atiy, gitiy ► gaiola s.f. 
Ig parakse tukwa arikut gitiy. 
—Ele colocou a pomba na gaiola. 

kuhivra gikig ► bico s.m. 
Yawk gikig kiyabwad. 
—O bico do tucano é comprido. 

kuhk s.n. ► vitiligo s.m.V.‘seyvitka’ 
Kuhk in karayt seyvitka. —O vitiligo é uma 
doença que causa manchas brancas. 

kuhuhpta v.t. ► ajuntar (com as duas mãos) v.t. 
Eg kuhuhptano guwinbi. 
—Ela ajuntou a massa de mandioca. 

kuhuhpta adv. ► pilheira s.f. V.‘kadukvit’‘kivuhptaki’ 
Igkis umehbete kuhuhptave misibyu, kepnavad. 
—Eles mataram uma pilheira de morcegos. 

kuhwa v.i. ► expandir-se v.i. 
Puh kiyhaw gibiyrikut juktah pis hiya gitun kuhwa. 
—Sopre com força na sua boca até que seu peito 
se expanda. 

kuhwekwa adv. ► agorinha adv. acabar v.t. há 
pouco tempo V.‘kaksa’ 
Eg danuh kuhwekwa. —Ela chegou agorinha. 
Nah kuhwekwa nah kuwis axwari kaksa. 
—Eu acabei de comer há pouco tempo. 

kuk s.f. ► côco s.m. (do português) 
Kuk eg maguyo axka. 
—O côco é uma comida deliciosa. 
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kuk v.t. ►1 fincar v.t. arpoar v.t. fisgar v.t. estocar 

v.t. V.‘wasak’‘mutuw’‘digista’ 
Ig kuk iwan amin ah. 
—Ele fincou a faca na madeira. 
Ig kuke pahavwi pareyne. 
—Ele arpoou um jacaré. 
Nah kuke pahavwi im nopsad. 
—Fisguei um peixe grande. 
Ig kukwig akak karuvun. 
—Ele fisgou o arpão nela. 

►2 debicar v.i. dar bicada 
Kuwis wakar kuketevun! 
—Uma garça já deu uma bicada no meu olho! 

kuk v.t. ► socar v.t. pilar v.t. moer v.t. V.‘kuk’ 
Uya kukbeta nukamkayh gimatig asiw. 
—Favor moer a comida do meu filhinho. 
Eg iwe ahamna, kuke amadga pahamku beysin. 
—Ela pegou umas folhas e as socou numa 
bacia. 
Pahavwi miya, igkis bateke darivwit. Igkis 
maserevgi. Igkis kukehevgi. Igkis idis ta garikut. 
Igkis kasabwata. 
—Quando alguém morria, eles faziam um pote,  
assavam o corpo e o amassavam. Então, eles 
colocavam as cinzas dentro do pote e tampavam. 

kukbetaki adj. ► moído /a adj. V.‘kuk’‘-bet’‘-ha’‘-ka’ 
Ig ax ihti kukbetaki awaku ig yuma gaybu. 
—Ele come carne moída porque não tem dentes. 

kukehe v.i. ► invadir v.t. atacar v.t. V.‘kuk’‘-e’‘-ha’ 
Mmahki yis kukehe amin uwaxig? 
—Por que vocês invadiram a nossa terra? 
Igkis kukehe gimin adahan giwmepten. 
—Eles o atacaram para matá-lo. 

kukwa v.t. ► pilar v.t. socar v.t. triturar v.t. 
V.‘kuk’‘-wa’ 
Eg kukwano iveyti. —Ela triturou o remédio. 
Ig kukwene sawar. 
—Ele está pilando a castanha de piquiá. 

kukwetet, gikukwetni s.f. ► pilão s.m. 
V.‘kuk’‘-wa’‘-tet’‘maripka akat’ 
Ig kukbetene gimatig asiw akak kukwetet. 
—Ele socou o bagaço com um pilão. 

kukya s.m. ► titio s.m. (`tio’) V.`gikukri’ 
Kukya, kite akyan? —Titio, para onde a titia foi? 

kumaduka v.t. ► reinar v.i. governar v.t. dominar . 
Ig ayta adahan kumadukene hiyeg. 
—Ele vem para governar o pessoal. 

kumadukaki, gikumadukan s.n. ►1 autoridade s.f. 
controle s.m. 
Gikumadukan in kiyathaka. 
—A autoridade dele é respeitada. 

►2 lei s.f. decreto s.m. mandamento s.m. 
Ukivarawiy gikumadukan in kibeyne kumadukaki. 
—O decreto do nosso governador é bom. 
Ku pis taraksa guvelma gikumadukan, 
hiyapkiska pitnek avatra. 
—Se você quebrar a lei, vai ser punido. 
Gikumadukan akki wotwiy ku samah gimawkan 
wixwiy wew amadga inin. 
—Os seus mandamentos nos mostram como 
ele quer que nós vivamos. 

kumadukawka s.n. ► autonomia s.f. 
Parikwene kadahan kumadukawka adahan 
igkiswa kumaduka givitkisnewa. 
—Os índios têm autonomia. 

kumak s.f. ► sumaúma s.f. (Ceiba pentandra) (do 
caribe?) 
Kumak eg ah imuwad, hawata pugumwad. 
—A sumaúma é uma árvore bem alta e grossa. 

Kumak eg uruku avayni. 
 —(Diz a lenda que) a sumaúma é a escada do 
monstro “uruku”. 

kumaksi s.n. ► poluição s.f. sujeira da água 
Kumaksi in ik adahan keh wis pidubdapti. 
—A sujeira da água irrita muito a pele. 

kumat, gikumata s.f. ► feijão s.m. (do tupi) 
Kumat kuwis madike. —O feijão já acabou. 

kumat imiyo ► vagem s.f. 
Kumat imiyo kibeyne adahan umakniwi. 
—A vagem é boa para a saúde. 

kumeh s.n. ► furúnculo s.m. 
Ig ute kumeh ahakwa un patehwevye. 
—Ele pegou um furúnculo na água suja. 

Kumene s.n. ►Kumenê (nome de uma ilha e vila) 
Pi kibite hiyeg misakwa avit Kumene. Kadahan 
amat ayge adahan aviyoh. 
—A maioria das pessoas mora na ilha Kumenê. 
Há uma pista de pouso lá. 

kumin s.n. ►palheta s.f. lingueta s.f. V.‘kanatru’ 
Ig idise kumin ariwtrikut aramtem. 
—Ele inseriu a palheta no miolo do bambu. 

kumpa, gikumpa s.f. ► compasso s.m. (do 
português) 
Nor kumpa kawih adahan tivekne parak. 
—Aquele compasso é usado para traçar a 
tábua. 
Ig huwibkuh parak akak kumpa. 
—Ele arredondou a tábua com compasso. 

kumper, gikumpega s.m. ► compadre s.m. (do 
crioulo) 
Ig danuh ta git gikumpega. 
—Ele chegou até o compadre. 

kumuk v.t. ► amassar v.t. esmagar v.t. V.‘tikis’ 
Ig kumuke nor ah ariw gidahan gikamkayh. 
—Ele amassou a fruta para o seu filhinho. 

kumukbata v.t. ► esmigalhar v.t. 
Eg tino kumukbete kagta. 
—A moça esmigalhou a carta. 

kunan s.m./s.f. ► tucunaré s.m. (Cichla jariina) 
Uya atak kadasa kunan tohan tiwrikut. 
—Vamos pegar tucunaré lá, rio acima. 

kunanewka s.n. ► agosto s.m. época do tucunaré 
Avim kunanewka kunan wagehpiyos 
kariymadgatak. 
—Durante a época do tucunaré em agosto eles 
saem da várzea e entram no rio. 
In hawata kunanewka ku aysaw egkis turukwiyos 
kariymadgat aharit kariwyaniwka, hawata ku 
aysaw egkis axnumewviyos aharit iwanyanewka. 
—Também é época do tucunaré quando eles 
saem do rio e entram na várzea no mês de 
janeiro e também quando eles boiam no mês de 
setembro. 

kunavri s.f. ► larva do solha de sangue 
(Schistosoma) V.‘un anag’ 
Ku bakimni kadahan kunavri ay gutunrik, eg tih 
ka aynsima.—Quando uma criança tiver solhas 
de sangue na barriga, ela chora demais. 

kunaw s.f. ► curimbó (Tanaecium nocturnum) 
Kunaw kawihka adahan mpiyesene iyakvitka. 
—Se usa curimbó para tratar erupções na pele. 

kunebef s.n. ► conserva s.f. (do crioulo) 
Ig isim kunebef adahan axne abet dug. —Ele 
comprou conserva para comer com o arroz. 

kuniy s.f. ► iratauá s.f. (Chrysomus icterocephalus) 
Kuniy ax tanan. —O iratauá come gafanhotos. 
Kuniy aran ayeweye. —O ovo do iratauá é azul. 
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kunpinaye /o adj. ► dono do poço 
Ig kunpinaye, nahme yuma nunpina. —Ele é 
dono de um poço, porém eu não tenho poço. 

kupuw s.f. ► cupuaçu s.m. (Theobroma grandiflorum) 
Nah batek higa kupuw. 
—Gosto de tomar suco de cupuaçu. 

kure! interj. ► oh não! interj. ué! interj. 
Kure! Amawka nah kavusa nannivwi akiw! 
—Ué! Vou ter que fazer tudo de novo! 

kuri adv. ►1 agora adv. 
Mmah nah keh kuri? —O que vou fazer agora? 
Ariwntak inin kuri han pitatit, nah misakwate ay. 
—De agora em diante, vou ficar aqui. 

►2 então adv. 
Igkis ahegbet ginetnikis adahan igkis atak 
wewvenes. Kuri igkis ahegbeta giharkis gatitakis 
givamrakis. —Eles decidiram ir caçar. Então 
arranjaram farinha, pimentas e sal. 

►3 ora essa adv. 
Kuri! Nah kis mataka. 
—Ora essa, eu é que mereço ganhar. 

kuri akak inin ► nesses dias, nessa altura do 
campeonato `gíria’ 
Kuri akak inin ig piyawakte kuwis. 
—Nessa altura do campeonato ele já deve 
estar bem longe daqui. 

kurinewa adv. ►1 imediatamente adv. agora 
mesmo, já já, no momento 
‘kuri’‘aynewa’‘pisenwate’ 
Nah tivik kurinewa, ku aysaw igkis humakun. 
—Irei no momento em que eles me chamarem. 

►2 instantâneo /a adj. 
Dilet in ewwehwa kurinewa. 
—O leite é instantâneo. 

kurinewa avim inin ► hoje mesmo adv. 
Kurinewa avim inin ig atak lekolya. 
—Hoje mesmo ele vai para a escola. 

kuriwkewne adj ► atual adj. moderno /a adj. 
V.‘kuri’ 
Inakni “tivuhpa” in iwit kiyavwihka; ahiyakemni 
hehpekuye akak “patiptaka”, ku pariye iwit 
kuriwkewne. —A palavra “tivuhpa” é uma 
palavra antiga; tem o mesmo sentido da palavra 
“patiptaka”, que é a palavra atual. 

kuru s.f. ► borboleta s.f. mariposa s.f. 
Kuru eg barewyo. —A borboleta é bonita. 
Bakimnayh batek kamax kuru. 
—As crianças gostam de pegar mariposas. 

kurudi, akuwadra s.f. ► espata s.f. 
capemba s.f. curuatá s.f. 
Eg kawih karikti akuwadra adahan katiyhene 
kuwak. —Ela usa espata do inajazeiro como 
vasilhame de farinha. 

 
kuruku s.m. ► rato s.m. camundongo s.m. cachita  

Igkis kuruku mbayha amutri. 
—Os ratos destroem as plantas. 
Igkis kuruku duhe nusimsa. —Aqueles 
camundongos mordiscaram minha camisa. 

kurukupti adj. ► ter cólicas 
Gitun kurukupti, keh ka ik adahan ig sigis. 
—Não dá para ele correr, pois ele tem cólicas. 

kurumsuk s.m. ►(tipo de monstro) (antigo explorador?) 
Aritka igkis kurumsuk gitaybikis kiyapyad mataka 
awagi. Igkis wenmare. Gikugkukis ke itbe. 
Gisimsakis sivari. Igkis ayta kinistene hiyeg akak 
kamis adahan gaxwetnikis. 
—Diz a lenda  que as orelhas dos “kurumsuk” 
eram grandes, do tamanho dum abano. Eles 
eram pálidos, seus pés pareciam com casco de 
veado, sua roupa era de metal. Eles vieram atrair 
as pessoas com tecido para comê-las. 

kurumwi s.f. ► bambu venenoso 
Ka ba dax aka nor iwivra kurumwi. Eg umahavye 
hiyeg! —Não mexa com o bambu “kurumwi”. 
Ele mata as pessoas! 

kurumwi, gikurumwan s.f. ►(tipo de flecha com 
cabeça de dois gumes) V.‘yakot’ 
Yakot kurumwi eg adahan havisno madikte 
puwiknebdi. —A flecha “kurumwi” serve 
para flechar todo tipo de caça. 
Kurumwi gukig kehka akak paygi ba akak 
avit; eg pebkak guyaw. 
—A ponta da flecha “kurumwi” é feita de 
pau ferro ou de osso, e tem dois gumes. 

kurumwi imukunti, gimukun s.f.► lança s.f. 
V.‘kurumwi’‘muka’‘mukuh’‘karuvun’ 
Minikwak awaykemni kerbet akak kurumwi 
imukunti. —Antigamente os homens 
guerreavam com lanças. 

 
kuruw v.i. ► seguir v.i. (em bando) 

Hiyeg kuruw gihavu. 
—Um bando de pessoas seguiram-no. 

kusiksi s.f. ► bem-te-vizinho s.m. rabo-de-
espinho-das-araucárias s.m. 
Kusiksi eg guhivak ke titupbe. Eg nopsesa. 
—O rabo-de-espinho-das-araucárias se parece 
com o bem-te-vi, mas ele é pequeno. 

kusimna s.n. ► tacacá s.m. mingau de tapioca 
Ba ini kusimna maguye? 
—O tacacá estava gostoso? 

kusir s.m./s.f. ► macaco-soim s.m. 
Ig kusir nopsesa. —O macaco-soim é pequeno. 

kusiw s.m. ► acari-cachimbo s.m. 

kuskus s.m./s.f. ► gato s.m. V.‘xat’ 
Kuskus kamaxe kuruku. —O gato pegou o rato. 

kuskus-arib s.f. ► lágrima de nossa senhora s.f. 
(Coix lacryma) 
Akabdat kuskus-arib eg seyno huwiyno. 
—A miçanga lágrima de nossa senhora é 
esbranquiçada e lustrosa. 

kusuhaksa v.t. ► prensar v.t. 
Ig kusuhaksene parak.—Ele prensou as tábuas. 

kusuvwi s.m. ► chuvas fortes V.’suruw’ 
Tb.‘kusuruvwi’ 
Kusuvwi kavusa wayk pabuskak abril. 
Giwarukma piyana gikebikis. 
—As chuvas fortes começam a cair no meio de 
abril. Duas constelações de astros podem ser 
vistas durante o período dessa chuva. 

Kusuvwi eggutye ► constelação do IrmãoMais 
Velho, chuvas do irmão mais velho (Aglomerado 
es-trelar aberto NGC 869 a 884 perto de Perseu) 
V.‘Awawhri’‘suruw’ Tb ‘kusuruvwi’ 
Kusuvwi eggutye, igkit wayk. Ig amadga 
ginawya aynte amadga en.  —(Diz a lenda que) 
as chuvas do irmão mais velho caem primeiro. 
Ele está no seu barco lá no céu. 
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Ini muwokwekri arawka pabuskak maio. Avim ini 
wis awna ku Awawhri axe Kusuvwi eggutye. 
—Esta chuva termina no meio de maio. Diz a 
lenda que a serpente “Awawhri” comeu o irmão 
mais velho. 

 
Kusuvwi isamwitye ► constelação do Irmão 

Mais Novo, chuvas do irmão mais novo 
(Plêiades) V.‘laposin’‘Mahukatye’‘suruw’ Tb ‘kusuruvwi’ 
Kusuvwi isamwitye wayksa muwok pi 
kiyhawnate akiw. —As chuvas do irmão mais 
novo são ainda mais fortes. 
Wis awna ku Isamwitye havise Awawhri.  
—Diz a lenda que o irmão mais novo flechou a 
serpente “Awawhri”. 

Kusuvwi gise ► filha do Kusuvwi (o Irmão 
Mais Novo) (Rigel) V.‘Mahukatye’ Tb.‘Kusuvwi’ 
Kusuvwi gise eg Mahukatye gikamkayh gihayo. 
—A filha do Kusuvwi é a esposa do filho do 
homem sem perna, Mahukatye. 

kutak s.f. ► saracura-preta s.f. (Laterallus 
jamaicensis) 
Kutak eg kewyo takarak ahakwatak un. 
—A saracura-preta é um frango-d’água. 

kuteg s.f. ► terçol s.m. 
Ig marenpi pes avim inin awaku ig kadahan 
kuteg. —Ele tem vergonha de sair hoje porque 
tem um terçol. 

kuti s.n. ► flauta pequena (feita de bambu) 
Niguh keh kuti nudahan. 
—Papai fez uma flauta pequena para mim. 

kutimniki s.n. ► barulho de guerra 
Kutimniki kote pisenwate awmte pawkew. 
—Ainda não terminou o barulho de guerra 
por lá. 

kutimno s.f. ► navio s.m. 
Kutimno eg kiyeste guw nawiy. 
—O navio é maior que o barco. 

kuvar s.m. ► carrapato s.m. 
Kuvar susne puwikne gimig. 
—O carrapato chupa o sangue dos animais. 
Kuvar igukte pak. 
—Os carrapatos cobriram a vaca. 

kuvatri, gikuvatra s.m. ► verruga s.f. 
In mahiko wis mpiyasa kuvatri. 
—É difícil matar uma verruga. 

kuvekti s.f. ► poço natural venenoso V.‘Iveytipti’ 
Minikwak hiyeg padak givetunyakis gikawihnikis 
arikut kuvegti adaha pisenwa gikakkis. 
—Antigamente as pessoas jogavam peças da 
roupa dos inimigos num poço natural venenoso 
para acabar com eles. 

kuviknene adv. ► ainda hoje adv. até agora adv. 
Kuviknene hiyeg kinetihwenene amin gannukis. 
—Ainda hoje as pessoas falam sobre as obras 
deles. 

kuwa s.f. ► caranguejo s.m. 
V.‘karig’‘basap’‘tivaha’‘padawru’‘kalixa’ 
Kuwa kaynos avim julho ku aysaw kayg 
marahpa. —Os caranguejos dançam em julho, 
durante a lua cheia. 

kuwatisa adj. ► modesto adj. um pouco melhor 
Ig kadahan gaymahwan kuwatisa ay amadga 
inin. —Ele leva uma vida modesta, aqui na terra. 
Masawrinen kuwatisa ig pakwari. 
—Somente Masawri canta um pouco melhor. 
Mekseh kuwis padukwig, kuri eg kuwatisa. 
—O médico já a operou e ela se sente um 
pouco melhor. 

Kuwahra s.m. ► (serpente mitológica) 
Aritka Kuwahra giwtyak kewa kayg ameravye 
giwtyak. Gukig kewa nawiyadbe.  
—Diz a lenda que a serpente Kuwahra tem olhos 
que se parecem com a lua cheia. Seu nariz 
parece com um navio. 

kuwak, gikukig, gihar s.n. ► farinha de 
mandioca (do caribe?) Tb.‘kuwak’ 
Eg wagesno gukukig akak kuwegetet. —Ela está 
mexendo a farinha de mandioca com rodo. 
Guhar madike amadgatak gumewkan. 
—Ela não tem mais farinha no prato. 
Ig yuma gikukigsima. Kuwis ig piyukwin madikte. 
—Ele não tem nenhuma farinha. Já vendeu tudo 

kuwakya v.i. ► fazer farinha V.‘kuwak’‘ -ya’ 
Takuwanek eg kuwakya. 
—Amanhã ela vai fazer farinha. 

kuwalu s.f. ► piquiarana do igapó 
(Caryocar microcarpum) 

kuwam s.f. ► isqueiro s.m. (tipo de “fósforo” 
palikur) V.‘ket’ 
Ig iki tarukwa avin arikut iwivra adahan 
kehne pahat kuwam kahadbe ik adahan 
ig hamawasa tiket ku kit ig wew. 
—Ele colocou um pouco do ninho da 
formiga tracuá num pedaço de bambu 
para servir como isqueiro, onde quer que ele vá. 

Kuwap s.n. ► (nome duma grande cidade antiga que se 
tornou um cemitério) V.‘paytwempu’‘Warabdi’ Tb.‘Kwap’ 
Kuwap in avuheket gidahankis Wakavunyenevwi, 
gikakkis Wadahyenevwi, Paraymeyenevwi, 
Kamuwyenevwi. —“Kuwap” era o cemitério dos 
clãs do acapu, da osga, do bagre e do sol. 

kuwasi s.f. ► tinta feita de barro vermelho 
V.‘atamwi’ 
Ig tamakvitaw akak kuwasi. —Ele pintou o corpo 
com tinta feita de barro vermelho. 

kuwasivan s.f. ► quina de caiena (Quassia amara) 
Kuwasivan in maritvey. —A quina de caiena é 
remédio para tratar malária. 

kuwasri s.f. ► sabiá s.m. (Turdus fumigatus) 
Kuwasri eg pak barewye. 
—O sabiá canta bonito. 

kuwat s.m./s.f. ► coatá s.m. macaco-aranha s.m. (do 
português) Tb.‘kuwat’ 
Ig kuwat ig kabiman ke hiyegbe. 
—O coatá grita igual a uma pessoa. 
Avyan bat avew ah, axno guw miymyu. Eg ka 
muhukere. Nikwe eg peweke kuwat. 
—(Diz a lenda que) a vovó ficou na árvore, 
comendo ingá. Ela não quis descer. Então ela se 
transformou num macaco-aranha. 

kuwatit s.m. ► gavião-caramujeiro s.m. gavião-
bico-de-gancho s.m. V.‘kuwa’ 
Kuwatit ax tituw akak kuwa. —O gavião-
caramujeiro come caramujo e caranguejo. 
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kuwatri s.f. ► jarana s.f. 
Eg kuwatri adahan kehne payt awakur. —A ma-
deira jarana serve para fazer esteios para casas. 

kuwavra s.f. ► bacurau-de-cauda-branca s.m. 
(Eleothreptus candican) 
Eg kuwavra eg ahavwikuno. 
—O bacurau-de-cauda-branca vive no mato. 

kuwawru s.f. ► abacaxi bravo (Bromelia sp.) 
Ku pis ax kuwawru, ik adahan migat pes 
pinenbotak. —Se você comer abacaxi bravo, 
sua língua vai sangrar. 

kuwawta s.n. ►1 caraguatá s.f. carauá s.f. (Bromelia 
karatas) V.‘akati’ 
Kuwawta humka, in ka ahwa kema nawenyewat-
ma akati. Nikwe in kibeyne adahan imedgit akar. 
—A corda de caraguatá não estica como as 
outras. Por isso, ela é muito boa para arcos. 

►2 barbante s.m. corda s.f. fio s.m. 
V.‘akati’‘akati mawrunene’ 
Ig iwi kuwawta, ig wanakih gisimni nikak. 
—Ele pegou um barbante e atou o embrulho. 

►3 pauta s.f. linha s.m. 
Anniri ini let amin kuwawta inutak han warikwit. 
Dax pitanmate kuwawta. 
—Escreva as letras entre as linhas de cima para 
baixo, sempre tocando nas duas pautas. 

kuwax s.m./s.f. ► coati s.m. quati s.m. (nasua socialis) 
(do caribe) 
Ig kuwax ka gimabyansima. 
—O quati é muito bravo. 

kuwaxi-kuwevutne s.m./s.f. ► guaxinim s.m. 
Kuwaxi-kuwevutne ax kuwa. 
—O guaxinim come caranguejo. 

kuwaykwe s.f. ► japacanim s.m. 
Eg kuwaykwe ax yu. 
—O japacanim come insetos. 

kuwayru s.f. ► sapucaia-mirim s.f. (Lecythis 
amapaensis) 
Kuwayru eg isite ariw wakukwa-adava-sapokay. 
—A sapucaia-mirim é menor do que a sapucaia. 

kuwega v.t. ► mexer v.t. dispersar v.t. espalhar v.t 
Eg kuwagano gukukig. 
—Ela está mexendo a farinha. 

kuwegetet s.n. ► rodo s.m. V.‘kuwega’‘’tet’ 
Eg kavusa kuwakya akakkite sagap ayteke 
butte akak kuwegetet. 
—Primeiro ela começou a mexer a farinha 
com uma espátula, depois com um rodo. 

kuwegetet s.f. ► limpa-folha-de-bico-reto s.f. 
(Hylocryptus rectirostris) 
Kuwegetet eg nopsesa kuhivra 
henneme eg keh gub kiyapyad. 
—O pássaro limpa-folha-de-bico-reto 
é pequeno, mas ele faz um ninho grande. 

kuwegweg s.f. ► bico-de-brasa s.m. (Monasa 
morphoeus) bico-de-fogo s.m. V.‘wayapsu’ 
Kuwegweg eg siriye gukig. Eg ka gannusima 
mpitha gukamkayh. 
—O bico-de-brasa tem bico vermelho. Ele fica 
arisco para proteger seus filhotes. 

kuwegwa v.t. ► preparar refeição, fazer serviço 
de casa 
Nnaguh ay kuwegwano gidahankis udonhave. 
—Mamãe está preparando a refeição para os 
visitantes. 
Kuwegwa gudahan patig. Eg kiyavaruvyo kuwis. 
—Faça o serviço da casa para sua avó. Ela é 
velhinha. 

kuwegwaki, guwegwasan s.n. ► preparativo s.m. 
serviço de casa V.‘kuwegwa’‘-ka’ 
Eg sagehe payt, kavuke un, sakehe im, ahegbete 
axtet, eg keh madikte kuwegwaki. —Ela varreu a 
casa, buscou água, cozinhou a comida, pôs a 
mesa, enfim fez todos os preparativos. 

kuwekwe s.f. ► papagaio s.m. (do caribe?) 
Kuwekwe kannuhwano awna parikwaki. 
—Os papagaios aprendem a falar palikur. 

Kuwekwemnaw s.f. ► Terra dos papagaios 
Kuwekwemnaw kanumka ‘Kuwekwe gukewihra’ 
hawata ‘Kuwekwekewihra’. Kibite kuwekwe ayge. 
—A ilha de Kuwekwemnaw é chamada ‘Ilha dos 
papagaios’ e também Papagaio-ilha.’ Ha muitos 
papagaios lá. 

kuwekwe-arudikavra s.f. ►papagaio-pintado s.m. 

kuwekweyanewka s.n. ► abril s.m. época dos 
papagainhos V.‘sisuyanewka’‘-ewka’ 
Avim kuwekweyanewka wis ivegva sisuyan akak 
kuwekeyan adahan gaymuhpitnikis. 
—Nas últimas semanas de abril procuramos 
periquitos e papagainhos para criá-los. 

kuwem s.f. ► embaúba s.f. (Pourouma villosa) 
Kuwem eg ah hiyan kibehtenwa. —A embaúba é 
uma árvore que cresce rapidamente. 

kuwemahs s.f. ► doremi s.f. (Chrysomus agelaius) 
Kuwemahs eg kuhivra. 
—O doremi é um pássaro. 

kuwemyene /ano s.m./s.f. ► raça da embaúba (clã) 
Kuwemyenevwi igkis kuwis madike. Igkis 
misakwa aynte warik atiwik. Igkis anavi ahavwik. 
Ayteke kuri igkis pes. Igkis kerbet avatra 
gagignikis abet gikaynikis. Inneki keh igkis 
ibekhewbetkis. —A raça de “kuwem” está 
extinta. Diz a lenda que eles moravam na 
cabeceira do rio debaixo da floresta. Depois eles 
saíram e brigaram por causa das flautas da 
dança. Assim eles se dispersaram. 

kuwep, gikuvig s.f. ► caraipé s.m. (Licania apetela) 
(do caribe?) 
Eg wages ibug akak kuwep ahewra adahan 
kehne parawkam datyo. 
—Ela misturou barro com cinzas da casca da 
árvore caraipé para produzir uma argila forte. 

kuwevan s.f. ► cajurana s.f. (Simaba multiflora) 
Kuwevan in kibeyne iveyti adahan katiwtiwka. 
—Cajurana é um bom remédio para dor de 
cabeça. 

Kuwevanvu s.n. ► (nome de um lugar) V.‘kuwevan’ 

kuwevru s.f. ►besourinho s.m.(Rhizopertha dominica) 
Kuwevru eg padak venen wowtrikut. 
—O besourinho joga veneno nos olhos. 

kuwewa adv. ► mais tarde V.‘hawavanek’ 
Kuwewanek nah ayta. —Vou chegar mais tarde 
Kuwewa akiwnek. —Até logo. 

kuwewetkenek adv. ► mais tarde talvez, pode 
ser que V.‘kuwewa’‘-tke’‘-nek’ 
Uyay ibekhewbet. Kuwewetkenek wixwiy 
pitimnekbet. —Vamos nos separar. Mais tarde 
talvez briguemos. 
Ku nah miyovi, kuwewetkenek nukamayuvwi 
hiyap mbeynenek. —Se eu morrer pode ser que 
meus filhos sofram. 

kuwewka s.n. ► época dos caranguejos 
V.‘kuwa’‘-ewka’ 
Kuwewka ka aynsima kuwa kayviyo. 
—Durante a época dos caranguejos [em julho] 
eles dançam juntos. 
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Kuwewka s.f.►(nome duma moça nas lendas) V.‘kuwewka 
Kuwewka kamaxe pahavwi mahivoko. —A moça 
Kuwewka casou-se com um “mahivoko”. 

kuwey s.f. ►1 acará-bandeira s.m. 
(Pterophyllum scalare) Tb.‘kwey’ 
Kuwey eg im barewyo. —O 
acará-bandeira é um peixe bonito. 

►2 s.n. losango s.m. Tb.‘kuahi’ 
Parahnamnaw abagba kadahan pina madikwa 
warukma akak ntewnehker arawna 
ariku paha kuwey kuwikwiye.             
—A bandeira do Brasil tem vinte e sete estrelas 
dentro de um losango amarelo. 

kuweyo adj. ► (tipo de colar) 
V.‘kuwey’‘-yo’‘isiwti’ 
Akabdat kuweyo in kanumka 
henne awaku amiyokni ahumwan 
ke imbe kuwey. 
—O colar “kuweyo” chama-se 
assim porque os espaços 
entre as miçangas são em forma de losango. 

kuwibri, gikubig s.n. ► lixo s.m. entulho s.m. 
Eg padeke kuwibri arikut miyokwiye. 
—Ela jogou o lixo no buraco. 

kuwibwi adj. ► côncavo adj. 
V.‘katomorikye’‘sababokuhne’‘dudurike’ 
Tomawri akak umuh guhumwankis kuwibwi. 
—A cuia e a canoa são côncavas. 

kuwigihwa v.i. ►1 ficar pendurado 
Ka ba kuwigihwa ayge, nebaki pis tuguhe. 
—Não fique pendurado lá, você pode cair. 

►2 enforcar-se v.i. 
Ig iwe akati, ig waneke gibitamna. Ayteke ig 
watiswe, ig miyap kuwigihwe. 
—Ele pegou uma corda e atou no pescoço. 
Então, ele pulou e enforcou-se. 

kuwigiw adj. ► pendurado /a adj. enforcado /a 
adj. agarrado /a adj. V.‘maw’‘kahaguwe’ 
Ideptet ayge kuwigiw amin pudubdu. 
—A tesoura está pendurada no prego. 
Ku aysaw misibyu himak kuwigiw, ta git ig ay 
ariku pudig. —Quando um morcego dorme 
agarrado na madeira, ele acha que está na rede. 

kuwigiwhka s.n. ► forca s.f. 
Ig miya akak kuwigiwhka.—Ele morreu na forca 

kuwik s.f. ► pau-d’arco s.m. ipé s.m. (Tabebuia 
serratifolia) 
Kuwik guvuri eg kuwikwiyo. 
—As flores do ipé são amarelas. 
Parikwene optigewne keh imedgit akak kuwik 
usuhme ka keh henne. —Outros indígenas fazem 
arcos do pau-d'arco, mas nós não fazemos. 

kuwik-duwweh s.f. ► quina-rara s.f. (Coutarea 
hexandra) 
Kuwik-duwweh kawihka adahan piyihne 
duhuduhka. 
—Usa-se quina-rara para curar tuberculose. 

kuwikwi s.f. ► anacã s.m. (Deroptyus accipitrinus) 
Kuwikwi gusivri kasisivit. 
—As penas do anacã são listradas. 

Kuwikwit s.f. ► (nome de uma ilha e vila) V.‘kuwik’‘pit’ 
Avit Kuwikwit kadahan kannuhekevutne 
henneme muwaka payt kannuket. —Na ilha de 
Kuwikwit tem professor mais não tem escola. 

kuwikwiye /o adj. ► amarelo /a adj. V.‘kuwik’‘-ye’ 
Parahna awna ku pamatka in ayeweye. Wotuhme 
in kuwikwiye. —Os brasileiros dizem que a 
grama é verde, mas para nós é amarela. 

Antiyan awawyi in kuwikwiye. 
—A gema do ovo é amarela. 

Kuwimneku s.n. ►Encruzo s.m. V.‘kuwip’‘-ne’‘-iku’ 
Minikwak Urikmin kumadukene ayge 
Kuwimneku. —Antigamente Urik era o chefe do 
posto Encruzo. 

Kuwip s.n. ► Curipi s.m. V.‘kuwivyene’ 
Ivuw igkis pi kibite avigku warik Kuwip. 
—As traíras são mais abundantes no rio Curipi. 

kuwis adv. ► já adv. Tb.‘kuwis’ 
Nah kuwis keh nannivwi. 
—Eu já fiz o meu trabalho. 

kuwivyene /ano s.m./s.f. ► karipuna s.m. V.‘Kuwip’ 
Igkis kuwivyenevwi misakwa kennesa arimkat 
Uyapkun. 
—Os karipuna moram próximo ao Oiapoque. 

kuwiwra, gikuwiwra s.f. ► bronze s.m. 
Minikwak hiher kehka akak kuwiwra. —Antiga-
mente as chapas de forno eram feitas de bronze. 

kuwiwra seyno ► aço s.m. 
Eg iwan kehka kuwiwra seyno. 
—Esta faca é feita de aço. 

kuwtak s.f. ► codorna s.f. (Coturnix japonica) 
Eg kuwtak ke takarakbe henneme eg isite guw. 
Mpuse hewkevwye ig awayg awna “traku, traku, 
ku, ku, ku”. —A codorna se parece com uma 
galinha, mas é menor. Cada manhã o macho 
canta: “tracu, tracu, cu, cu, cu”. 

kuwvar, gikuvara s.n. ► pólvora s.m. 
Ig kiyokhe katux akak kuwvar. 
—Ele carregou o cartucho com pólvora. 

kuxiway s.f. ► cutiara s.f. (Myoprocta exilis) 
Kuxiway eg nopsesa ke bukutrube guhivak. 
—A cutiara é pequena, e semelhante à cutia. 

kuyag s.f. ► arara-militar s.f. (Ara militaris?) 
Eg kuyag isite guw karu. Eg barewte guw. 
—A arara-militar é menor do que a arara-
piranga e mais bonita. 

kuyandri s.f. ► cururu s.m. (Bufo ictericus) V.‘waraytri’ 
Ku tivuw kuyandri awna, areketni ku un me 
xuwehemet; wis awna, “Kusuvwi kuwis minehwe 
kuwis!” 
—Quando o sapo cururu canta, é sinal de que a 
água do campo está prestes a baixar. Dizemos, 
“O barco da constelação ‘Kusuvwi’ já encalhou.” 

kuyaw s.f. ► goiaba s.f. goiabeira s.f. (Psidium 
guajava) 
Nah axte nor kuyaw. —Vou comer esta goiaba. 
Ig higa digikivye, kehka akak kuyaw amar. 
—Ele tomou remédio para diarréia feito da casca 
de goiabeira. 

kuyeg, gikuyega s.f. ► colher s.f. (do português) 
Ig keh pikana akebi kuyeg. Pahak wakukwane 
atew. Avekme yayne akig.  
—Ele fez duas colheres de madeira, uma no 
formato da cabeça de macaco e outra no formato 
do bico de colhereiro. 

 
kuyuw s.f. ► jacupemba s.m. (Penelope superciliaris ) 

Kuyuw kabahte ke marasbe guhivak. Seyo 
gutew ke nahbe. —O jacupemba se parece com 
um jacu. Sua cabeça é branca, como a minha. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arara-militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arara-militar
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L l
labahk s.n. ► banco s.m. (lábahk) (do crioulo) 

V.‘payt abeyhekri karukri’ 
Ig bayehe madikte gikakura ariku labank. 
—Ele depositou todo o seu dinheiro no banco. 

ladwan s.m. ► alfândega s.f. fiscal s.m. (do crioulo) 
Ladwan ahiwne karukri gidahan guvelma. 
—A alfândega coleta os impostos. 

laglas s.n. ► gelo s.m. (do crioulo) 
Laglas kisevih un. 
—O gelo faz com que a água fique gelada. 

laglas puveye ► geada s.f. 
Tip kamarave akak laglas puveye. 
—A rocha está coberta de geada. 

laglas atiy ► geladeira s.f. 
Eg bayehe ihti ariku laglas atiy adahan in ka bus. 
—Ela guardou a carne na geladeira para não 
estragar. 

laglasenviye /o adj. ► congelado /a adj. (do crioulo) 
Asa wiwh takarak laglasenviye. 
—Tire a galinha que está congelada. 

lagrip s.n. ► gripe s.m. (do crioulo) 
Ig ute lagrip payak akak madikte gimunyavu. 
—Ele e toda sua família pegaram gripe. 

lahs, gilahsa s.n. ► breu s.m. piche s.m. 
betume s.m. (do crioulo) 
Ig pitihpte gihmun akak lahs. 
—Ele calafetou sua canoa com breu. 
Eg mpiyesa lahs ariku darivwit. 
—Ela passou piche dentro do pote. 

lahs, gilahsa s.f.► zagaia s.f. (do crioulo) 
Ig kuk pahavwi pareyne akak lahs. 
—Ele espetou um jacaré com zagaia. 

laklox, gilakloxa s.f. ► sino s.m. (do crioulo) 
Ig humak madikte hiyeg akak laklox. 
—Ele chamou a todos com o sino. 

lalamp, gilalampa s.f. ► lamparina s.f. 
(do crioulo) V.‘abukri’ 
Lalamp iki aynesa abutni. 
—A lamparina dá pouca luz. 

lalamp amexa ► mecha de lamparina 
Lalampa amexa kehka akak mawru. 
—A mecha da lamparina é feita de algodão. 

lalwa s.n. ► lei s.f. regulamento s.m. (do crioulo) 
Lalwa ka isaksa wis piyuk kawokwine amar. 
—A lei não permite que vendemos pele de onça. 
Igkis ka iha lalwa. 
—Eles não obedecem o regulamento. 

lamante s.m. ► peixe-boi s.m. (do crioulo) 
Lamante ax ahamna. 
—O peixe-boi come capim. 

lames s.n. ► culto s.m. missa s.f. (do crioulo) lámes 
Pisenwa lames ka aynsima hiyeg wagese 
gihiyekemnikis. 
—Depois do culto, muita gente mudou a vida. 
Muwveg keh lames.—O padre celebrou a missa. 

lamesya v.i. ► assistir ao culto (do crioulo) 
Nah batek lamesya payak gikakkis nukebyuvwi. 
—Gosto de assistir ao culto junto com meus 
irmãos. 

lamone s.n. ► troco s.m. (do crioulo) lámone 
Lamone ka avigkutavriknema. 
—O troco não está certo. 

lantem, gilantema s.f. ► lanterna s.f. (do crioulo) 
Lantem kabutnih ahin. 
—A lanterna ilumina o caminho. 

lantem ayak, gilantema ayak ► pilha s.f. 
Ig kawihkis lantem ayak arikut hadyu. 
—Ele colocou pilha no rádio. 

lantem amexa ► lâmpada s.f. (de lanterna) (do 
crioulo) 
Lantem amexa ka hamahwa. 
—A lâmpada não acendeu. 

laposin ► Plêiades, sete-estrelo (do crioulo) 
V.‘kusuvwi isamwitye’ 
Laposin kanumka muwok gahawkri. —O sete-
estrelo é chamado o mestre das chuvas. 

lapeh s.m./s.f. ► coelho s.m. (do crioulo) lápeh 
Lapeh gitaybi kiyabwad. 
—O coelho tem orelhas compridas. 

lapode, gilapodavig s.n. ► talco s.m. (do crioulo) 
V.‘lápode’ 
Eg keh lapode akak mayzen alapodavig. 
—Ela fez talco com polvilho de maizena. 

lapot, gilapota s.n. ► porta s.f. s.f. (do crioulo) 
V.‘avinum’‘givinum’‘ivinumti’ ‘parektet’‘payt averekten’ 
Ig woke lapot adaha gikagmadavu parak 
givinekut. —Ele abriu a porta para seus amigos 
entrarem na casa. 

lastik s.n. ► elástico s.m. (do crioulo) 
Eg paduk gikiwta akak lastik. 
—Ela costurou o elástico na calça dele. 

lasup, gilasupa s.f. ► sopa s.f. (do crioulo) lásup 
Eg kehne lasup adahan axka. 
—Ela fez sopa para o jantar. 

latwel, gilatwela s.n. ► lona s.f. (do crioulo) 
Ig awaste umuh akak latwel. 
—Ele cobriu a canoa com lona. 

lefah s.m./s.f. ► elefante s.m. (do crioulo) 
Lefah sus un akak gikig kiyabwad; ayteke ig iki ini 
un gibiyrikut. —O elefante pega água com sua 
tromba e então coloca essa água na boca. 

leglis, gileglisa s.n. ►1 igreja s.f. (do crioulo) 
V.‘payt kabeyheket’ 
Ig parak arikut leglis. —Ele entrou na igreja. 

►2 s.f. pessoas da igreja 
Ig aya piriyepkawka gut leglis. 
—Ele pediu as orações das pessoas da igreja. 

lekol s.n. ► aula s.f. (do crioulo) 
Yuma lekol abet samdi. 
—Não tem aula no sábado. 

lekol akivara ► professor s.m. V.‘gikivara’ 
Lekol akivara ka keh lekol avim inin. 
—O professor não deu aula hoje. 

lekol avin ► escola s.f. V.‘givin’ 
Bakimni lekolya aynte lekol avin. 
—As crianças estudam na escola. 
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lekolya v.i. ► estudar v.t./v.i. cursar v.t. (do crioulo) 
Bakimnayh kannuhwene lekolya. 
—As crianças estão aprendendo a estudar. 
Eg lekolyanek amin iveyti. 
—Ela vai cursar medicina. 

lumeho s.n. ► número s.m. (do crioulo) V.‘avuhkak’ 
Mpuse kagta barewboye kadahan lumeho. 
—Cada caderno tem um número. 

len, gidagman s.n. ► cobertor s.m. (do crioulo) 
V.‘gawasapta’ 
Wis kawih len avit kisevriki. —Usamos um 
cobertor quando o tempo está frio. 

lendi s.n. ► segunda-feira s.f. (do crioulo) 
Lendi abet kavusawnek lekol. 
—Na segunda-feira começam as aulas. 

ler s.n. ► hora s.f. (do crioulo) 
Mpana ler usuh wahepne mayg maviye Mpivit 
akigsa. —Nós esperamos durante três horas na 
Ponta do Mosquito para o vento passar. 

lessahs, gilesahsa s.n. ► gasolina s.f. (do crioulo) 
Lessahs kuwis wageska. 
—A gasolina já está misturada. 

let s.n. ► letra s.f. (do crioulo) 
Amawka wis kannuhwa amin let adahan wis 
ivegboha. 
—Temos que aprender as letras antes de ler. 

let isahkisbetaki ► letras de imprensa 
V.‘isahkis’‘-bet’‘-ha’‘-ka’ 
Usuh kannu tamak iwit akak let isahkisbetaki. 
—Nós sabemos escrever palavras com letras de 
imprensa. 

let kamaykakmin ► letras cursivas 
V.‘kamax’‘-ak’‘-min 
Usuh kannu tamak iwit akak let kamaykakmin 
hawata. —Nós sabemos escrever palavras com 
letras cursivas também. 

lettub s.n. ► bucha s.f. (do crioulo) 
Ig iké lettub arikut katux. 
—Ele colocou a bucha no cartucho. 

limye, gilimya s.n. ► eletricidade s.f. (do crioulo) 
V.‘teheste’‘urak atigsan’ 
Limye in ka ahawnasama. 
—A eletricidade é poderosa. 

limye akar ► fio elétrico 

limye araku ► óleo diesel 

lino, gilinoa s.n. ► linha de pescar s.f. (do crioulo) 
Ig wanak ivuhti amin lino. 
—Ele amarrou a linha no anzol. 

lit, gilita s.n.► leito s.m. cama s.f. (do português) 
Ig harit amadga lit. —Ele está deitado no leito. 

lit s.n. ► litro s.m. (do português) 
Ig hige pahat lit un. 
—Ele tomou um litro de água. 

lix, gilixa s.n. ► lixa s.f. (do português) 
Ig kawih lix adahan guhavene parak. 
—Ele usou a lixa para lixar a tábua. 

lizzin s.f. ► serraria s.f. (do crioulo) 
Lizzin keh parak kibehtenwa. 
—A serraria faz tábuas rapidamente. 

losyoh s.n. ► loção s.f. (do crioulo) 
Eg maviyase losyoh abet gusemnu. 
—Ela passou loção nos cabelos. 

lupital s.n. ► hospital s.m. enfermaria s.f. clínica 
s.f. V.‘makniwket’ (do crioulo) 
Eg padukwika ariku lupital. 
—Ela foi operada no hospital. 
Lupital kivun akak kakahrivye. 
—A enfermaria está cheia de doentes. 

luxmeh s.m. ► gambá s.m. (do crioulo) V.‘kibiye’ 
Luxmeh ig gisivri tabutbuvite. 
—O pêlo do gambá é fofo. 

M  m  
-ma clit. ► não adv. V.‘kamaxma’ 

Ka igma keh inin. 
—Não foi ele quem fez isso, não. 
In ka axkama. —Isso não pode ser comido, não. 

ma- pref. ► in- pref. des- pref. sem adv. V.‘ka-‘ 
Ner awayg matukwokwiye, mannuvye, ig 
mahayonye.—Aquele homem incompetente e 
desajeitado está sem esposa. 

mab adj. ► cansado /a adj. V.‘mabiye’‘ma-‘ 
Ig kannivwi mataytak henneme ig ka mab. —Ele 
trabalhou todo o dia, mas não ficou cansado. 

mab adj. ► emborcado adj. virado /a adj. V.‘mabuk’ 
Eg ikise suwyeg mab kahadbe igetbet ka tuguh 
arikut. —Ela deixou a panela emborcada para 
não entrar sujeira. 

mabeye v.t. ► estragar v.t. V.‘ma-‘ 
Ig mabeye madikte gannivwi. 
—Ele estragou todo o trabalho. 
Igkis mabeye navituh ku pariye nah muwaka keh. 
—Eles estragaram os meus planos. 

mabeyvi adj. ► estragado /a adj. V.‘ma-‘‘bay’‘-pi’ 
Ku pis ka sakah dilet in mabeyvinek. 
—Se não ferver o leite, ele vai ficar estragado. 
Bugut ayiva mabeyvi. 
—O pão já está estragado. 

mabiha v.t. ► fatigar v.t. esgotar v.t. V.‘ma‘‘gibimni’ 
Nugihgi gannivwi mabihevgi. 
—O trabalho fatigou meu marido. 

mabihetni adj. ► ofegante adj. V.‘ma-‘ 
Ig mabihetni awaku giwewvankis ahavwik. 
—Ele ficou ofegante depois da caçada no mato. 

mabiki s.n. ► cansaço s.m. V.‘ma‘‘gibimni’‘-ka’ 
Mabiki keh ig ka kannikaw giwetrimadgatak. 
—O cansaço fez com que ele não levantasse da 
cama. 

mabimnaki, gimabimni s.n. ► fraqueza s.f. 
debilidade s.f. V.‘ma‘‘gibimni’ 
Eg ay akak mabimnaki. 
—Ela está com fraqueza. 
Gimabimni keh ig ka wew. 
—A debilidade não o deixa andar. 
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mabimne adj. ► abatido /a adj. fraco /a adj. 
débil adj. V.‘ma‘‘gibimni’ 
Nah mabimne awaku nah kote axte. 
—Estou fraco porque ainda não comi. 
Ariwntak marit nah mabimne. 
—Depois da malária, fiquei abatido. 

mabimnehwe v.i. ► enfraquecer v.i. V.‘ma‘‘gibimni’ 
Kabahkam nah mabimnehwe. 
—Eu quase enfraqueci. 

mabimneh v.t. ► entorpecer v.t. deixar débil  
Digiki mabimnehpig. 
—A disenteria deixou-o débil. 

mabimnesa v.t. ► enfraquecer v.t. V.‘mab‘ 
Igkis mabimnese kihiwri adahan giwmepten. 
—Eles enfraqueceram o pirarucu para matá-lo. 

mabimnevye /o adj. ► exausto /a adj. 
esgotado /a adj. 
Eg mabimnevyo; ka ik adahan eg kannikaw. 
—Ela está exausta; não pode se levantar. 
Ig mabimnevye awaku gannivwi. 
—Ele ficou esgotado com tanto trabalho. 

mabip adj. ► cansado /a adj. lasso /a adj. 
V.‘mab-‘’-pi’‘kabip’ 
Ig mabip awaku gannivwi. 
—O menino está lasso de tanto trabalho. 

mabipye /o adj. ► preguiçoso /a adj. 
molongó adj. 
Ku pariye hiyeg mabipye igi ka ax. 
—Quem é preguiçoso não come. 
Nah ka muwaka kamax ku pariye mabivwiye. 
—Não quero me casar com uma pessoa 
preguiçosa. 

mabivwivye /o adj. ► preguiçoso /a adj. 
molongó adj. V.‘kabivwiye’ 
Nuvewkan ner mabivwivye. 
—Ele parece um molongó. 

mabivwiki, gimabwi s.n. ► preguiça s.f. 
V.‘kabivwiki’ V.‘mab‘ 
Eg gumabwi wew. 
—Ela tem preguiça de caminhar. 
Ig ka gimabwisima. —Ele é muito preguiçoso. 

mabiye /o adj. ► fatigado /a adj. V.‘mab-‘’-pi’‘-ye’ 
Kuri avim inin ig mabiye. Amawka ig mayak. 
—Hoje ele está fatigado. Ele precisa descansar. 

mabokakri s.n. ► covardia s.m. V.‘ma-’‘giboka’‘-ka’ 
Mabokakri ka kabay. —O covardia é ruim. 

mabokavye /o adj.►covarde adj. V.‘ma-’‘giboka’‘-ye’ 
Ig mabowkevye. —Ele é um covarde. 

mabuk v.i. ►1 emborcar v.i. virar v.i. V.‘mab‘ 
Eg idis suwyeg adedep adahan eg ka mabuk. 
—Ela colocou um calço debaixo da panela para 
ela não emborcar. 

►2 baixar v.t. V.‘bikasa’ 
Uyay mabuk utew adahan wixwiy piriyepkewne. 
—Vamos baixar nossas cabeças e orar. 
Umuh wagehpiyo avigku warik eg mabuke. 
—Na subida do rio, a canoa virou. 

mabunugaki s.n. ► azar s.m. V.‘ma-’‘gibunuga’‘-ka’ 
Ka sam. Ini mabunugaki mpiyenek. 
—Não faz mal. Esse azar vai passar. 

mabunugavye /o adj. ► panema s.f. 
azarento /a adj. infeliz adj. 
V.‘ma-’‘gibunuga’‘-ye’‘kabunugaye’‘mawigavye’ 
Ig mabunugavye. 
—Ele é panema. É muito infeliz na caça. 

mabuw adv. ► de bruços adv. V.‘mab‘ 
Eg dukugis mabuw. 
—Ela está deitada de bruços. 

mabuyti s.f. ► pente fino 
Nor mabuyti pupehe gaybu, eg adahan akuyno 
yet. —O pente fino tem dedos finos e serve para 
tirar piolhos. 

madankuno s.f. ► viúva s.f. V.‘ma-‘ 
Eg madankuno bawkiswa awaku gugihgi miyap. 
—A viúva lamenta a morte do marido. 

madatnivye /o adj. ► fraco adj. indefeso /a adj. 
impotente 
Ig madatnivye. —Ele é fraco. 
Ig ka madatnivyema adahan ig hiyak yikak. 
—Ele não é impotente, pode cuidar de vocês. 

madi s.n. ► terça-feira s.f. (do crioulo) 
Ig danuh madi abet. —Ele vai chegar terça-feira. 

madika v.t. ►1 terminar v.t. concluir v.t. 
Ig madikemni madikte gannivwi. 
—Ele concluiu todo o seu trabalho. 

►2 exterminar v.t. destruir v.t.esgotar v.t. 
Ig madike kasis. —Ele exterminou as formigas. 

►3 desperdiçar v.t. 
Nah ka muwaka wis madika waw. 
—Não queremos desperdiçar nosso tempo. 

►4 v.i. acabar v.i. terminar v.i. 
Madike, madikwiwa in. Yuma akiw. 
—Acabou, acabou mesmo. Não sobrou nada. 
Egkis paknokis avat ka madik. 
—Elas não terminaram de cantar os cânticos. 

►5 extinto /a adj. exterminado /a adj. 
Saruw kaba madike. 
—A ariranha está quase extinta. 
Gaytakis hiyegviyene kuwis madike. 
—Vários clãs dos palikur já estão extintos. 

madikawku num. ► dez num. 
Wixwiy madikawku akebi uwak. 
—Nós temos dez dedos. 

madikawku akak pahat arawna ► onze num. 
Ig keh madikawku kat akak paha arawna. 
—Ele fez onze paneiros. 

madikawku akak pitana arawna ► doze num. 
dúzia s.f. 
Ig kadahan madikawku ennetet akak pitana 
arawna. —Ele tem doze lápis. 
Eg isim madikawku antiyan akak pisaya 
arawna. —Ela comprou uma dúzia de ovos. 

madikawku akak mpana arawna ► treze num. 
Ig madikawkubu akak mpanabu arawna 
kamukri gaw. —Ele tem treze anos. 

madikawku akak paxnika arawna ► quatorze 
num. 
Eg maripkaw ku aysaw eg kadahan madikawku-
bu kamukri gaw akak paxkabu arawna 
—Ela se casou quando tinha quatorze anos. 

madikawku akak pohowku arawna ► quinze num 
Ig kannuh madikawku gikebikis akak pohowku 
gawnakis. —Ele ensina quinze alunos. 

madikawku madikawku ► de dez em dez, 
decimal 
Asa pukuh adah madikawku madikawku adah 
pohowku madikwa. 
—Conte de dez em dez até cinquenta. 

madikawku madikwa ► cem num. (100) 
Ig kadahan madikawku madikwa givig pak. 
—Ele tem cem cabeças de gado. 

madikawku madikwa kamukri ► século s.m. 
Kuwis keh madikawku madikwa kamukri ku 
samah in danuh. 
—Já faz um século que isso aconteceu. 
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madikawkuvut madikawku madikwa ► mil num. 
(1000) 
Ig mutuhe madikawkuvut madikawku madikwa 
pilatno akat. 
—Ele plantou mil pés de bananeiras. 

madikawkuvut num. ► dez vezes 
Ig huwis ahakwat un madikawkuvut. 
—Ele mergulhou dez vezes. 

madikawkuvye adj. ► décimo /a num.ord. (10°) 
Eg biyukse gukamkayh madikawkuvye. 
—Ela perdeu o seu décimo filho. 

madikte s.n. ►1 tudo s.m. 
Madikte kabay nukakuh. 
—Tudo está bem comigo. 

►2 adj. todo /a adj. 
Ig uti madikte ariknebdi. 
—Ele achou todas as coisas. 

►3 total adj./ s.m. 
Madikte atiwni danuh adahan pohowkuvut sah 
“Real”. —O valor total era de quinhentos Reais. 
Madikte hiyeg pukuhka danuh adahan mpana 
madikwa gikebikis. 
—O total das pessoas contadas é de trinta. 

madikte amadgaya hawkri ► natureza s.f. 
Madikte amadgaya hawkri in barewyewa. 
—A natureza é linda. 

madikte gihawna ► máximo adj. 
Ig sigis akak madikte gihawna ku samah ig ik. 
—Ele correu o máximo que pode. 

madikte hiyeg ► todo mundo 
Nor tinosa awna gikakkis madikte hiyeg. 
—A menina fala com todo mundo. 

madikte hiyeg amedgenevwi inin ► 
humanidade s.f. 
Pariye danuh gitkis madikte hiyeg 
amedgenevwi inin? 
—Qual será o destino da humanidade? 

madikte hiyegviyenevwi amadga hawkri ► 
mundial adj. 
Abet nopsad kerka madikte hiyegviyenevwi 
amadga hawkri igkis madikte keryes. 
—Todos os países lutaram na guerra mundial. 

madikwiye adj. ► minguante adj. 
Ku aysaw kayg madikwiye un kiyesihwa. 
—Durante a lua minguante a maré cresce. 

madiptavrip adj. ► esgotado /a adj. 
Ndatni kuwis madiptavrip. 
—Minha força está esgotada. 

madiptiki s.n. ► pobreza s.f. 
—O povo foi assolado pela pobreza. 
Madiptiki tuguhe gibetitkis hiyeg. 

madiptivye /o adj. ► pobre adj. 
Ig batek amnih hiyeg madiptivye. 
—Ele gosta de ajudar gente pobre. 

madivwis v.t. ► capinar v.t. limpar v.t. roçar v.t.  
Ig madivwise giwasra. —Ele limpou a roça. 

madugsa v.t. ► remover raíz V.‘ma-’‘adug’‘-kis’ 
Ig madugsene ahadgu aranwatak givin. 
—Ele removeu as raízes do toco do quintal dele. 

maduku s.f. ► cajuçara s.m. (Stigmaphyllon 
convolvulifolium) 
Maduku gukay ke kanegbe. 
—As batatas do cajuçara são parecidas com as 
batatas de mandioca. 

magawga s.f. ► cedro s.m. (Cedrela odorata) 
Magawga akat imuwad wadit. 
—Um cedro é alto e reto. 

magto, gimagta s.f. ► martelo s.m. (do crioulo) 
Ig iwe gimagta, ig biwhe pudubdu kiyhaw akak. 
—Ele pegou o martelo e bateu o prego com 
força. 

maguha v.t. ► temperar v.t. V.‘maguye’ 
Zonyo akak ilay maguhene im. 
—Cebolas e alho temperam a comida. 

maguw adj. ► gostoso /a adj. V.‘maguye’ 
Ba maguw axka? —A comida está gostosa? 

maguvi adj. ► gostoso /a adj. V.‘maguye’ 
Pitatye ig awna kabayanesa, henneme ayteke 
ginetni maguvi git, ig awna ka ahawnasima. 
—No início, ele falou baixo, mas sua mensagem 
ficou gostosa para ele, e ele falou alto. 

maguwesniki s.n. ► apetite s.m. V.‘maguye’ 
Nah ka maguwesne. —Estou sem apetite. 

maguye /o adj. ► gostoso /a adj. delicioso /a adj. 
saboroso /a adj. agradável adj. 
Umana maguye. —A comida é gostosa. 

-mah suf. ► que adv. oxalá que adv. tomara que  
Igmah umehe nop kaybune! 
—Que ele mate aquela cobra! 
Egmah danuh kibehtenwa!m 
—Tomara que ela chegue logo! 
Ukivaramah aymahwa adahan avanenekwa! 
—Viva o rei! 

mahakwa s.n. ► lago s.m. lagoa s.f. 
Ka aynsima im ahakwa mahakwa. 
—No lago há muito peixe. 
Ka aynsima mahakwebdi kennesa umun. 
—Há muitas lagoas por perto. 

mahamha s.f. ► matamata s.m. (Chelis fimbriatus) 
Mahamha eg mewka gubita pugubwad. 
—Matamata é uma tartaruga de pescoço grande. 
Gitkan ku ignewa mahamha kannuh hiyeg mutuh 
kiniki. 
—(Diz a lenda que) foi o matamatá quem 
ensinou as pessoas a plantar mandioca. 

mahamhamna s.f. ► borboleta s.f. (Hedychium 
coronarium) V.‘mahamha’‘gimana’ 
Mahamha batek ax mahamhamna. 
—O matamata gosta de comer a planta 
borboleta. 

mahamhayune /no s.m./s.f. ► raça da matamata 
(nome de clã) 
Mahamhayune igkis kuwis madike. 
Ganhankis han. 
—A raça do matamata já está 
extinta. O desenho deles era assim. 

mahamwayumni adj. ► meio fino 
Ihuk pahat ah mahamwayumni. 
—Corte um pau que seja meio fino. 

mahamwayovyisa adj. ► fininho /a adj. (planta) 
Inin yakot mahamwayovyisa. 
—Este junco é fininho. 

mahamwibet adj. ► delgado /a adj. esbelto /a adj. 
Nah muwaka biyuksa narudi aynesa adahan nah 
humaw mahamwibet. —Quero perder um pouco 
de peso para eu ficar esbelto. 

mahamwisa adj. ►estreito /a adj. fino /a adj. 
esbelto /a adj. 
Warik mahamwisa. —O rio é estreito. 
Ig gikig mahamwisa. —Ele tem o nariz fino. 

mahayakemniki, gimahyakemni s.n. ► 
imoralidade s.f. 
Igkis ikatuswa ta arit mahayakemniki. 
—Eles se entregaram a praticar imoralidade. 
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mahayakemnivye /o adj. ►1 imoral adj. tolo /a adj. 
sem vergonha, lascivo /a adj. 
Igkis mahayakemnavye. Igkis ka hiyak maraki. 
—Eles são imorais. Eles não tem vergonha. 

►2 s.f. prostituta s.f. V.‘powkemnivyo’ 
Ig katiwnih adahan hamah gukak tino 
mahayakemnivyo. 
—Ele pagou para transar com uma prostituta. 

mahayonye s.m. ► solteiro s.m. V.‘kahayonye’‘gihayo’ 
Tinogben batek gikak ner mahayonye. 
—As moças gostam daquele rapaz solteiro. 

mahembet adj. ►1 ocupado /a adj. distraído /a 
adj. atarefado /a adj. V.‘ma-’‘kahembet’‘gihedbet’ 
Nah mahembete kuri.—Estou ocupado agora. 

►2 atrapalhado /a adj. 
Egkis mahembete gannivwikis awaku 
gukamkayhkis. —O trabalho delas foi 
atrapalhado por causa dos seus filhos. 

mahembetka s.n. ► tralha s.f. correria s.f. 
distração s.f. preocupações s.f. muitas coisas 
para fazer 
Nah ka kahawkan pisenwa nannivwi awaku ka 
aynsima mahembetka numun. 
—Não tenho tempo para terminar o meu trabalho 
porque há muitas outras preocupações. 

mahik s.f. ► alho-do-mato s.m. (Cipura paludosa) 
Mahik hawata kewyo “cebolinha-do-campo”. 
—O alho-do-mato é também chamado 
“cebolinha-do-campo”. 
Ku pis kakahrip avatra meke, higa mahik adahan 
mpiyesene pikahri. 
—Se você estiver doente por causa de mercúrio, 
tome chá de alho-do-mato para se curar. 

mahiko adv. ►1 difícil adj. árduo /a adj. penoso /a 
adj. exigente adj. desafio s.m. não fácil 
Inin matekbetka in mahiko adahan wis waditheb-
dihni. —Este problema é difícil para se resolver. 
Ka aynsima mahiko uti im ku avim inin. —Não é 
fácil encontrar peixe nessa época do ano. 

►2 complicado /a adj. complexo adj. 
Inin matekbetka in mahiko adahan wis 
wadithebdihni. —Este problema é complexo. 
In computador in mahiko adahan wis kannuhwa 
amin aytnite. 
—O computador é um aparelho complicado. 

mahikoh v.t. ► confundir v.t. não reconhecer 
Lekol akivara mahikoh gihiyegavu. 
—O professor confundiu seus alunos. 
Pitatye ig mahikohpen henneme ayteke ig 
hiyekevun. —Primeiro ele me confundiu, mas 
depois ele me reconheceu. 

mahikohsawka s.n. ► disfarce s.m. 
Mahikohsawka ka kinisun. Nah hiyaknig. —Seu 
disfarce não me enganou. Eu o reconheci. 

mahikohsew v.i. ► disfarçar-se v.i. 
Amepye mahikohsew. —O ladrão disfarçou-se. 

mahikohpika adj. ► confundido /a adj. 
Gihivak nawenyewa ariw pitatye, inneki keh ig 
mahikohpika. —A fisionomia dele é diferente do 
que era, por isso foi confundido. 

mahikohsa v.t. ► falsificar v.t. disfarçar v.t. 
Ig mahikohse gikagtan. 
—Ele falsificou os documentos. 

mahikoki s.n. ► dificuldade s.m. desafio s.m. 
problema s.m. V.‘matekbetka’‘matekbetaki’ 
Ini mahikoki keh usuh ka ikwa adahan pisenwah 
ini annivwit. —Por causa dessa dificuldade, não 
conseguimos terminar o trabalho. 

Ik adahan usuh piyihpi, yuma kiyesadma 
mahikoki. —Podemos tratar a doença sem muita 
dificuldade. 

mahikonen adj. ► melindroso /a adj. 
Ig kadahan matekbetka mahikonen. 
—Ele tem problemas melindrosos. 

mahivoko s.m. ► (tipo de povo sobrenatural) 
Tb.‘mahipoko’ 
Ig mahivoko imamwa barewyewa avat. 
 —(Diz a lenda que) o “mahivoko” cantava uma 
linda canção de lembrança. 
Ig mahipoko humaw ke turutrube. 
—Os “mahivoko” se transforma em sapo. 

mahivwih v.t. ► xingar v.t. zombar v.i. judiar v.i. 
caçoar v.i. escarnecer v.t. mofar v.t. fazer pouco 
caso V.‘miyatha’ 
Ig batek mahivwih nawenyewa hiyeg. 
—Ele gosta de judiar das outras pessoas. 

mahivwihka, gimahivwini s.m. ► insulto s.m. 
afronta s.f. escárnio s.m. mofa s.f. 
Gimahivwinikis in mbeyevye. 
—O insulto deles foi ruim. 
Nah mara akak ku samah ig mahivwihpen ta 
nutuhwa. —Eu sofri a afronta dele. 

mahiyakemniki, gimahyakemni s.n. ► bobagem 
s.f. tolice s.f. doidice s.m. ignorância s.f. loucura 
s.f. maluquice s.m. besteira s.f. V.‘puwvuki’ faulta 
de inteligência V.‘puwvuki’ 
Ig he awnevi mahiyakemnikinen. 
—Ele só fala bobagem. 
Hiyakemniki in kabayte ariw mahiyakemniki, 
hawata ku samah kabutniki kabayte ariw 
misanpiki. 
—A sabedoria é melhor do que a tolice, assim 
como a luz é melhor do que a escuridão. 
Ku aysaw gimahyakemni digiswig ig keh 
arakembet mahiyakemniki. —Quando a loucura 
dele o domina, ele faz todo tipo de doidice. 

mahiyakemnivye /o adj. ► burro /a adj. bruto /a 
adj. ignorante adj. V.‘hiyakemniye’ 
Pis mahiyakemnivye. Pis ka hiyak hawkri. 
—Você é burro. Não sabe fazer nada. 
Ner awayg mahiyakemniye. 
—Aquele homem é bruto. 

mahiwra s.f. ► muruci s.m. (Byrsonima crassifolia) 
Eg iki ka aynsima suku ahakwat mahiwra araku. 
—Ela colocou bastante açúcar no suco de 
murici. 

mahk s.f. ► manga s.f. (Mangifera indica L.) 
Ig batek ax mahk. —Ele gosta de chupar manga. 

Mahukatye s.m. ► constelação do homem sem 
perna, Mahukatye (cinturão de Órion, três Marias) 
V.‘ma-’‘gihuw’‘-kat’‘-ye’ V.‘Kusuvwi Isamwitye’’ 
Mahukatye pahatwowa gibagwan. Ig huwitene 
Kusuruvwi Isamwitye ginawya. 
 —(Diz a lenda que) a constelação de 
“Mahukatye” é dum homem com uma só perna. 
Ele está pilotando o barco do Irmao Mais Novo. 

Mahukatye gibagwan ► perna do Mahukatye 
(Espada de Órion: Iota Orionis, Nébula de Órion) 

Mahukatye gikamkayh ► filho do Mahukatye 
(Kappa Orionis) 
Kusuruvwi gise gigihri ig Mahukatye gikamkayh. 
 —(Diz a lenda que) o esposo da filha do 
Kusuruvwi é o filho do Mahukatye 

makah v.t. ► pedir v.t. rogar v.i. suplicar v.i. 
V.‘umakwa’ Tb.‘makahpa’ 
Nah ayta makehpene natita pit. 
—Venho pedindo pimentas para você. 
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Ig makehpekevutne makehe karukri. 
—O mendigo suplicou por uma esmola. 

makahaki, gimakawni s.n. ► rogo s.m. súplica s.f. 
Kiyavwiye timap umakawni. 
—O Senhor ouve nossos rogos. 
Uya timap numakawnih. —Ouça minha súplica. 

makak v.i. ► grudar v.i. grudado /a adj. V.‘makekbet’ 
Akutar makak aduhyamadga umuh. 
—O cascudinho gruda na canoa. 
Ku wis hiya tituw gukamkayh makak amin ah, ig 
inute akiw kiw un awetu digis, nikwe eg akkano 
ku muwok wayk ka aynsima. Eg batahkis 
gukamkayh avitmin un aynesa adahan eg bisiksig 
adahan ig ka digis ahakwa un. 
—Quando vemos os ovos do caracol grudados 
nas plantas bem acima da altura normal, 
sabemos assim que será abundante a chuva. O 
caracol coloca seus ovos acima do nível da água 
para que seus filhotes sobrevivam. 

makak giduhyamadga ► andar de macaquinho 
Ig makak giduhyamadga gegni. —Ele anda de 
macaquinho nas costas do seu irmão. 

makakasa v.t. ► colar v.t. V.‘makak’ 
Ig makakasa ahehpakti aranwa givin. —Ele 
colou figuras em todas as paredes do quarto. 
Ig makakasene givegten. 
—Ele vai colar os seus óculos. 

makakbiye /o adj. ► com boca grudada V.‘makak’ 
Ig makakbiye awaku ahayak anunu. —Ele está 
com a boca grudenta por causa do mel. 

makakuraki s.n. ► pobreza s.f. carência s.f. 
V.‘ma-’‘karukri’ 
Makakuraki keh nah yuma nudahan arikna. 
—A pobreza me deixou sem nada. 

makakurep adj. ► sem dinheiro V.‘karukri’ 
Nah ka uti annivwit. Kuri nah makakurep. 
—Não achei trabalho. Agora estou sem dinheiro. 

makakuravye /o adj. ► pobre adj. sem dinheiro 
V.‘ma-’‘karukri’ 
Ka aynsima hiyeg makakuravye ay paytwempu. 
—Há muita gente pobre nas cidades. 

makananu s.f. ► (tipo de cipó) 
Makananu eg ke ipbe. Eg kew mpuse pahat akar 
pohowku ariw ayge. Ariw maguye. 
—“Makananu” é um cipó, que dá cinco frutas 
unidas, as quais são muito gostosas. 

makanku s.m./s.f. ► macaco-chico s.m. 
Ig makanku gihepka seye. 
—A cara do macaco-chico é branca. 

makansasa v.t. ► acalentar v.t. enxugar as 
lágrimas V.‘gikantak’ 
Kiyavuno, makansanig. 
—Senhora, enxugue as lágrimas dele. 
Eg makansese gukamkayh. 
—Ela acalentou a filha. 

makara v.i. ►1 secar v.i. 
Un makere kariymadga. 
—A água secou no campo. 

►2 encalhar v.i. 
Umuh makere amadga kahibu. 
—A canoa encalhou no banco de areia. 

makaswatni adj. ► descalço adj. V.‘ma-’ 
Ig wew makaswatni. —Ele andou descalço. 

makatwa v.t. ► passar v.t. ficar sem dor V.‘ma-’ 
Nukayan in kuwis makatwe. 
—Minha dor já passou. 

makawem s.m. ► urubu-rei s.m. (Sarcoramphus papa) 
Makawem ig kuhivara amara imuwad. 
—O urubu-rei é um pássaro que voa muito alto. 
Ig Makawem kadahan piyana yu ay gitukwa. Igkis 
huwitig wade arimkat im busivye. —(Diz-se que) 
o urubu-rei tem duas moscas que ficam nas 
narinas dele. Elas o dirigem diretamente para a 
carne podre. 

makawem-ganig s.m. ► cunhado do urubu-rei 
(tipo de monstro) 
Minikwak pahavwi axtig kanumka makawem-
ganig. Igkok pisaya gitew awaku piyana gihayo. 
 —(Diz a lenda que) no passado havia um 
monstro chamado o cunhado do urubu-rei. Ele 
tinha duas cabeças porque tinha duas esposas. 

makawihan adj. ► nu /nua adj. pelado /a adj. 
nudez s.f. V.‘ma-’‘gikawihni’ 
Ig wiwh madikte gikawihni nikwe ig misakwa 
makawihan. —Ele tirou toda a roupa e ficou nu. 
Ig hiya nor tino makawihan. 
—Ele viu a nudez da mulher. 

makekbet v.t. ► grudar v.t. V.‘makak’ 
Ibug makekbet nukugkuvik. 
—A lama grudava nos meus pés. 

makehpekevutne /o s.m./s.f. ► mendigo /a s.m./s.f. 
Ig ike karukri git ner makehpekevutne. 
—Ele deu uma esmola ao mendigo. 

makehpene v.t. ► mendigar v.t. 
Igkis makehpene gimanakis. 
—Eles mendigam comida. 

makeke gihavu ► seguir v.t. V.‘makak’ 
Ig makeke gihavu gig avigku ahin. 
—Ele seguiu o pai no caminho. 

makekempi v.t. ► seguindo v.t. 
Nah makekempi gihavu niguh. 
—Eu estou seguindo a meu pai. 

makere v.i. ► secar v.i. 
Un makere arikutak kaggap. 
—A água do vaso secou. 

makesunahwa v.i. ► secando adj. V.‘makere’‘-kis’ 
Ku aysaw muwok pisenwa awaykni metakwa 
makesunahwa. —Que bom! Tudo está secando 
depois da chuva. 

makhadbe conj. ► a fim de conj. V.‘kahadbe’ 
Nah atak kanikne makhadbe nah kamana. 
—Vou pescar a fim de ter o que comer. 

makisip adj. ► exterminado /a adj. massacrado 
/a adj. 
Ka aynsima ukamayuvwi makisip. —Muitos de 
nossos filhinhos foram massacrados. 

makisih v.t. ► exterminar v.t. massacrar v.t. 
executar v.t. destruir v.t. V.‘umah’‘pisenwa’‘madika’ 
Tb.‘makisri’ 
Aritkan Waramwi makisih ka aynsima bakimni. 
—Diz a lenda que Waramwi massacrou muitas 
crianças. 
Ini karayt AIDS kuwis makisihe ka aynsima 
hiyeg. —A doença da AIDS já exterminou muitas 
pessoas. 
Minikwak siyaha makisihe ka aynsima hiyeg avit 
kewgihri Masika. —Na ilha de Massika os 
escravistas executaram muitas pessoas. 
Igkis hiye agighene hiyeg miyaravye gavitakis, 
nikwe makisih hiyeg ka aynsima. 
—(Diz a lenda que) os galibi tocavam flautas 
feitas de ossos humanos e assim destruiram 
muitas pessoas. 
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makisuha v.t. ► concluir v.t. cumprir v.t. 
completar v.t. 
Ig makisuhe gikannuhwan. 
—Ele concluiu os estudos. 
Eg makisuhe gannivwi. 
—Ela cumpriu seu trabalho. 

makisup v.i. ► terminar v.t. acabar v.t. 
Hennewa gihawkan makisup. 
—Assim, terminaram seus dias aqui na terra. 

makkuk s.f. ► macuquinho s.m. (Scytalopus) 
Eg makkuk awna areketni abereswan. Eg awna: 
“Ma ko ko ko, yuma muwok.” 
—O macuquinho prenuncia o fim da chuva, 
cantando: “Ma co co co, a estiagem está 
chegando.” 

makniw adj. ►1 com saúde 
Mmah pikabyan? Ba pis makniwnema? 
—Como vai você? Está com saúde? 

►2 v.i. melhorar v.i. V.‘kuwatisa’ 
Ig makniw ariw gitun akatwa. 
—Ele melhorou da dor no estômago. 
Nahte kakahriye henneme kuwis nah makniw. 
—Eu estava doente; mas já melhorei. 

makniwha v.t. ► curar v.t. 
Ig amnihpen, ig makniwhpen. 
—Ele teve misericórdia de mim e me curou. 
Ku pis muwaka piyihun, pis hiya numakniwka. 
—Se você quiser, você pode me curar. 

makniwbet adj. ► sadio adj. 
Ig makniwbet awaku ig avuriw givit. 
—Ele é bem sadio, porque se cuida. 

makniwka, gimakniwyi s.n. ► saúde s.f. cura s.f. 
Tb.‘gimakniwni’ 
Ig ike udehetniwiy akak umakniwniwiy. 
—Ele nos dá vida e saúde. 

makniwket s.n. ► hospital s.m. clínica s.f. V.‘lupital’ 
Nukamkayh kuwis isahkiska arikutak makniwket. 
—Minha filha já foi liberada do hospital. 

-maku suf. ► em (na curva de) V.‘gimaku’‘gihumaku’ 
‘giwanmaku’‘gikuvimaku’‘giwakmaku’‘gibagwanmaku’ 
Motye yekwig gikuvimaku. Hawata gimakuyana. 
—As cabas o picaram na garganta e no 
tornozelo. 

makuk s.f. ► corujinha-orelhuda s.f. (Megascops 
watsonii) 

makuk s.f. ► buzina globular de cerâmica (tipo 
de “telefone” palikur) V.‘puhtet’‘parawtwe’ 
Igkis tigahave gisemnikis. 
Ke makukbe gikutewkis kuri. 
—Eles cortaram todo o cabelo. 
Suas cabeças se parecem com 
a buzina “makuk” agora. 
Inin puhtet kanumka makuk awaku 
eg kataybi kewa pahavu makukbe. 
—Esta buzina se chama “makuk” por que tem 
duas orelhas iguais as da ave corujinha-orelhuda. 

makuksa v.t. ► xingar v.t. blasfemar v.t. 
censurar v.t. falar besteira sobre 
Ka muwaka makuksa yikivara. 
—Não xingue seus líderes. 

makuksaki s.n. ► besteira s.f. sacrilégio s.m. 
V.‘makuksa’ 
Nah ka batek timap ini makuksaki. 
—Não gosto de ouvir essas besteiras. 
Ku wis bukehe leglis, in makuksaki git Uhokri. 
—Queimar a igreja é um sacrilégio. 

makukwig s.n. ► fruta parecida com ameixa, não é 
comestível 
Bakimnayh matis makukwig adahan garasukis. 
—As crianças tiraram a fruta “makukwig” para 
brincar. 

makuviki s.n. ► mal-de-engasgo s.m. 
Ku pahavwi uti makuviki amawka wis avakbiyig 
kibehtenwa. 
—Se alguém tiver mal-de-engasgo, devemos 
desengasgá-lo rápido. 

makuvip adj. ► engasgado /a adj. V.‘gikuvi’ 
Eg avak gukamkayh awaku ig makuvip. 
—Ela meteu o dedo na garganta do filho pois ele 
estava engasgado. 

Makuya s.n. ► Macouria s.m 
Nuhawkri miya ayntehan Makuya aynte 
Parasimnaw. —Meu avô morreu lá em Macouria, 
na Guiana Francesa. 

malet s.f. ► maleta s.f. (do português) 
Ig bayehe gikawihni arikut malet. 
—Ele guardou sua roupa na maleta. 

mam s.f. ► mamãe s.f. V.`ginag’ 
Mam, nah batek pikak ka aynsima. 
—Mamãe, eu gosto muito de você. 

mamarviye /o adj. ► sem escamas V.’ma-
‘‘amar’‘gimar’ 
Igkis ka ax ihti, ine im mamarviye. 
—Eles não comem nem carne, nem peixe sem 
escamas. 

mamaye /o adj. ► dourado /a adj. 
Im mamaye. —O peixe é dourado. 

mamayh s.f. ► mamãe s.f. (do português) 
Kite mamayh? —Onde a mamãe foi? 

mamighaw v.i. ► parar de sangrar 
Gibuskana ka mamighaw. 
—O ferimento não parou de sangrar. 

maminpigyo adj. ► casco s.m. sem lados 
V. ‘ma-’‘aminpig’‘kaminpigsa’ 
Umuh maminpigyo ka dep buwisa. 
—Um casco vira com facilidade nas ondas. 

-man suf. ► som s.m. V.‘aman’ Tb.‘-mna’ 
Ig timap ke digidgiyanbe digihwa bawkata 
misibyempu ku pariye digihwa gihanpimankis. 
—Ele ouviu o que parecia ser um trovão, mas 
não era trovão; era o som das asas de uma 
multidão de morcegos. 

man v.t. ►1 esfregar v.t. passar v.t. V.‘manpta’ 
Man mahk adidkan ku kiney mukaki. 
—Esfregue leite de manga sobre a rasgadura. 
Makakasa mawru atere ku kiney pis man piveyi 
kahadbe in ka pataha pikawihni. 
—Ponha algodão no lugar onde você passou o 
remédio para que ele não suje sua roupa. 
Eg wiwh sevyet adahan gumanaptih. 
—Ela pegou uma toalha para enxugar as mãos. 

►2 apagar v.t. deletar v.t. 
Nah ka man giw amadgatak inin kagta. 
—Eu não apagarei o seu nome deste livro. 

►3 invalidar v.t. cancelar v.t. revocar v.t. anular v.t. 
Kiyavwiye, uya man inakni kumadukaki kahadbe 
in ka kawih akiw. 
—Senhor, por favor anule aquela lei. Que ela 
não seja executada. 

manan adj. ►1 fechado adj. com os olhos 
fechados 
Ka ba wew manan nebaki pis tuguhe. —Não 
ande com os olhos fechados. Você pode cair. 
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►2 com todo o esforço, com concentração 
total 
Ku nah kannivwi manan, nah ik adahan pisenwa 
akak nannivwi. —Se eu trabalhar com todo o 
esforço, conseguirei terminar meu trabalho. 

manansaw v.i. ► fechar os olhos 
Uyay manansaw adahan wixwiy piriyepkaw. 
—Vamos fechar os olhos para orar. 

manansawka s.n. ► abrir e fechar de olhos, 
piscar de olhos 
In danuh pahaye kewa manansawkabe. 
—Aconteceu num piscar de olhos. 

manegus s.f. ► urtiga s.f. (Cnidoscolus urens) 
Manegus in ik adahan keh wis sakaskaptih. 
—A urtiga provoca coceira. 

manekune v.t. ► limpar v.t. (o pó) V.‘man’’-iku’‘-ne’ 
Eg manakuno payt akak kamisbet. 
—Ela limpou a casa com pano. 

manig s.f. ► biribá s.m. biribazeiro s.m. (Rollinia 
mucosa) 
Manig eg kuwikwiyo. Eg kariswehse uhiyakemni. 
—O biribá é amarelo. Ele é calmante. 

manigkamri s.f. ► biribá (Annona ambotay) 

Maninga s.m. ► (nome de um herói nas lendas) 
Minikwak Maninga sabuke Miyaka arikut pohow 
darivwit. Ig awna gut gikamkayh, “Ka ba wiwh 
asabwatip.” Egme wiwhni. Inneki keh wixwiy 
miyarap kuri. 
—(Diz a lenda que) há muito tempo o Maninga 
trancou a Morte num vaso. Ele disse para a filha: 
“Não tire a tampa deste vaso.” Mas ela tirou. Por 
isso todo mundo morre agora. 

manit, gimanta s.f. ► tora s.f. 
Ta git manit huwetmin, bawa kawa. 
—Para ele a tora é cilíndrica, mas não é. 
Humawkariwka pahavwi hiyeg bataka darivwit. Ig 
kehe ke umuhadbe, ke manitadbe, manitad 
kiyabuminad. —No princípio da criação um 
homem moldou um pote na forma de uma canoa 
bem grande, como uma tora grande e comprida. 

manitya v.i. ► buscar toras para fazer canoa 
V.‘manit’‘-ya’ 
Uyay atak manitya. 
—Vamos buscar toras para fazer canoa. 

mankigsaw v.t. ► esfregar o bico 
V.‘man’’‘-kig’‘-asa’‘-wa’ 
Sisuyan mankigsaw. 
—O periquito está esfregando o bico. 

manniva adj. ►desocupado /a adj. V.‘ma-’‘kannivwi’ 
Kibeyne! Ku avim inin nah manniva. Ik adahan 
nah atak ku kit numawkan.  
—Que bom! Hoje estou desocupado. Posso ir 
para onde eu quiser. 

mannivanivye adj. ► desempregado /a adj. sem 
trabalho V.‘ma-’‘kannivwiye’ 
Hiyeg mannivanivye igkis hiyepne mbeyne. 
—As pessoas desempregadas estão sofrendo. 

mannuki, gimannumni s.n. ► inabilidade s.f. 
Gimannumni awna ini wakaymnisun. 
—Sua inabilidade de falar, é triste. 

mannuvye adj. ► desajeitado /a adj. 
V.‘ma-’‘gannu’‘-viye’ 
Nah mannuvye. Nah ka kannu ewkahwa arik-
nawnama. 
—Sou desajeitado. Não sei manusear nada. 

manosa s.f. ► mocinha s.f. 
Eg manosa ayavig. —A mocinha o ajudou. 

manota v.t. ► passar v.t. esfregar v.t. enxugar v.t. 
(olho ou ferida) V.‘manpta’‘-ot’ 
Ig manotig ariw gukantak. 
—Ele enxugou as lágrimas dos olhos dela. 
Manota ini wohka akak babosa arey mpuse in 
katiw. —Passe gosma de babosa na queimadura 
quando doer. 

manpigviyo adj. ► estéril adj. V.‘ka kehtiy bakimni’ 
Tb.‘manpuvyo’ 
Eg manpuvyo. Eg kote sarayhti gukamkayh 
amadga wayk. 
—Ela é estéril. Até agora nunca deu à luz. 

manpta v.t. ► esfregar v.t. passar v.t. V.‘man’‘-pit’ 
Eg iwe hew awehbetihpiye. Eg manptig akak. 
—Ela esfregou cinzas mornas no corpo dele. 

manptawka v.i. ► esfregado /a v.i. passado /a v.i. 
(no corpo) V.‘man’‘-pit’‘-wa’‘-ka’ 
Hiyeg kiyapyad higap marawra araku. Hawata in 
kawih manptawka. 
—Os adultos podem tomar seiva de copaíba ou 
também ela pode ser passada no corpo. 

manuk v.t. ►atravessar v.t. cruzar v.t. deslocar-se  
Ig manuke parahwokwa. 
—Ele atravessou o mar. 
Ig manuk warik. —Ele cruzou o rio. 
Kiyavwiyegben manuk ta Uyapkunit mpuse kayg 
adahan amevene gitiwnikis giwntak guvelma. 
—Os idosos, a cada mês, deslocam-se até 
Oiapoque para receber a aposentadoria. 

manuksa v.t. ► mudar v.t. deslocar v.t. 
Ig manukse garagbusa tahhan paharikut. —Ele 
mudou sua espingarda para uma outra casa. 

manuvi adv. ► além adv. outro lado V.‘manuk’ 
Amekenegben harakse Kurumsuk manuvi 
Uyapkun. Ayteke, manuvi Avuwak. —Os 
ancestrais perseguiram os “Kurumsuk” além do 
Rio Oiapoque. Depois disso, além do rio Avuwak. 
Ig tarara manuvi warik. 
—Ele vai nadar até o outro lado do rio. 

manwoket, gimanwoketni s.n. ► guardanapo s.m. 
V.‘man’‘-wok’‘-tet’ 
Ba pi muwaka pimanwoketni? 
—Você quer um guardanapo? 

map s.n. ► mapa s.m. (do crioulo) 
Map adahan Arukwa akka wotwiy ku kiney 
wixwiy misakwa. —O mapa do Urucauá mostra 
onde nós moramos. 

 
mapine ► sem vida Tb.‘mapyene’ V.‘un mapine’‘ma- 

mara v.i.►envergonhar-se v.i. ter vergonha, 
ficar envergonhado /a (mará) 
Ka yi muwaka mara gibohrikis. 
—Não fiquem envergonhados por causa deles. 

maraha v.i. ►1 crescer v.i. inchar-se v.i. V.‘tukugwa’ 
Kayg marehe. —A lua cresceu. 
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►2 tufar v.i. 
Bugut kote marahate. 
—A massa de pão ainda não tufou. 

►3 fermentar v.t. 
Egkis maraha gawebru adah egkis keh wohska. 
—Elas fermentaram o beiju para fazer caxiri. 

marahavye adj. ► subida natural das águas 
profundas V.‘maraha’ 
Avyan Tivuw kavinano ayge ku kiney un 
marahavye. —Vovó Tivuw mora lá na subida 
das águas profundas. 

marahetni s.f. ► erva-de-bicho s.f. (Polygonum 
acuminatum) 
Haviywota piwtyak akak marahetni araku adahan 
mpiyesene ini motiku. 
—Esprema o sumo de erva-de-bicho no olho 
para curar essa conjuntivite. 

maraka v.t. ► humilhar v.t. envergonhar v.t. 
V.‘mareke’ 
Amawka lekol akivara ka maraka bakimnayh. 
—O professor não deve humilhar as crianças. 

maraki s.n. ► desgraça s.f. vergonha s.f. 
escândulo s.m. V.‘maraka’ 
Ig tuguh abet maraki. —Ele caiu em desgraça. 
Igkis mahayakemnavye. Igkis ka hiyak maraki. 
—Eles são imorais. —Eles não têm vergonha. 

marakna-isawvuyano s.f. ► maracanã-do-buriti 
s.f. (Orthopsittaca manilata) 
Marakna guhepka barewap. Yuma gusivri ayge. 
—O rosto da ave maracanã não tem penas. 

marakye ► ocelote s.m. (Leopardus tigrinus) 
V.‘kawokwine-marakye’ 

maranru s.m. ► bacu-pedra s.m. (Lithodoras dorsalis) 
Ig maranru kabahte yuma ihti. 
—O bacu-pedra quase não tem carne. 

maranruyene /ano s.m./s.f. ► raça do bacu-de-
pedra (nome de clã) 
Maranruyenevwi igkis kuwis madike. 
—A raça do bacu-de-pedra está extinta. 

maras s.f. ► jacu s.m. (Penelope marail) 
Maras eg keh gub ahavwik. 
—O jacu faz seu ninho na selva. 

maravu s.f. ► siri pequeno 
Maravu misakwa avriku parewni. 
—O siri pequeno vive no fundo do igarapé. 
Wis ivuhtya ber akak maravu. 
—Nós pescamos acará com siri pequeno. 

marawkanahwa v.i. ► clarear-se v.i. 
Muwok kaba maviya. Kaba marawkanahwa. 
—A chuva está passando. Quase clareou. 

Marawnomni s.n. ► (nome duma ilha) 
V.‘marawra’‘-ne’‘-min’ 
Ig atak Marawnomnit aharit marawra araku. 
—Ele foi para Marawnomni para buscar seiva de 
copaíba. 

marawra s.f. ► copaíba s.f. (Copaifera guianensis) 
Hiyeg kiyapyad higap marawra araku. Hawata in 
kawih manptawka. 
—Os adultos podem tomar seiva de copaíba. 
Também pode ser passado no corpo. 
Ku aysaw paybu katiw, pis man marawra araku 
pihepkamadga. —Quando seu dente doer, passe 
seiva de copaíba no seu rosto. 

marahpa v.t. ► cozinhar v.t. 
Eg marehpe kayut amadga marehpeket. 
—Ela cozinhou tapioquinha na frigideira. 

marehbetatiy s.f. ► forma s.f. V.‘marah’‘-bet’‘atiy’ 
Eg huke bolu ta arikut marehbetatiy. 
—Ela colocou a massa do bolo na forma. 

marehpeket s.f. ► frigideira s.f. 
Eg iytehe antiyan amadga marehpeket. 
—Ela fritou os ovos na frigideira. 

mareke v.t. ► humilhar v.t. envergonhar v.t. 
V.‘maraka’ 
Ig mareke gig. —Ele envergonhou o pai. 

marekevwe v.i. ► ficar envergonhado /a, ficar 
sem graça 
Eg marekevwe awaku guvin ka maguyema. 
—Ela ficou envergonhada porque sua casa 
estava suja. 

maremre s.f. ► jandaia s.f. (Aratinga solstitialis) 
Maremre gub kiyabwad. 
—O rabo da jandaia é comprido. 

marenpi v.i. ► envergonhado /a adj. 
Ig marenpi, ig ka peskere paytrikutak. —Ele está 
envergonhado e não quer sair de casa. 

marey s.f. ► curió s.f. (Oryzoborus angolensis) 
Marey ax pamatka ariw. 
—O curió come sementes de capim. 

marihwa conj. ► para que conj. a fim de que 
Ku wis kinetihwekere gikak kakahriye amawka 
wis misakwa piyawakte giw marihwa karayt anag 
ka parak uvitit. —Se quisermos conversar com o 
doente precisamos ficar longe dele a fim de que 
a doença não se instale em nós. 

marikas s.n. ► terreno recém seco, terreno 
meio-alagado 
Ku kiney marikas ayge ka aynsima tivigu. 
—No terreno recém seco crescem muitos pés 
de andiroba. 

mariki s.f. ► perpétua-do-mato s.f. “penicilina” 
s.m. “novalgina” s.f. (Alternanthera brasiliana) 
Mariki akay kawih adahan digikivye. —A batata 
da perpétua-do-mato serve para tratar diarréia. 
Mariki avan mpiyasa akatwa. —A chá das folhas 
da perpétua-do-mato tira dor. 

marikle avan s.f. ► (Alternanthera brasiliana) 

marinad s.f. ► ciclone s.m. furacão s.m. 
V.‘marino’‘mayg’ 
Eg marinad mehe paytwempu. 
—O ciclone destruiu a cidade. 

marinaywa s.f. ► (tipo de árvore que tem fruta parecida 
com guaraná) 
Marinaywa imihe ke lahsbe. 
—A fruta “marinaywa” tem cheiro de breu. 

marino s.f. ► ventania s.f. 
Eg marino wareke givin. 
—A ventania carregou o teto da casa. 

marino mbayno ► furacão s.m. 
Marino mbayno hakuhe amutribdi. 
—O furacão destruiu as plantações. 

marino tarebuhwano ► tufão s.m. 
furacão s.m. 
Marino tarebuhwano biwhe givititkis. 
—O furacão bateu neles. 

maripka, gimavaka s.f. ► pilão s.m. 

almofariz s.m. (do caribe?) 
Ig kukwene givey ariku maripka. 
—Ele está triturando remédio no pilão. 

maripka akat ► pilão s.m. V.‘kukwetet’ 
Eg iwe maripka akat adahan kukwano 
asiw. —Ela pegou um pilão para 
socar o bagaço. 

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=4D5DF222842B7088
http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=8F23E84FDD8DF9D0
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maripkaw v.i. ► casar-se v.i. (do crioulo) 
V.‘hamah’ 
Egkis maripkew. —Eles casaram-se. 

maripkawka, gimaryesa s.n. ► casamen- 
to s.m. matrimônio s.m. V.‘guhamankis’ 
Ig awnase ka aynsima hiyeg adahan 
maripkawka. 
—Ele convidou muita gente para o casamento. 
Kiyathanabay yimaryesa. Ka yi muwaka 
arewhatak pawtak. —Respeitem o casamento. 
Sejam fiéis um ao outro. 

maris v.t. ► descascar v.t. esfolar v.t. 
tirar o couro 
Ig marise uwas. —Ele descascou a laranja. 
Usuh umehe pahavwi kawokwine, mariswig, ehe 
gimar. —Matamos uma onça, tiramos o couro e 
o esticamos. 

marisboha im amar ► escamar v.t. 
Eg marisbohe im amar. 
—Ela escamou o peixe. 

mariska adj. ► esfolado /a adj. 

marismina v.t. ► desempalhar v.t. 
Ig marismine mayk. 
—Ele desempalhou o milho. 

marit s.n. ► malária s.f. 
Ig kadahan marit. —Ele está com malária. 
Pavay avan ik adahan mpithaw ariw marit. 
—As folhas do mamão previnem a malária. 

marit seyne ► febre amarela s.f. V.‘seyne’ 
Ig ute marit seyne. —Ele pegou febre amarela. 

maritambu s.f. ► maracujá-peroba s.m. (Passiflora 
laurifolia) 
Ig matis maritambu ahavwikuno adahan 
kawrivey. —Ele trouxe maracujá-peroba do 
mato para tratar as vermes. 

marubika s.f. ► pracuuba-de-leite (Gycoxylon 
huberi) 
Ku pibagwan wagewge in ka akatwasima, 
mpiyasa marubika. —Se a perna estiver inchada 
e dolorida, passe pracuuba-de-leite. 

maruksi s.m./s.f. ► guariba s.m. bugio s.m. (Alouatta 
seniculus) 
Ig maruksi awna kiyhaw. 
—O macaco guariba grita com força. 

maruksi-adudu s.f. ► ventosa s.f. (Hernandia 
guianensis) V.‘maruksi’‘gidudu’ 

maruksi-avavya s.f. ►(Odontadenia macrantha) 
V.‘maruksi’‘givavya’ 
Maruksi-avavya kibeyne adahan tarisno 
wahawru awahni.  
—Um emplasto da erva “maruksi-avavya” serve 
para secar a inflamação. 

maruksikan s.n. ► coqueluche s.f. 
V.‘maruksi’‘-kan’ 
Ku pariye bakimni uti maruksikan, ig duhuduh 
avanenekwa. 
—A criança que tem coqueluche quase não 
para de tossir. 

maruksikan-avey s.f. ► (tipo de erva) (Psychotria 
poeppigiana) V.‘maruksikan’‘iveyti’ 
Ku pis uti maruksikan, higapnaba maruksikan-
avey. —Se você pegar coqueluche, tome chá de 
“maruksikan avey”. 

maruwem s.f. ► tatuaçu s.m. 
Maruwem eg pi kiyeste guw tat. 
—O tatuaçu é maior do que o tatu. 

maruwkamri s.f. ► mamona s.f. carrapateira s.f. 
(Ricinus communis) 

masara v.t. ► moquear v.t. assar v.t. grelhar v.t. 
cremar v.t. Tb.‘masaya’ V.‘masere’ 
Ig masara arudiki arih. 
—Ele moqueia a carne da anta. 
Uya masere uwin ay avit kewgihri. 
—Vamos assar nossa presa na ilha. 

masarahaki, gimasara s.n. ► moqueado s.m. 
V.‘masara’ 
Igkis ike gimasrakis kavine ta git. 
—Eles deram o moqueado da queixada à ele. 

masarwaki s.n. ► diabete s.m. 
Suku in ka kabay adahan karayt masarwaki. 
—O açúcar faz mal para quem tem diabetes. 

masas s.f. ► tajá-de-sol s.m. (Caladium bicolor) 
Tb.escrita ‘maxax’ 

masasanisa adj. ► ralo adj. fino /a adj. delgado /a 
Inin kamis adahan gusimsa in masasanisa. 
—Este tecido do vestido dela é ralo. 
Waygu eg im masasanisa. 
—A pratinha é um peixe delgado. 

masasaptih v.t. ► aparar v.t. (cabelo) 
Uya masasaptih nusemni aynesa. 
—Apare meu cabelo um pouquinho, por favor. 

masavata adj. ► descalço adj. 
Ig wew masavata. —Ele anda descalço. 

masawanye s.m. ► mosquito s.m. 
Masawanye misakwa warikmu, ig ewk 
arakembet karayt. —Os mosquitos moram na 
beira d’água. Eles causam várias doenças. 

masayaket, gimasakeg s.n. ► grelha s.f. moquém 
s.m. grade s.f. jirau s.m. V.‘masara’‘imasewnti’ 

Masayaket in adahan 
masayene im. 
—A grelha serve para 
moquear comida. 
Uya keh masayaket 
kibehtenwa. 
—Vamos fazer o moquém rápido. 

masere v.t. ► moquear v.t. assar v.t. grelhar v.t. 
cremar v.t. Tb.‘masaya’ V.‘masara’ 
Estwa awna gimin Mahukatye ku ig umehe 
gihayo, ig maserevgu, ig aykiswig gutkis 
gukebyuvwi. 
—Diz a lenda que Mahukatye matou a esposa, 
assou-a e deu para os parentes dela comer. 

masevi adj. ► atrofiado /a adj. V.‘kevip’‘masaya’ 
Gubagwan masevi awaku in datvup. —Suas 
pernas estão atrofiadas por causa da paralisia. 

masik s.m. ► caba-de-ladrão s.f. (Apoica pallida) 
Masik givin ahumwan ke panakube. 
—A colmeia das cabas-de-ladrão é como um 
chapéu convexo. 

Masika s.n. ► Massika (nome duma ilha) 
Avit kewgihri Masika siyaha makisihe ka aynsima 
hiyeg. —Na ilha de Massika os escravistas 
executaram muitas pessoas. 

masimsa adj. ► nu adj. V.‘kasimsa’‘ma-‘‘gisimsa’ 
Ig masimsa. Yuma gikawihni. 
—Ele está nu. Não tem roupa. 

masitwak s.m. ► (tipo de monstro) (do crioulo) 
V.‘ahavwi anag’ 
Ig masitwak ke kuwatwadbe igad, ka 
nopsimahad. —O monstro “masitwak” parecia 
um coatá bem grande. 
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masivriptiki s.n. ► ronha s.f. V.‘ma-‘‘gisivri’‘-pit’‘-ki2’ 
Masivriptiki in pewru gikahri ku pariye keh ig 
biyukse gisivri. —A ronha é uma doença de cães 
que causa a queda dos pêlos. 

masivrivye /o adj. ► pelado /a adj. V.‘kasivrivye’ 
Takarakyan masivrivye. —O pintinho é pelado. 

masiwgu s.f. ► marreco s.m. marreca-cabocla s.f. 
(Dendrocygna autumnalis) 
Eg wadisase masiwgu. 
—Ela espantou os marrecos. 
Masiwgu egkis wew piyenme. 
—As marrecas-caboclas andam empares. 

masog s.f. ► freira s.f. (do crioulo) (másog) 
Eg masog ayavano muwveg. 
—A freira está ajudando o padre. 

masug s.f. ► acará-açu s.m. (Geophagus brasiliensis) 
Masug eg kiyeste guw duw. —O peixe acará-açu 
é maior do que o acará-bandeira. 

masumsu s.m. ► barata s.f. 
Masumsu ewk karayt. 
—As baratas transmitem doenças. 

masusaw v.i. ► depender v.i. apegar-se v.i. 
agarrar-se v.i. V.‘sus’‘gimasun’ 
Gugihgi masusewne guharit. 
—Seu marido depende dela. 

masusbet adj. ► embolado /a adj. gaguejar v.i. 
Ig masusbetvi awaku ig marenpi. 
—Ele gagueja porque está com vergonha. 
Eg awna huwewehe. Igme masusbet giwn. —Ela 
fala bem claro. Mas ele fala tudo embolado. 

-mat suf. ► conjunto s.m. grupo s.m. Tb.‘-me’‘-t’‘-it’ 
Ig pukuh uwas pisoyamat (2, 4, 6). —Ele contou 
as laranjas em conjuntos de dois (2, 4, 6). 

matak v.t. ►1 atingir v.t. alcançar v.t. conseguir 
v.t. satisfazer v.t. 
Ig mateke ku pariye gimawkan. 
—Ele atingiu seu objetivo. 
Nah mateke ku pariye nnaguh gumawkan. 
—Eu satisfiz a vontade de minha mãe. 

►2 ganhar v.t. 
Ig mateke hiyeg adahan kannivwiye gidahan. 
—Ele ganhou pessoas para trabalhar para ele. 

matak v.t. ►1 vencer v.t. ser triunfante 
Ig mateke uvetunyavu. 
—Ele venceu nossos inimigos. 
Pis keh nah ka matak gitkis nuvetunyavu. —Por 
causa de você eu não fui vencido pelos inimigos. 
►2 conquistar v.t. 
Ig mateke gibetki. Ig maripkewviye gukak. 
—Ele conquistou a sua namorada e vai se casar 
com ela. 

►3 suplantar v.t. subjugar v.t. 
Ig mateke givetunyavu akak giyakok. 
—Ele suplantou seus inimigos à força 
de armas. 

►4 destroçar v.t. 
Givetunya mateke paytwempu. 
—O inimigo destroçou a cidade. 

mataka gihivak ► sósia s.m 
Gukamayh mataka gunag guhivak. 
—A filha é a sósia da mãe. 

matakaki s.n. ► vitória s.f. conquista s.f. 
Ig mateke givetunya akak kibeyne matakaki. 
—Ele venceu o inimigo. Foi uma grande 
vitória. 

matap, gimatwir s.n. ► tipiti s.m. (do caribe?) 
Ig idis unibdi arikut gimatwir. 
—Ele colocou a massa de mandioca no tipiti. 

Matap kehka akak huwevgi. In kawihka 
adahan pidikne unibdi adahan wiwhne 
kaharu. —O tipiti é feito com arumã e 
utilizado para espremer o tucupi da 
massa de mandioca. 

matapsa v.i. ► prensar com tipiti V.’dahkis’ 
Eg hevyo kaneg. Pisenwa eg kiyegbih guwinbi. 
Ayteke eg matapsin, eg huwayhni amadga 
huw. —Ela ralou a mandioca e a misturou 
com puba. Então ela a prensou com tipiti e 
depois coou a massa na peneira. 

mataybivye /o adj. ► surdo adj. 
Ig ka timep. Ig mataybivye. 
—Ele não lhe ouviu. Ele é surdo. 

matekbet adj. ► confuso /a adj. Tb.‘matekbet’ 
Nuhawkan matekbet. —Estou confuso. 

matekbeta v.t. ► complicar v.t. 
Ig matekbete gannivwinek. 
—Ele vai complicar os negócios dele. 

matekbetaki s.n. ► problema s.m. confusão s.f. 
complicação s.f. embaraço s.m. incômodo s.m. 
(feito por alguém de propósito) V.‘matekbetka’‘mahikoki’ 
Ig kehbeta ka aynsima matekbetaki nudahan. 
—Ele causou muitos problemas para mim. 
Gidawnhan atan keh ka aynsima matekbetaki 
humaw. —A chegada dele causou muita 
confusão por aqui. 

matekbetaki giwntak guvelma ► burocracia s.f. 
Nah ayivwihwa mataka nukagtan awaku 
matekbetaki giwntak guvelma. 
—Demorei para tirar os meus documentos por 
causa da burocracia. 

matekbetka s.n. ►1 confusão s.f. complicação s.f. 
contratempo s.m incômodo s.m. Tb.‘matekbetka’ 
(não causado por alguém de propósito) V.‘matekbetaki’ 
Nah mpiyasa ka aynsima matekbetka avit nah uti 
nannivwi. —Passei por muito incômodo antes de 
achar trabalho. 

►2 encrenca s.f. apuro s.m. 
Ig abet matekbetka. —Ele está numa encrenca. 
Nah abet matekbetka. —Eu estou em apuros. 

►3 problema s.m. V.‘sigimwihki’ 
Nah kadahan aynesa matekbetka ay. 
—Tenho um pequeno problema. 

matekekevutne /o s.m./s.f. ► campeão s.m. herói 
s.m. V.‘matak’‘-ka’‘-evutne’ 
Matekekevutne mateke madikte kerka. 
—O herói venceu todas as batalhas. 
Ig matekekevutne gidahankis gikebyi 
arehwenevwi. —Ele era o campeão do seu time. 

matekepka adj. ► derrota s.f. V.‘matak’ 
Uvetunyavu matekepka kibehtenwa. 
—A derrota dos inimigos não levou muito tempo. 

Matinik s.n. ► Oiapoque s.m. V.‘Uyapkun’ 
Nah piyukte nuhar aynte paytwempu Matinik. 
—Vou vender a farinha na cidade de Oiapoque. 

matis v.t. ►1 arrebentar v.t./v.i. quebrar v.t. 
Ig matise ivuhti arim. 
—Ele arrebentou a linha do anzol. 
Ig matise viyoloh arim. 
—Ele quebrou a corda da guitarra. 

►2 estourado /a adj. 
Kuhivra gutew matise. 
—A cabeça do pássaro foi estourada. 

►3 apanhar v.t. colher v.t. (fruta) 
Eg matise uwas. —Ela apanhou as laranjas. 
Ig matis platnu akak uwas. 
—Ele colheu bananas e laranjas. 
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matisak v.i. ► terminar v.i. 
Ku kiney avat matisakmin, in amatsawni. 
—Onde a canção termina, é o final. 

matisakuwatniki s.n. ► hérnia s.f. 
V.‘matis’‘gikuwatni’ 
Inin matisakuwatniki katiw ka aynsima. 
—A hérnia que ele tem dói bastante. 

matiswa v.i. ► terminar v.i. dar intervalo V.‘matis’‘ 
Avat matisweviye kibeye. 
—A canção terminou lentamente. 
Ka aynsima iwit ariku parikwaki matiswa akak 
consoante. Ke inibe: “akak”, “ap”, “it” “eg” 
—Muitas palavras na língua palikur terminam em 
consoante. Por exemplo: “akak”, “ap”, “it”, “eg” 

matiswasa v.t. ► estancar v.t. V.‘matis’‘-asa’ 
Ig matiswase migat akak tavahkanen ariwtrik 
busukne. —Ele estancou o sangue, fazendo 
pressão em cima do ferimento. 

matiswiki s.n. ► colheita s.f. 
Ini matiswiki uwas in kuwis pisenwa. 
—A colheita das laranjas encerrou. 

matit, gimatig s.n. ► mingau s.m. pirão s.m. 
Eg keh matit. —Ela fez o mingau. 
Ini matit kehka akak kuwak akak im araku. 
—O pirão é feito com farinha de mandioca e 
caldo de peixe. 

matitya v.t. ► fazer mingau V.‘matit’‘-ya’ 
Egkis matityano irum. 
—Elas estão fazendo mingau de jerimum. 

mativi adj. ► parado /a adj. petrificado /a 
adj.V.‘matis’‘-pi’ 
Ariwnteke inere, mativi amekenegben ka axka 
akiw. —Depois disso, os ancestrais pararam de 
ser comidos. 
Gig garagbusa isehe giwakutak avigku warik. In 
ta git ig ke wotbe mativi giyakni. 
—A espingarda nova escapuliu da mão dele no 
rio, e seu coração quase parou. 
Gisimsa nukune, pak axe. Keh giyakni mativi 
awaku. —Quando o boi comeu a sua camisa 
nova, o seu coração ficou petrificado. 

mativwa adj. ► com fome s.f. 
Nah ka aynsima mativwe. 
—Eu estou com muita fome. 

matiwavwi adj. ► sem travesseiro 
Nah ka ihumpaw himak matiwavwi. —Não estou 
acostumado a dormir sem travesseiro. 

matiwnih v.t. ► dever v.t. V.‘katiwnih’‘ma-‘ 
Nah matiwnih ka aynsima karukri. 
—Eu devo muito dinheiro. 

matiwnihka, gimatiwnihni s.n. ►1 débito s.m. 
dívida s.f. 
Gimatiwnihni ka aynsima. 
—Seu débito está muito alto. 
 Ini matiwnihka ta arit nawenyewa guvelma, in 
kiyesihwene. 
—A dívida externa está crescendo. 

►2 adv. fiado /a adv. 
Usuh ka piyuk matiwnihka. 
—Não vendemos fiado. 
Nah isime kuwak matiwnihka. 
—Comprei farinha fiado. 

matiwninevwi s.m. ► devedor s.m. 
Ig ner awayg inyewa matiwninevwi hiyeg. 
—Este homem é um verdadeiro devedor. Deve 
para Deus e o mundo! 

matkuh v.t. ►1 resumir v.t. fazer resumo V.‘ahiwe’ 
Nah kuwis awna kiyabute iwit yit. Kuri nah 
matkuh inakni nuwnuh adahan nah kiyekisni yit. 
—Já contei muito para vocês. Agora vou fazer 
um resumo de tudo para vocês o lembrarem. 
Eg keh pahak kagta adahan matkuhne iwit. 
—Ela fez um resumo em papel de tudo que 
estudou. 
Ig matkuhe giwn amaksemni gawnan. 
—Ele resumiu a palestra. 

►2 abreviar v.t. sintetizar v.t. reduzir v.t. 
Eg matkuhe gudawnhapni umun. 
—Ela abreviou sua estadia conosco. 
Ig matkuhe ginetni. —Ele sintetizou o assunto. 

matkuhepka adj. ► resumido /a adj. 
Inakni giwn amin gannivwi in matkuhepka ay 
amadga inin kagta. —O relatório do trabalho dele 
está resumido aqui, nesta carta. 

matkuhpika adj. ► reduzido /a adj. 
Ler adahan lekol in matkuhpika. 
—O tempo para aulas está reduzido. 

matkusa adj. ► curto /a adj. 
Bakimni gusimsa matkusa 
—O vestido da menina é muito curto. 

matpwe adj. ► com fome s.f. Tb.‘mativwa’ 
Nah matpwe numinuh. —Eu estou com fome. 

matukwokwiye /o adj. ► incompetente adj. 
V.‘ma-’‘gitukwok’‘-pi’‘-ye’ 
Ig matukwokwiye. —Ele é incompetente. 

maturu s.m. ► pula-pula s.m. 
Eg savugya maturu akak panye. 
—Ela pega o peixinho pula-pula com um cofo. 

matut s.f. ► camapu s.m. (Physalis pubescens) 
Matut eg nopsesa, huwipatip, maguyo axka. 
—O camapu é uma fruta pequena, redonda e 
gostosa. 
Matut avan sakahka, in kawihka adahan 
kawrivey. —A folha de camapu é cozida e usada 
para tratar vermes. 

matut s.n. ► cesta s.f. (um tipo) 
Eg ike matut arikut matut. 
—Ela colocou o camapu na cesta. 

matuwyo adj. ► bico s.m. sem farpas 
(tipo de flecha) V.‘ma-’‘gituw’‘-ye’ 
Nor yakot akig matuwyo eg kanumka “bico”. 
—A ponta desta flecha que não tem farpas é 
chamada bico. 

mavamra adj. ► insosso adj. V.‘kisepehe’‘ma-’‘pam’ 
Mavamra inakni axka ku pariye yuma pam abet. 
—Insosso descreve comida sem sal. 

mavawanaw v.i. ► acalmar v.t. (água) 
V.‘ma-’‘paraw’‘-newa’ 
Paraw mavawanaw. —O mar se acalmou. 

mavawha v.t.►diminuir v.t. (fogo) V.‘ma-’‘paraw’‘-ha’ 
Eg mavawha tiket. —Ela diminuiu o fogo. 

maviga v.t. ► abusar v.t. maltratar v.t. 
V.‘ma-‘‘aviga’‘kavigsa’ 
Ku wis maviganevgi, kuri igme gig keh mbeyne 
ukak hawata. —Se nós maltramos ele, 
certamente o pai dele nos tratará mal também. 

mavihpaka s.m. ► egoísmo s.m. 
V.‘maviya’‘-h’‘-pa’‘-ka’ 
Mavihpaka in waxwaw adahan pitimnaka. 
—O egoísmo nos leva a brigar. 

mavitha v.t. ► adiar v.t. impedir v.t. suprimir v.t. 
V.‘kavigsene’ Tb.‘mpitha’ 
Igkis mavitha annivwit nekwa takuwanek. 
—Eles adiaram o trabalho para amanhã. 
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Nah mavithakere madikte mbeyne amadga inin. 
—Gostaria de suprimir a miséria do mundo. 
Igkis pekkiswigkis adahan igkis ka mavithebdih 
gifetrakis.—Eles os expulsaram para que não 
impedissem a festa. 

mavitha v.t. ► defender v.t. proteger v.t. V.‘mpitha’ 
Kiyavwiye Uhokri mavithe nukamkayh ariw 
miyaka. —Deus protegeu meu filho da morte. 
Pariye hiyeg hiya numaptahka kurin? 
—E agora, quem poderá me defender? 

mavithamnihwa v.i. ► defender-se v.i. 
Kuri amawka pis ahegbet mavithamnihwa gavit. 
—Agora você tem que estar pronto para se 
defender dele. 

maviya v.i. ►1 passar v.t./v.i. Tb.‘mpiya’ 
Eg maviya ahumwew payt eg ka misakwa. 
—Ela passou pela casa, mas não parou. 

►2 morrer v.i. (gíria) Tb.‘mpiye’ 
Ig kuwis maviye. —Ele já morreu. 

maviy adatni ► passar v.t. (limite) sobrecarregar 
v.t. V.‘maviya’ Tb.‘mpiy’ 
Igkis ike nannivwi maviy nudatni. 
—Eles me sobrecarregaram de trabalhos. 

maviy akamaxni ► sobrecarregado /a adj. V.’dig’ 
Nawiy maviy gukamaxni. 
—O barco está sobrecarregado. 

maviyatinen adj. ► passado /a adj. 
Ig ka katiwnihka ini kayg maviyatinen. 
—Ele não foi pago no mês passado. 

maviyeket, gimavyekeg s.n. ► passagem s.f. 
trilha s.f. V.‘maviya’‘-ket’ 
Igkis ute it gidukwen amun gimavyekeg. 
—Eles acharam rastros de veado na trilha dele. 

maviyevyenen adj. ► efémero /a adj. passageiro 
/a adj. transitório/a adj. V.‘maviya’‘-pi’‘-ye’‘-nen’ 
Ka ba kamaxwa avitit arikna ku pariye he mavi-
yevyenen. —Não confiem em coisas efêmeras. 

maviyvi adv. ►1 demais adv. exagerar v.i. 
V.‘maviya’‘-pi’ 
Ig ax maviyvi. —Ele comeu demais. 

►2 extra adv. 
Ku pis kannivwiye maviyvi, nah katiwnihpi 
maviyvi. 
—Se você trabalhar extra, pagarei você extra. 

maviyvi ahawkanavrik ► tarde adv. 
Pahadguhka pisenwe maviyvi ahawkanavrik. 
—A reunião terminou tarde. 

maviyvi avit ahawkanavrik ► adiantado /a adj. 
Heloj maviyvi avit ahawkanavrik. 
—O relógio está adiantado. 

mavodkekye adj. ► não costurado 
V.‘ma-’‘ivodgi’‘-ka’‘-ye’ 
Kamis mavodkekye in kote pudukte. 
—O tecido não foi costurado ainda. 

mavuhetni s.f. ► murupita s.f. (Sapium ciliatum) 
Ig higa mavuhetni adahan tuguhkisne ginawan. 
—Ele tomou murupita para baixar a febre. 

mavukwiye /o adj. ► egoísta s.m. 
Ig pidik giwak awaku ig mavukwiye. 
—Ele agarrou-se às suas coisas porque ele é 
egoísta. 

mavukwiye amin karukri ► avarento /a adj. 
Ig mavukwiye amin karukri. Ig ka muwaka 
sarayh pahamkunema kirehka. 
—Ele é avarento; não quer gastar nem um 
tostão. 

maw adj. ► suspenso /a adj. pendurado /a adj. 
V.‘mawih’‘kahaguwe’‘kuwigiw’ 
Heloj maw amin pudubdu. 
—O relógio está pendurado no prego da parede. 
Gisuvren maw ayge. 
—O chapéu está pendurado lá. 

mawahnihwa v.i. ► esfriar v.i.‘ma-’‘awahni’‘-ha’‘-wa’ 
Pimana kuwis mawahnihwa. 
—Sua comida já esfriou. 

mawamna s.f. ► guira-juba s.m. (Aratinga 
leucophtthalmus) 
Mawamna guhivak ke maraknabe. —O periquito 
guira-juba se parece com a arara maracanã. 

mawansaki adj. ► sem manga adj. V.‘giwan’ 
Ig kadahan pahak gisimsa mawansaki akak 
pahakme kawansaki. —Ele tem uma camisa sem 
manga e uma com manga. 

mawaravyo s.f. ► (tipo de piranha) V.‘ma-’‘giwara’ 
Nor umayan mawaravyad eg kadahan pitahra 
aybut warikwitak, pitahra inutak. Eg ax hiyeg. 
—A piranha “mawaravyo” tem duas fileiras de 
dentes em cima e duas embaixo. Ela come 
pessoas. 
Umayan guwara woka inme mawaravyo 
gudahan ka woka. 
—As guelras da piranha-vermelha abrem, mas 
as da piranha “mawaravyo” não abrem. 

mawasta v.t. ► descobrir v.t. desvendar v.t. tirar 
cobertor V.‘ma-’‘awasa’ 
Eg mawastaptih guhiwhi. 
—Ela descobriu o neto. 

maweneke adj. ► saudade s.f. V.‘kadni’ 
Nukagmadavu maweneke nutuh. 
—Sinto saudade dos meus amigos. 

mawigavye /o s.m./s.f. ► panema s.m. 
V.‘ma’-‘kawigaye’ 
Mawigavye ka kawiga havis. 
—O panema não atira bem no alvo. 
Hiyeg mawigavye ka kabunuga akak im. 
—Homem panema é infeliz na pesca. 

mawih v.t. ► pendurar v.t. enganchar v.t. esticar 
v.t. V.‘maw’ 
Eg mawih ahehpakti amadga payt ayaranwa. 
—Ela pendurou o quadro na parede. 
Ig mawih gisimsa amin pudubdu. 
—Ele enganchou sua camisa num prego. 
Eg mawihe gukawihni amin kuwawta. 
—Ela esticou a roupa na corda. 

mawihket s.f. ► forquelho s.m. gancho s.m. corda  
Eg mawih im arit mawihket adahan kuskus ka 
axni. —Ela pendurou o peixe num gancho para 
manté-lo fora do alcance do gato. 

Mawihri s.n. ► (nome de uma ilha e vila) 
Mawihri misakwa avebrak Kumene. —A ilha 
Mawihri fica do lado oposto à ilha Kumenê. 

mawim s.f. ► pavãozinho-do-Pará s.m. (Eurypyga 
helias) 
Mawim eg misakwa avigku parewni. 
—O pavãozinho-do-Pará vive nos igarapés. 

mawkaptihwa v.i. ► banhar-se v.i. (para evitar mal) 
V.‘ma-’‘awka’‘-pit’‘-wa’ 
Ku aysaw egkis tinogben hiya ku eg pamakutak 
abes, egkis sigisbetwikis ta ihapkat. Ayge egkis 
mawkaptihwe nebaki egkis hawata kadahan 
abes. —Logo que as mulheres viram que 
nasceram gêmeos, elas correram para a 
ribanceira e se banharam para que elas também 
não tenham gêmeos. 
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Ku aysaw gegni miyap, ig mawkaptihwe ariw 
ganmap yakutke ig miya hawata. 
—Quando a irmã morreu, ele banhou-se para se 
livrar do espírito dela porque ele não queria 
morrer também. 

mawno s.n. ► ruído s.m. sussurro s.m. uivo s.m. 
Ig tima mawno avewitak ah. 
—Ele ouviu um ruído entre as árvores. 

mawohkiyavye /o s.m./s.f. ► ateu s.m. V.‘giwohkiga’ 
Ig mawohkiyavye ka iha ku Uhokri ay. 
—O ateu não crê em Deus. 

mawru, gimawhra s.f. ► algodão s.m. (Gossypia) (do 
caribe?) V.‘waraku amawhra’ 
Ig mutuhe mawru. —Ele plantou algodão. 

mawruvan s.n. ► folha de algodão 
Eg iki mawruvan abet tivigu adahan eg 
hakistewno nikak. 
—Ela colocou a folha do algodão no óleo de 
andiroba morna para passar por todo o corpo. 

maxax s.f. ► tajá-de-sol s.m. (Caladium bicolor) 
Tb.‘maxaxey’‘masas’ 
Ay arakembet maxax kibeyne adahan iveyti: 
maxax urukvey, maxax iytvey, maxax kayakuvya, 
maxax uwanvey, maxax kiyurivye, maxax 
parasivye, maxax uwakvey, aytk. —Há muitos 
tipos de tajá-de-sol que são medicinais. 
Maxax avan duruboye. 
—As folhas do tajá-de-sol são avermelhadas. 

maxaxey s.f. ► tajá-de-sol s.m. (Caladium bicolor) 
V.‘maxax’‘masas’ 

maxhaw v.i. ►1 deixar de comer V.‘ma-’‘ax’‘-ha’‘-w’ 
Ig maxhew adahan ig kevisewne. 
—Ele deixou de comer para emagrecer. 

►2 jejuar v.i. V.‘ma-’‘ax’‘-ha’‘-wa’ 
Eg maxhaw adahan eg piriyepkawno. 
—Ela jejuou para orar. 

maxhawka s.n. ► jejum s.m. V.‘ma-’‘ax’‘-ha’‘-wa’‘-ka’ 
Igkis keh maxhawka adahan higapka. 
—Eles ficam em jejum por causa da bebedeira. 

maxin, gimaxina s.f. ► máquina s.f. aparelho s.m. 
engenho s.m. (do crioulo) 
Eg kawih maxin wewno akak teheste. 
—Ela usou um aparelho elétrico. 
Igkis keh suku akak maxin. 
—Eles fabricaram o açúcar no engenho. 
Eg kadahan pohow maxin adahan padukne. 
—Ela tem uma máquina de costura. 

maxin araybumni ► engrenagem s.f. 
Mote gaybumni misekwe. 
—A engrenagem do motor parou. 

mayabak s.f. ► pedaços de cerâmica s.m. 
V.‘mayap’ 
Ig kewne giwasra ig uti mayabak amadga. 
—Enquanto cavava a roça, ele achou pedaços 
de cerâmica. 

mayah v.t. ► tatear v.t. passar v.t. 
Ig mayehpene iygyan. 
—Ele está tateando, procurando ovos de traíra. 
Eg mayahave gihepka akak amuwano. 
—Ela passou jenipapo sobre o seu rosto. 

mayahpta v.t. ► tatear v.t. 
Mayahptin kabayntiwa avit pis iw ahakwatak un, 
wis ka hiyak ba in pareynema. Nawenetke in 
pareyne. 
—Antes de tirar algo da água, você deve tatear 
muito bem, pois pode ser um jacaré. 

mayahpusaw v.i. ► benzer-se v.i. genuflectir v.i. 
V.‘mayahpta’‘-asa’‘-wa’ 
Ig mayahpusew gitivut. 
—Ele benzeu-se perante ele. 

mayak v.t. ► descansar v.t. 
Ig mayak adahan paha ler. 
—Ele descansou uma hora. 

mayak ariw annivwit ► aposentar-se adj. 
Kiyavwiye kuwis danuh gihawkanavrik adahan ig 
mayak ariw gannivwi. 
—Já chegou o tempo para o idoso se aposentar. 

mayaka, gimaykan s.n. ►1 descanso s.m. folga s.f. 
Kuri avim inin numaykan ariw nannivwi. 
—Hoje é minha folga do trabalho. 

►2 sesta s.f. 
Ig kadahan mayaka mpuse hawkri daraka 
kamuw. —Ele faz a sesta toda tarde. 

►3 trégua s.f. 
Amawka mayakate aynesa. Ku aysaw kerka 
kannikaw akiw usuh iki yinetni akiw. 
—Precisamos de uma trégua. Quando a batalha 
começar de novo, nós avisaremos. 

Mayakari s.n. ► Ilha de Maracá s.f. V.‘mayak’ 
Uruvwi Gibakni ibakha ini kewgihri Mayakari. 
 —(Diz a lenda que) a fenda do jacaré “uruvwi” 
reparte a Ilha de Maracá. 

mayakasaki s.n. ► férias s.f. V.‘mayak’ 
Igkis kadahan mayakasaki ariw lekol abet 
wasawka. 
—Eles ficam de férias na escola em julho. 

mayaksa v.t. ► relaxar v.t. 
Ig mayakse givit. —Ele relaxou seu corpo. 

mayaksa uhiyakemni ► divertir-se v.i. 
Ig mayaksa gihiyekemni akak estwa. 
—Ele se divertiu lendo uma história. 

mayaksa uvit aynesa ► tirar soneca 
Pisenwa gaxni ig mayaksene givit aynesa. 
—Ele tirou uma soneca após a refeição. 

mayap s.f. ► urna s.f. igaçaba 
V.‘mayabak’‘kanar’‘darivwit’ 
Amekenegben masara gikebyikis giminamwi igkis 
iki arikut mayap. 
—Os ancestrais assavam os cadáveres dos 
parentes e os colocavam em urnas. 

maye /o s.m./s.f. ► (tipo de povo sobrenatural) 
V.‘mahivoko’‘urakaywa’ ‘imawi’‘turub’ 
Maye misakwa ay ahakwa Tuveyni. Ayge maye 
ku pariye tes avat mayapna. —(Diz a lenda que) 
o povo maye vivia no lago Tuveyni. Lá os maye 
tocavam a música da “mayapna”. 

maye s.n. ► sarda s.f. mancha na pele 
Isimnaba iveyti adahan inin maye. 
—Compre remédio para essa sarda. 

mayeket s.n. ► estância s.f. estadia s.f. lugar para 
descansar V.‘mayak’‘-ket’ 
Nah ivegvene pahayku mayeket adahan nah 
mayekne aynesa. 
—Estou procurando um lugar para descansar. 

mayekne v.i. ► repousar v.i. 
Ig mayekne aynesa. 
—Ele foi repousar um pouco. 

mayekne ariw annivwit ► aposentado /a adj. 
V.‘isahkis’ 
Kiyavwiye kuwis mayekne ariw gannivwi, ig ka 
kannivwi akiw. —O idoso já é aposentado, não 
vai trabalhar mais. 
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mayevey s.f. ► cumandá s.f. acapurana s.f. 
(Securidaca paniculata) V.‘maye’‘-vey’ 
Eg manboha guhepka akak mayevey. 
—Ela passou cumandá no seu rosto. 

mayg s.n. ►1 ar s.m. vento s.m. 
Mayg avit paytwempu kiyapyad, in kadakniye. 
—O ar da cidade está poluído. 
Mayg kamayghaw huwit ta avitit givin. 
—O vento soprou contra a casa dele. 

►2 tempestade s.f. temporal s.m. toró s.m. 
(mayg ka ahawnasima) 
Pahaye adahan mayg kannikew gimkanitkis. 
—De repente caiu uma tempestade. 

mayg s.m. ► gavião-borrego s.m. (do Crioulo?) 
Mayg kamaxe kuwasri akamkayh. 
—O gavião-borrego pegou os filhotes do sabiá. 

maygba s.n. ►1 rede de algodão (no chapéu 
ceremonial) V.‘yuwti kavanhaki’ 
Ini pitananene arawa asivri avit yuwti in kanumka 
wirawa, inme ini mawru ku pariye ayge atiwbik in 
kanumka maygba. —As duas penas de arara no 
chapéu são chamadas “wirawa”. As pequenas 
redes de algodão, que delas pendem, são 
chamadas “maygba.” 

►2 borla s.f. adorno dorsal 
Ig barewhe giyuw akak 
maygba nopsad. 
—Ele adornou o seu cocar 
com uma borla grande. 

maygeknene s.m. ► espírito s.m. 
V.‘mayg’‘-iku’‘nene’ 
Neras maygekwene ikinene 
gihiyekemni nere awayg 
givitimpi ihamwi. —Os 
espíritos deram conselho ao 
homem por meio do pajé. 

mayk, gimayka s.f. ► milho s.m. 
Ig tep mayk. —Ele assou o milho. 

mayk arap ► sabugo s.m. 
Usuh kehe bohos akak mayk arap. 
—Nós fazemos escova com sabugo de milho. 

mayk makudwavyo ► milho sem grãos 
V.‘akudwamin’ 
Ku pariye ig uti mayk makudwavyo ig 
padekempig. —Quando ele achou milho sem 
grãos, ele o jogou fora. 

mayk kudahkiska ► pipoca s.f. V.‘kudahwa’ 
Madikte hiyeg batek akak mayk kudahkiska. 
—Todos gostam de pipoca. 

mayk asemnubet ► cabelo de milho V.‘gusemnu’ 
Ig bakimni akumne mayk asemnubet. 
—O menino está fumando cabelo de milho. 

mayk akudwamin ► grão de milho V.‘akudwa’ 
Abusku namutravu mayk yuma akudwamin.—
Na metade do meu milho os grãos não 
cresceram. 

mayrap s.n. ► espaço sideral 
V.‘pahakwa en inurik’‘mayg’ 
Waravyu aynte mayrap. 
—As estrelas estão lá no espaço sideral. 

mayta v.t. ► deixar v.t. 
Mayta iwan. Ka daxni. 
—Deixe a faca. Não mexa com ela. 

maytasa ihinti ► desmamar v.t. 
Metakwa eg maytase ihinti git gukamkayh. 
—Ela finalmente conseguiu desmamar o filho. 

mayta v.t. ► abandonar v.t. 
Ig mayte gihayo.—Ele abandonou a sua mulher. 

maytitu s.f. ► jacamim-cinza s.m. (Psophia crepitans) 
Maytitu awna mataka kawokwine. 
—O jacamim-cinza grita como uma onça. 

maytwa v.t. ► divorciar v.t. deixar v.t. 
Ig ka maytwakere gihayo. 
—Ele não quer se divorciar da esposa. 

maytwawka s.n. ► divórcio s.m. 
Maytwawka hiyapkis mbeyne gitkis bakimnayh. 
—O divórcio gera muito sofrimento para as 
crianças. 

mayuka s.m./s.f. ► mutirão s.m. cooperação s.f. 
colaboração s.f. V.‘mayuye’‘-ka’ 
Igkis keh mayuka adahan kehne was. 
—Eles fizeram um mutirão para fazer a roça. 

mayuno s.f. ► pinto-d’água s.m. (Laterallus spp.) 
Eg mayuno guhivak ke tikitki guhivakbe. 
—O pinto-d’água é semelhante ao jaçanã. 

mayunoyene /ano s.m./s.f. ► raça do pinto-
d’água (nome de clã) V.‘mayuno’‘-ye’‘-ne’ 
Mayunoyenevwi igkis kuwis madike. 
Ganhankis han. —A raça 
do pinto-d’água já está extinta. 
O desenho deles era assim. 

mayuvaka ► mutirão s.m. cooperação s.f. 
V.‘mayuye’‘-ak’‘-ka’ 
Igkis kuwis pisenwe mayuvaka pawtak. 
—Já terminaram de fazer mutirão entre si. 

mayuvakmin adj. ► em harmoniaV.‘mayuye’‘-ak’ 
Igkis mayuvakmin kewa yarayrabe. 
—Eles trabalham em harmonia como as saúvas. 

mayuy s.f. ► pinto-d’água-pardo s.m. (Laterallus 
melanophaius) 
Eg mayuy kanyo ka aynsima. 
—A pinto-d’água-pardo bota muitos ovos. 

mayuye v.i. ► cooperar v.i. colaborar v.i. 
fazer mutirão 
Igkis mayuye adahan kehne was. 
—Eles fizeram um mutirão para fazer a roça. 

maywak s.n. ►1 mundo s.m. terra s.f. superfície da 
terra V.‘mayg’‘hawkri’ 
Maywak inakni iwit kiyavuhka, “hawkri amadga 
inin”.—Maywak é uma palavra antiga que quer 
dizer “o mundo”. 
Ig waratna amara amadgatak maywak he ig 
danuh ta gut egu paraw guhawna. 
—O socoí voou da terra até o meio do mar. 

►2 ar s.m. atmosfera s.f. céu s.m. V.‘en’‘mayg’‘hawkri’ 
Minikwak Wayvuyene kanum en “mikene”. 
Ignesme Kawakukyene kanumni “maywak”. 
—No passado as pessoas do clã da lagarta 
chamavam o céu de “mikene” e o clã do abacaxi 
o chamava de “maywak”. 

Mbadgewni s.n. ► (nome de uma ilha e vila) 
V.‘mbadgu’‘-ewni’ 

mbadgu s.m. ► lampreia s.f. (Lampetra fluviatilis) 
Ig kiyapyad mbadgu. 
—Ela é uma grande lampreia. 

mbadgu s.m. ► sanguessuga s.f. Tb.‘mpadgu’ 
Kadahan ka aynsima mpadgu amadga kariy 
isawvu. —Há muitas sanguessugas no muritizal 
do campo alagado. 
Nusamwi ig pahavwi mbadgu. Ig mabipye.—Meu 
irmão é uma sanguessuga. É muito preguiçoso. 

mbadgu-gahawkri s.m. ► sanguessuga 
monstruosa 
Mbadru-gahawkri misakwa aynte mahakwa 
Mateni.  —(Diz a lenda que) o monstro 
sanguessuga morava no lago Mateni. 

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=BCBFFF6A2798E83E
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mbagwi s.f. ► (Cupania rubiginosa) 
Ig higa mbagwi adahan tuguhkisne ginawan. 
—Ele tomou chá de “mbagwi” para baixar a 
febre. 

mbay adv. ► mau adj./adv. V.‘ma-’‘gabay’ 
Ig keh gihawkan mbay. 
—Ele fez um mau negócio. 

mbay aynesa ► precário /a adj. 
Giwskawni in mbay aynesa. 
—O estado dele é precário. 

mbayavye /o adj. ►1 maliciosos /as adj. 
cruéis adj. V.‘ma-’‘gabay’‘-pa’‘-ye’ 
Igkis mbayavye.—Eles são maliciosos e cruéis. 

►2 malfeitores s.m. V.‘kibeynevwi’ 
Mbayavye igkis kehnenekwa ku pariye kane 
kabay. 
—Os malfeitores só fazem o que não presta. 

mbayha v.t. ►1 escangalhar v.t. sabotar v.t. 
arruinar v.t. prejudicar v.t. profanar v.t. 
danificar v.t. V.‘ma-’‘gabay’‘-ha’‘mpithebdih’ 
Bakimni mbeyhe matap. 
—A criança escangalhou o tipiti. 

►2 adulterar v.t. V.‘mbeyhe’ 
Igkis mbeyhe gasolin akak un. 
—Adulteraram a gasolina com água. 

mbayhasa v.t. ► arruinar v.t. prejudicar v.t. 
V.‘ma-’‘gabay’‘-ha’‘-kis’ 
Ig mbayhase madiktenek. 
—Ele vai arruinar tudo aí. 

mbayka s.n. ►1 mal s.m. V.‘ma-’‘gabay’‘-ka’ 
Uhokri kannu wages mbayka adahan kabayka. 
—Deus sabe transformar o mal em bem. 
Aysawnemenek madikte mbayka amadga inin 
maviyanek. —Um dia todos os males deste 
mundo vão passar. 
Nah ka muwaka keh mbayka; hiyaksa nah keh. 
—Não quero fazer o mal; mesmo assim eu faço. 

►2 maldade s.f. prejuízo s.m. 
In mbayka ku pariye pikehni. 
—O que você fez é uma maldade. 

►3 estrago s.m. 
Ig keh pahat mbayka abet fet. 
—Ele fez um estrago na festa. 

►4 praga s.f. 
AIDS in pahat mbayka ku pariye kuwis umehe ka 
aynsima hiyeg. —A AIDS é uma praga que já 
matou muitas pessoas. 

►5 rolo s.m. problema s.m. encrenca s.f. 
Ig ikew abet kiyasad mbayka. 
—Ele meteu-se num grande rolo. 

►6 defeito s.m. 
Nuhadyua kadahan mbayka aynesa. 
—Meu rádio tem algum defeito. 

mbayka ku pariye ativut lalwa ► crime s.m. 
Hiyaptigi katiwnise pit ini mbayka ku pariye 
pikehni. 
—O juiz vai punir esse crime que você cometeu. 
Ig kehne mbayka ku pariye ativut lalwa. 
—Ele praticou um crime. 

mbayte adj. ► pior adj. 
Inin kamukri mbayte ariw pitatye. 
—Este ano é pior do que o primeiro. 
Wagehnene mbayka arimkat pi mbayte akiw. 
—As coisas vão de mal a pior. 

mbaytunka s.n. ► palavrão s.f. V.‘ma-’‘gabay’‘-tunka’ 
Mbaytunkanen pes gibiyatak ner awayg. 
—Aquele homem só fala palavrão. 

mbeybet adj. ► indisposto adj. V.‘ma-’‘gabay’‘-bet’ 
Ig mbeybet. —Ele está indisposto. 

mbeybetvi adj. ► com problema insolúvel 
Igkis mbeybetvi gihawkankis.  
—Eles têm problemas insolúveis entre si. 
Igkis kavusene gannivwikis; hennewa igkis 
mbeybetvi. 
—Eles mal tinham começado o trabalho, quando 
eles tiveram problemas insolúveis. 

mbeye adj. ► feio / a adj. mau / má adj. ruim adj. 
V.‘ma-’‘kabay’‘-ye’ 

mbeyevye /o adj. ►1 mau / má adj. ruim adj. 
terrível adj. horrível adj. péssimo /a adj. sinistro 
/a adj. miserável adj. violento /a adj. deplorável 
adj. devastador /a adj. 
V.‘ma-’‘kabay’‘-pa’‘-ye’ 
Hiyeg mbeyevye ka avuriw gikamkayh. 
—A pessoa má não cuida de seus filhos. 
Kinetihwaki amin wasaymka in mbeyevye iwit. 
—Contar mentira é muito ruim. 
Eg gusakan mbeyevye. 
—Ela é uma péssima cozinheira. 
Inin iwetrit mbeyevye. —Este lugar é sinistro. 
Ig ute miyaka mbeyevye. 
—Ele sofreu uma morte violenta. 

►2 feio /a adj. 
Wakukwa ig mbeyevye. —O macaco é feio. 
Ig keh gihmun mbayavyo.—Ele fez a canoa feia. 

►3 grave adj. sério adj. 
Mbeyevye gihawkan. 
—A situação dele é muito grave. 

►4 agudo /a adj. 
Ig ute digiki mbeyevye. 
—Ele pegou uma diarréia aguda. 

►5 maligno /a adj. 
Ini wahawru in mbeyevyo. Pis kadahan kahs. 
—O tumor é maligno. Você tem câncer. 

►6 nocivo /a adj. 
Kaybune pahaywotneye ig axtig mbeyevye. 
—A cobra venenosa é uma fera nociva. 

mbeyevye gariswan ► pesadelo s.m. 
Ig kadahan mbeyevye gariswan abet gihimkan. 
—Ele teve um pesadelo enquanto dormia. 

mbeyevye gaymwahwan ► malcriado adj. 
Gikamkayh mbeyevye gaymwahwan ka kiyatha 
hiyeg. 
—O filho malcriado não respeita as pessoas. 

mbeyevye gihiyekemni ► malicioso /a adj. cruel 
adj. perverso /a adj. 
Wavitye mbeyevye gihiyekemnikis. 
—Os demônios são maliciosos. 

mbeyevye gihiyekemni ► safado adj. 
Ig mbeyevye gihiyekemni. Yuma maraki gimun. 
—Ele é safado; não tem vergonha. 

mbeyevye mbayka ► horror s.m. desastre s.m. 
Gibiwhwaknikis in mbeyevye mbayka. 
—O acidente deles foi um horror. 
Pahat mbayka mbeyevye danuh gitkis avigku 
ahin. —Houve um desastre na estrada. 

mbeyhaki s.n. ► sabotagem s.f. 
V.‘ma-’‘kabay’‘-ha’‘-ka’ 
Mote mbeyhaki.—Fizeram sabotagem no motor. 

mbeyhe v.t. ► piorar v.t. agravar v.t. V.‘mbayha’ 
Giwasemne mbeyhe madikte. 
—A mentira dele piorou tudo. 
Igkis he mbeyhene ini matekbetka. 
—Eles só fazem agravar os problemas. 
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mbeyhewvi adj. ► agravar-se v.i. V.‘mbayha’ 
Nukayhan mbeyhewvi awaku teska. 
—Minha dor agravou-se com o baque. 

mbeyne s.n. ►1 aflição s.f. sofrimento s.m. 
miséria s.f. V.‘ma-’‘kabay’‘-ne’‘kibeyne’ 
Madikte hiyeg hiya mbeyne. 
—Todas as pessoas sofrem aflições. 
Ini karayt ewk git ka aynsima mbeyne. 
—Essa doença trouxe-lhe grande sofrimento. 
Usuh ay abet mbeyne. 
—Estamos passando miséria aqui. 

►2 castigo s.m. punição s.f. 
Taraksevye hiyapkiska mbeyne git avatra 
gitaraksan. —O culpado sofre a punição do erro. 

►3 crise s.f. 
Ig wiwhpiye gihiyegavu abetitak mbeyne. 
—Ele vai tirar seu povo da crise. 
Hiyeg ay kuri avit ini waxri igkis abet mbeyne. 
—Este país está passando por uma crise. 

►4 perigo s.m. 
Ig ka pukuhpaw ariw mbeyne ku aysaw ig 
ahavwik. —Ele não se sentiu em perigo quando 
estava na mata. 

mbeyne avatra utaraksan ► suplício s.m. 
castigo s.m. 
Inin mbeyne hiyapkiska wot avatra utaraksan. 
—Este suplício foi dado a nós, por causa dos 
nossos pecados. 

mbeyne danuhne s.n. ►agouro s.m. presságio m. 
Ku sukuwri awna “seyhkwah”, in areketni ku 
mbeyne danuhne wotkok. —Se a alma-de-gato 
falar “seinquã” se diz que é sinal de agouro. 

mbeyvye ahumwan ► defeituoso /a adj. 
Ig awayg gibagwan mbeyvye ahumwan. 
—O homem é defeituoso da perna. 

mbiri s.m. ► maruim s.m. pium s.m. borrachudo 
s.m. (Diptera) Tb.‘mpiri’ 
Mbiri pi kibite parahwokwa. Gikagankis ka 
akatwasima. 
—Tem muitos maruins lá na baía. Suas picadas 
doem muito. 

Mbivit s.n. ► Ponta do Mosquito s.m. V.‘mbiri’ 
Nah waha akemni pisaya ler akigsa Mbivit. 
—Esperei a enchente por duas horas na Ponta 
do Mosquito. 

-me clit. ► no entanto, mesmo assim (fazendo 
contraste) 
Gaytakis kuru dahwa adahan aynesa hawkri. 
Gaytakisme dahwa adahan pahak kamukri. 
—Algumas borboletas vivem por poucos dias; 
outras, no entanto, vivem por um ano. 
Usuh sigiswiye piyanam, igme nuharaptak kuri. 
—Eu e ele começamos a correr juntos. Ele, no 
entanto, está atrás de mim agora. 
Ig dukugise kameki ig himakme. 
—Ele se deitou, no entanto não dormiu. 
Ig kuwis wew atere avigku ahin. Kameki ig akki 
gitme. 
—Ele já andou pelo caminho proibido; mesmo 
assim não contou para o seu dono. 

-me suf. ► (suf. referente a um par) V.‘piyenme’ 
Igkis parakse hiyeg arikut ahumwan ke katbe. 
Piyenme. Piyenme. Piyenme. 
—Eles encarceraram as pessoas em grandes 
“paneiros”; um par em cada paneiro. 

me –met adv. ► estar para, já adv. V.‘-met’ 
Ig me miyamet. —Ele está para morrer. 
—Nah me tivikmet. —Eu já vou. 

meg s.m./s.f. ► quatimirim s.m. 
Meg ig nopsesa. Gibetki ax karikti. —O 
quatimirim é pequeno. Gosta de comer inajá. 

meh v.t. ►1 demolir v.t. destruir v.t. arrasar v.t. 
desfazer v.t. V.‘keh’ 
Igkis mehe payt. —Eles demoliram a casa. 

►2 desintoxicar v.t. 
Inin iveyti adahan mehne kaybune avuyi. —Este 
remédio vai desintoxicar a mordida da cobra. 

meh gimun ►1 transar v.i. ter relações sexuais 
Ig ka meh gimun gukak he eg pamakuteke 
gukamkayh. —Ele não teve relações com ela 
até que ela deu à luz. 

►2 infidelidade s.f. cometer adultério, ser infiel 
Ig maytwe gihayo awaku eg mehe gumun giw. 
—Ele deixou a esposa por causa da infidelidade 
dela. 
Ig mehe gimun akak nawwotunyo. 
—Ele cometeu adultério com uma estrangeira. 

mehbeta axka ► esmigalhar v.t. V.‘meh’ 
Ig mehbete gimana.—Ele esmigalhou a comida. 

mehbetene v.t. ► mexer v.t. V.‘meh’ 
Ig ivegvene givegten ig mehbete madikte 
gewkanbet avit ig utipni. 
—Procurando seus óculos, ele esmigalhou 
todas as coisas dele antes de achá-los. 

mehebkuh v.t. ► desenrolar v.t. V.‘meh’ 
Ig mehebkuhe madikte kuwawta. 
—Ele desenrolou toda a linha. 

mehka imunti ► prostituição s.f. infidelidade s.f. 
Mehka imunti ewk mbeyne. 
—A infidelidade traz miséria. 

mehukahetni s.f. ► (tipo de planta) (Ludwigia 
hyssopifolia) 
Higa mehukahetni adahan tuguhkisne pinawan. 
—Tome “mehukahetni” para baixar a febre. 

mehpika adj. ► demolido /a adj. destruído /a v.t. 
arrasado /a v.t. desfeito /a v.t. 
Paytwempu mehpika. —A cidade foi arrasada. 

mehwa v.i. ►1 desfazer-se v.i. desmoronar-se v.i. 
V.‘meh’ 
Ay amadga inin madikte ewkaki mehwa. Yuma 
ariknawnama dahwa adahan avanenekwatma. 
—Neste mundo todas as coisas se desfazem. 
Nada permanece para sempre. 

►2 dispersar-se v.i. 
Ku aysaw ig tese nor ah, motye mehwe nikwe ig 
yekwig nikwe. 
—Quando ele tocou na árvore, as abelhas 
assassinas dispersaram-se e o picaram. 

mehwatruvye adj. ► desfiado /a adj. V.‘meh’ 
Kamis mehwatruvye ka dep isahmin. 
—O pano desfiado se desfaz com facilidade. 

mekaptak adv. ► do norte V.‘mekavrik’ 
Ig ayta mekaptak, kuri ig tivikwiye tiwrikut. 
—Ele vem do norte, e agora vai para o sul. 

mekavrik adv. ► rio abaixo adv. norte adv. V.‘tiwrik’ 
Tarukapti misakwa mekavrik ariw Kumene. 
—Tarukapti fica ao norte do Kumenê. 
Ig keh giwasra aynte mekavrik. 
—Ele fez sua roça ao norte. 

mekavrikut adv. ► rio abaixo adv. para o norte  
Ig tivik mekavrikut. —Ele desceu rio abaixo. 

meke s.n. ► mercúrio s.m. (do crioulo) V.‘mahik’ 
Karukrivutne kawih meke adahan wiwhne karukri 
wahano abetitak wayk. —Os garimpeiros usam 
mercúrio para tirar ouro da terra. 
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Ku wis ax im ku pariye kuwis patehwe akak meke 
wis kakahrip.—Se comermos peixes contamina-
dos por mercúrio vamos ficar doente. 

mekhedi s.n. ► quarta-feira s.f. (do crioulo) 
Mekhedi abet wis atak paytwempurit. 
—Quarta-feira vamos à cidade. 

meksa v.t. ► desprezar v.t. 
Nah awna git adahan ig ka keh henneme igwa 
keh. Ig meksan. —Eu pedi que ele não fizesse, 
mas ele fez. Ele desprezou o meu conselho. 

meksaki s.n. ► rebelião s.f. chatice s.f. 
aborrecimento s.m 
Ku pahavwi awayg dax meksaki ta gut gihayo. 
—Não é bom ter maldade, meu filho. 

meksatruvye /o s.m./s.f. ► malvado /a s.m./s.f. 
delinquente s.m./s.f. marginal s.m. criminoso /a 
s.m. rebelde s.m. espírito de porco 
Ig meksatruvye kamaxwika. 
—O delinquente foi preso. 
Ka aynsima hiyeg truvye amadga inin! 
—Como tem espírito de porco neste mundo! 

mekseh s.m./s.f. ► médico /a s.m./s.f. 
V.‘piyihekne’‘dokte’‘iveytivutne” 
Mekseh avuriw kakahravye. 
—O médico cuida dos doentes. 

meksehvye s.f. ► pião roxo (Jatropha gossypifolia) 
Meksehvye kawihka adahan aybutvey. —O pião 
roxo é utilizado para tratar dor de dente. 

mekwa s.f. ► acariquara s.f. (Geissospermmum sericeu) 
Ig keh givin awakur akak mekwa. —Ele fez os 
esteios da sua casa com a madeira acariquara. 
Wakap pi datte ariw mekwa. —A madeira acapu 
é mais dura do que a acariquara. 

memki adv. ► apesar adv. embora conj. (do crioulo) 
V.‘hiyawa’ 
Memki usuh bakimnayh, usuh hiyak ku pariye 
kabayka akak ku pariye mbayka. 
—Apesar de sermos crianças, sabemos 
diferenciar o bem do mal. 

menpika adj. ► anulado /a adj. 
In kumadukaki kuwis menpika. 
—A lei foi anulada. 

menwe v.i. ►1 desaparecer v.i. V.‘man’ 
Ig menwe wowtriknewa. 
—Ele desapareceu diante de nossos olhos. 

►2 evaporar v.i. 
Un pakiswa ku aysaw in kudis. In wageswa 
sariyan ayteke in menwe. —A água sobe quando 
ferve. Torna-se vapor e depois evapora-se. 

meska s.n. ► hemorróidas s.f. 
Meska humaw awaku hiyuhka awiyne. 
—As hemorróidas aparecem quando 
carregamos peso. 

-met clit. ► estar para (iminente) V.‘me -met’ 
Igkis me danuhemet arit Karumnamet. 
—Eles estão para chegar até o monte Carupina. 
Nah me himekemet. —Estou para dormir. 
Misanpiwamet. Uyay iwawhaw. 
—Está para escurecer. Vamos nos apressar. 

metakwa adv. ► finalmente adv. enfim adv. 
Metakwa ig lekolya. 
—Finalmente ele está estudando. 
Metakwa eg kakhayak akak gusimsa nukune. 
—Finalmente ela vai estrear seu vestido novo. 
Metakwa ig lekolya. 
—Ele está, enfim, estudando. 

methayes ► metralhadora s.f. (do francês) 
Ig havis akak methayes bal kukehe pahatya 
amin. —Ele atirou rajadas da metralhadora. 

metiwkanivye adj. ► delirando adj. 
Ig metiwkanivye awaku karayt. 
—Ele está delirando por causa da doença. 

mew s.f. ► galo-da-serra s.m. (Rupicola rupicola) 
Mew ka guheyutnisima; eg misakwa abet tivebdi. 
—O galo-da-serra é muito arisco; ele vive nas 
rochas. 

mew s.m. ► sapo-coaxá 
Mew nopsehsa henneme ig awna kiyhaw. 
—O sapo-coaxá é pequeno, mas ele coaxa 
muito alto. 

mew-abesu s.f. ► escova-de-macaco s.f. 
(Combretum rotundifolium) 

mewbet adj. ►1 arrasado /a adj. 
Ig ikiswigkisnek mewbet. 
—Ele vai deixá-los arrasados. 

►2 espalhado /a adj. 
Wewkanbet mewbet. 
—Nossas coisas estão espalhadas. 

mewka s.f. ► tracajá s.m. (Podocnemis unifilis) 
Mewka ax padidvan. —O tracajá come aguapé. 

mewkayaniwka s.m. ► outubro s.m. época dos 
ovos do tracajá V.‘was wohpiye’ 
Abet mewkayaniwka ka mahiko adahan wis 
kamax im. 
—No mês de outubro é fácil pegar peixe. 

mewmin s.n. ► fiapo s.m. 
Eg dakahno gumawhra. In humawmin yuma 
mewminima. —Ela fiou o algodão bem firme, 
ficou sem fiapos. 

mewwaknen adj. ► ado /a adj. V.‘meh’‘-ak’‘nen’ 
Nah ax numana mewwaknen. Nah ka batek 
payebdaksin. 
—Eu como minha comida bem separada. Não 
gosto de misturar uma comida com outra. 

migat, gimig s.n. ► sangue s.m. 
Ig ivegbete bakimni gumig adahan hiyekne ku 
pariyeva gukahri. —Ele fez um exame no sangue 
da menina para descobrir a doença dela. 

migatvit adj. ► ensanguentado /a adj. 
Ig migatvit. —Ele está ensanguentado. 

migatwempi adj. ► ensanguentado /a adj. 
Gutughan keh eg migatwempi. 
—A queda a deixou ensanguentada. 

migatwonka s.n. ► hemorragia s.f. 
Eg miyo awaku migatwonka. 
—Ele morreu por causa da hemorragia. 

migehe v.t. ► amassar v.t. V.‘kukwa’ 
Ig migehe waravru ayak adahan kehne xokola. 
—Ele amassou as sementes do cacau para 
fazer chocolate. 

migenpiye /o s.m./s.f. ► órfão /ã s.m./s.f. 
Gig miyap, ginag miyo, kuri ig migenpiye. 
—Os pais dele morreram, deixando-o órfão. 

miget, gimigetra s.n. ► carvão s.m. fuligem s.f. 
Miget kawih adahan sakehwene. 
—O carvão serve para cozinhar. 
Ibatrat miget kukwaki akak diluy akak un kawih 
adahan tarisne kaybune avuyi. 
—Um emplastro de carvão triturado, óleo e água 
serve para extrair veneno de cobra. 
Payt avinvit puhiboye akak miget. 
—O telhado está preto com fuligem. 
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miget s.f. ► envira-preta s.f. (Unonopsis guatteriodes) 
Ig higa ivey miget adahan tuguhkisne ginawan. 
—Ele tomou chá de envira-preta para baixar a 
febre. 

migihgihyo s.f. ► solteira adj. V.‘kigihgiyo’ 
Eg himano migihgihyo. —A moça é solteira. 

migiswa v.i. ►1 gemer v.i. dar gemido V.‘hihiwa’ 
Ig migiswa awaku akatwa. —Ele gemeu de dor. 
Ig he migiswevi, kameki ig kabimanme. 
—Ele só deu um gemido; não podia gritar. 

►2 urrar v.i. 
Ig kawokwine migiswa numun. 
—A onça urrou para mim. 

migiswaki, gimigiswan s.n.►ronrom s.m. urro s.m. 
Nah batek timap kuskus gimigiswan ku aysaw ig 
mayak.—Gosto de ouvir o ronrom do gato 
quando está descansando. 

migiswakimna s.n. ► gemido s.m. V.‘-man’ 
Nah time migiswakimna. —Ouvi um gemido. 

migka v.t. ► arregalar v.t. abrir v.t. esbugalhar v.t. 
Uya migka giwtyak adahan nah kidisne iget. 
—Abre o olho dele, para que eu possa tirar a 
sujeira. 
Ku aysaw Waramwi migke giwtyak yis havis. 
—Quando Waramwi arregalar os olhos, vocês 
atiram. 

miguw, gimegwan s.f. ► machado s.m. 
Ig bekbeta tiketka akak miguw. 
—Ele racha a lenha com machado. 

mihad adj. ► fundo adj. 
Unihmna mihad. —O poço é fundo. 

miharvi adj. ► sem farinha 
Ig miharvi awaku ig kakahrip. 
—Ele está sem farinha porque ele está doente. 

mihenavye adj. ► grave adj. no último suspiro 
Ig mihenavye. 
—Ele está no último suspiro. 
Ig patutmin ariku pudig awaku ig mihenavye. 
—Ele ficou esticado na rede por que seu estado 
era grave. 

mihetniki s.n. ► falta de alimentação, fome s.f. 
Mihetniki biwhe givuwitkis. Igkis hiya mbeyne 
awaku. —Houve falta de alimentação o que 
causou muito sofrimento. 

mihitwi s.f. ► caju s.m. cajueiro s.m(Anacardium 
occidentale) 
Mihitwi kabayno axka. —O caju é comida boa. 

mikene s.n. ► céu s.m. V.‘en’‘inurik’‘maywak’ 
Kiyavwiyegben kanum ini en ukuhne “mikene”. 
—Os anciãos chamavam o céu onde ficam as 
nuvens de “mikene”. 

mim s.f. ► maninha s.f. minha filhinha 
V.‘nawxu, `gisamu’‘gikamkayh’‘gihiwhi’ 
Mim, su kavuk nudahan un. 
—Maninha, vá buscar água para mim. 
Pis barewyisa, mim. 
—Tu és bonitinha, minha filhinha. 

-min suf. ►1 (sufixo que indica “algo mais”, abrangente, 
profundo, transcendente, além) Tb.‘-mni’ 
V.‘amihni’‘mihad’ 
Nah ivegmine nuhiyakemni. —Estou olhando na 
minha mente. (isso é, estou pensando.) 
Ner wasaympiye ig kiyabumin ginen. 
—Aquele mentiroso tem uma língua comprida. 
Nah hiyá pahavwi piyanamin. 
—Vejo um [homem] em dobro. (quer dizer, vejo 
alguém com visão dupla) 

Ig Kiyavwiye Uhokri gavitminkis madikte hiyeg. 
—Deus é superior a todas as pessoas. 
Usuh wew ihapkewmin waxri. —Navegamos ao 
longo do litoral por muito tempo / uma longa 
distância. 
Iwan ka aynsima giduhyamin. —A iguana tem 
uma crista estendida da nuca até a cauda. 

►2 falecido /a adj. Tb.‘-mni’ 
Nukukemni amekenemni Leomni ignewa 
ukannuhtenwiy paksa Kiyavwiye Uhokri. 
—Meu falecido tio, León, foi quem nos ensinou a 
cantar louvores ao Senhor. 

-min prep. ► (sufixo em nomes de coisas cilíndricais) 
em prep. por prep. ao longo de 
Eg kamaxwig giwanmin. 
—Ela o pegou pelo braço. 

-min suf. ► (sufixo verbal ref. a algo cilíndrico) 
Ig sukuhmine giyaka. Kuri in barewmin. 
—Ele lavou a flecha. Agora está limpa. 

-min prep. ► de prep. sobre prep. a respeito de 
V.‘gimin’‘amina’ 
Lekol akivara kinetihwa gimin ukivarawiy.—A pro-
fessora deu notícias a respeito do presidente. 
Nah kadni gimin nukamkayh. 
—Sinto saudades do meu filho. 

-min pro-prep. ► (sufixo que pode ser usado no lugar de 
qualquer outra preposição quando uma locução involve 
perigo, força, emoção ou distância excessiva.) 
para prep. contra prep. em direção a V.‘gimin’ 
Ig kavine sigise gimin negni. 
—O caititu correu em direção ao meu irmão. 
Pahatya amin igkis ivukwe gimin. —De uma só 
vez eles se lançaram contra ele. (atacaram) 
Nah awahkis pikana kagta pimin. 
—Enviei duas cartas para você. 

-min prep. ► muito adv. mesmo adv. (ênfase) 
“Ba eg bateke?” “Ihi, eg bateke gumin.” —“Ela 
ficou alegre?” “Sim, ela ficou muito alegre.” 
Ig segege gimin awaku gavisni. 
—Ele tremeu de medo. Tremeu mesmo. 

minah v.t. ► atracar v.t. encostar v.t. 
Mayg minehe gihmun. 
—O vento atracou sua canoa. 

minahwa v.i. ► encalhar v.i. encostar-se v.i. 
Ba ayta minahwa atan. —Venha encostar aqui. 
Eg umuh minehwe ihapkat. 
—A canoa encalhou no porto. 

minehweket s.n. ► enseada s.f. V.‘minah’‘-wa’‘-ket’ 
In kewgihri kadahan minehweket nopsad. 
—A ilha tem uma grande enseada. 

mineraw s.n. ► mineral s.m. (do português) 
Kadahan ka aynsima mineraw abet wayk, abet 
tip, abet parawkam. —Tem muitos minerais na 
terra, nas rochas e na argila. 
Sivari akak pilut, karukri wahano in madikte 
mineral. 
—Ferro, chumbo e ouro são todos minerais. 
“Ferro” in paha mineraw ku pariye wis higa 
adaha duwhene umig. 
—Ferro é um mineral que tomamos para 
melhorar nosso sangue. 
Sivinagvan kivun akak vitamin akak mineraw; in 
kibeyne adahan uvit. 
—Espinafre é cheio de vitaminas e minerais; é 
bom para a saúde. 
“Água mineral” in kabay adahan uvit awaku in 
kadahan mineraw abet. —A água mineral faz 
bem ao corpo, porque contém minerais. 
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minet v.i. ► tremer v.i. 
Ig ka aynsima minet arit marit. 
—Ele está tremendo de malária. 

minetka s.n. ►calafrio s.m. tremor s.m. (com frio) 
Nah ay akak ka aynsima minetka. 
—Eu estou com fortes tremores. 

minikwak adv. ► antigamente adv. outrora adv. 
Minikwak ka aynsima parikwene ay. 
—Antigamente havia muitos palikurs. 
Minikwak ukebyuvwiy igkis kibitenkis. 
—Outrora nossos parentes eram muitos. 

minikweknene /nano adj.m./f. ► antigo /a adj. 
Ig ivegboha gannasan minikwekene. 
—Ele leu os escritos antigos. 

minimni v.i. ► cochichar v.i. 
Ig minimni gut. —Ele cochichou para ela. 

minimnihpari adj. ► baixo /a adj. 
Ig awna minimnihpari. —Ele falou em voz baixa. 

minimnihka s.n. ► cochicho s.m. 
Ig awna minimnihka gukak. 
—Ele está de cochicho com ela. 

miniw v.i. ► deixar v.t. desistir v.i. abandonar v.t. 
abster-se v.i. V.‘kehwe’‘ayguhwa’ 
Nah miniw ariw nannivwi. 
—Eu desisti do trabalho. 
Ig miniw guw. —Ele a abandonou. 
Ig muwaka miniw ariw higapka. 
—Ele quer se abster de bebida alcoólica. 

miniwbetaw v.i. ► distrair-se v.i. V.‘miniw’ 
Nah ka hiyak ku samah nah miniwbetaw nah 
isaksa nukamkayh tuguhe. —Não sei como eu 
me distraí, deixando meu filho cair. 

miniwkehe v.t. ► distrair v.t. V.‘miniw’ 
Igkis miniwkehe givetunyavukis, nikwe igkis 
matekevgikis. —Eles distrairam seus inimigos e 
assim venceram. 

miniwkiswe v.i. ►1 desistir v.i. V.‘miniw’ 
Ig miniwkiswe ariw giwasra, ig ka keh. 
—Ele foi fazer a sua roça, mas desistiu. 

►2 desviar o olhar 
Ku aysaw eg hiyak ku ig iveg gumkat, eg 
miniwkiswe giw. —Quando ela percebeu que ele 
estava lhe olhando, ela desviou o olhar. 

minunbet adv. ► dobrado /a adj. dobra s.f. 
Eg tigehe ini kamis minunbet. 
—Ela cortou o tecido na dobra. 

minunbetviye /o adj. ► dobrado /a adj. virado /a  
Nah biyukse nennetni abet kamis 
minunkabetviye. 
—Perdi meu lápis no meio da roupa dobrada. 

minunka v.t. ► arrumar v.t. dobrar v.t. (coisa plana) 
Nah kuwis minunke numutkega. 
—Eu já arrumei o mosquiteiro. 

minunkeke adj. ► dobrável adj. 
Nuvagaswa minunkeke. 
—O meu guarda-chuva é dobrável. 

minut s.n. ► minuto s.m. (do português) 
Ig keh gannivwi paha minut. 
—Ele fez o trabalho em um minuto. 

miruk, gimewkan s.f. ► prato s.m. louça s.f. 
Miruk beke. —O prato quebrou. 
Inin miruk in ibugine. —A louça é de barro. 
Pahay hawkri nah ax mpanabu miruk im. 
—Um dia comi três pratos de peixe. 

mirukuno s.f. ► banana-prata s.f. 
Pilatno mirukuno adani bus. 
—A banana-prata não se estraga com facilidade. 

misak v.t. ►1 parar v.t. frear v.t. Tb.‘misak’ 
Misak wohmun atan. —Pare nossa canoa aqui. 

►2 prender v.t. 
Ig misak giyakak, ayteke ig kavusa iyak akiw. 
—Ele prendeu o fôlego e depois soltou. 
Polis misak umehekevutne ariku parakseket 
adahan kibite kamukri. —A polícia prendeu o 
assassino na prisão por muitos anos. 

misakis v.t. ► cancelar v.t. V.‘misak’ 
Igkis misakise pahadguhka. 
—Eles cancelaram a reunião. 

misakmin adj. ► duradouro adj. contínuo adj. 
a longo prazo V.‘misak’‘-min’ 
Ku wis awna “Ig iha giwn” inakni pahaywowa ig 
iha. Henneme ku wis awna “Ig ihpa giwn” inakni 
misakmin. —Se dissermos “Ele obedeceu”, aí 
ele obedeceu só uma vez. Mas se dissermos “Ele 
obedeçe”, é a longo prazo. 

misakminaw v.i. ► parar-se v.i. freiar v.i. 
V.‘misak’‘-min’‘-wa’ 
Nah uguknene abet ibug mihadnene, yuma ku kit 
nah sibuh adahan nah misakminaw. 
—Eu estava atolado num lamaçal muito fundo, 
não tinha onde apoiar os pés para me parar. 
Ig sigise, ayteke ig misakminew kahadbe ig ka 
huwit aminat ah. 
—Ele estava correndo, mas freiou para não 
bater na árvore. 

misakwa v.i. ►1 ficar v.i. manter-se v.i. V.‘misak’‘-
wa’ Tb.‘usakwa’ 
Hiyawa eg misakwa pikak. 
—Ela pode ficar com você. 
Itey misakwa ariku gitiy he ku aysaw eg 
wageswa kuru. —A larva mantem-se no casulo 
até tornar-se uma borboleta. 

►2 morar v.i. viver v.i. 
Ig misakwa mekavrik. —Ele mora rio abaixo. 
Eg misakwa ay ka aynsima kamukri. 
—Ela mora aqui há muitos anos. 
Kaybune misakwa abet ewwakti. 
—A cobra vive no mato. 

misakwa anavi ahavwi ► acampar v.t. 
Tiyegem igkis misakwa anavi ahavwi. 
—Eles acamparam à noite. 

misanap adj. ► escuro /a adj. obscuro /a adj. 
En in misanap. —O céu está muito escuro. 

misanpi v.i. ► anoitecer v.i. escurecer v.i. ficar na 
escuridão Tb.‘misanbi’ 
Ig misanpi aynte pawka. 
—Ele ficou na escuridão longe da casa. 
Ayteke misanpi akiw, igkis kaynene misanpi. 
—Então anoiteceu de novo e eles ficaram 
dançando na escuridão. 
Hawkri kuwis misanpewke. 
—O dia já escureceu mesmo. 

misanpibdi uvegi ► desmaiado /a adj. 
desfalecido /a 
Eg misanpibdi guvegi. —Ela está desmaiada. 

misanpiki, amisnavye s.n. ► escuridão s.f. 
Payt in abet amisnavye. 
—A casa está na escuridão. 
Ahavwik tiyegem ka amisnavyesima. 
—Na mata, à noite é uma grande escuridão. 
Ig avis wew abet amisnavye. 
—Ele tem medo de andar na escuridão. 

misanpipti uvegi ► desmaiar v.i. 
Ku aysaw ig hiya kawokwine, ig misanpipti 
givegi. —Quando ele viu a onça, ele desmaiou. 
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misanpivye adj. ► escuro adj. 
Kuwis misanpivye ariku payt. 
—Já está escuro dentro da casa. 

misaw adj. ►1 suspenso /a adj. pairar v.i. 
Alicopter misaw inut. 
—O helicóptero ficou suspenso no céu. 
Tukus misaw ku aysaw eg susno ivuriti. 
—O beija-flor fica pairando no ar quando ele 
sorve o néctar da flor. 

►2 em pino 
Tukuyuy watiska misaw. 
—O pião foi jogado e ficou em pino. 

miseke v.t. ► parar v.t. enfrear v.t. V.‘misak’‘-e’ 
Ig miseke gihmun. —Ele enfreou a canoa. 

misekwe v.t. ► sobrar v.i. 
V.‘misak’‘-wa’‘-e’ Tb.‘usekwe’ 
Misekwe ka aynsima im. —Sobrou muito peixe. 

misekweket s.n. ► parada s.m. (de catraia ou ônibus) 
V.‘misakwa’ Tb.‘usekweket’ 
Ig ayge amun misekweket gidahankis waxwe-
nevwi hiyeg. —Ele está lá na parada da catraia. 

misekwene s.m. ► morador s.m. 
V.‘misak’‘-wa’‘-ne’ Tb.‘usekwene’ 
Neras misekwenevwi avit paytwempu, igkis 
batekyekis ayge. 
—Os moradores da cidade estão alegres. 

misibe adj. ► travoso /a adj. adstringente adj. 
Mihitwi ka amisbinisima. 
—O caju é muito travoso. 

misibnene s.n. ► ácido s.m. ácido cianídrico s.m. 
ácido prússico s.m. 
Ku aysaw wis ax ik adahan ini misibnene ku 
pariye ariku utukiga, ik adahan in wagah in keh 
uduk katiw. 
—Quando comemos, o ácido que está no 
estômago pode subir e fazer doer o esôfago. 
Kaharu igiye ik adahan umehpew awaku kadahan 
misibnene abet. —O tucupi fresco pode nos 
matar porque contém ácido cianídrico. 

misibyu s.m./s.f. ► morcego s.m. 
Misibyu sus puwikne gimigkis. 
—O morcego chupa o sangue dos animais. 

misibyu-awak s.f. ► andirapuampé (Macfadenya 
unguiscati) 
Sakah misibyu-awak akay. Kampta 
pamakutekwiyo gutun nikak. 
—Cozinhe a raíz de andirapuampé e coloque na 
barriga da mulher durante o parto. 

Misibyumnaw s.n. ► Caverna dos Morcegos 
Ayteke Misibyumnaw Karumayra gahina hamah 
ta avit nor Wayadman. —(Diz a lenda que) da 
Caverna dos Morcegos o caminho de 
Karumayra foi até chegar à Wayadman. 

mitiku s.f. ► surinã (Erythrina fusca) 
Mitiku amar kibeyne adahan piyihne waygu. 
—A casca de surinã é usada para tratar eczema. 

miy v.i. ► sarar v.t. 
Ku aysaw eg miyvit eg ik adahan eg kannivwiye. 
—Quando ela sarar poderá trabalhar. 
Ba gidugas kuwisma miy? 
—Será que o umbigo já sarou? 

miya v.i. ► sucumbir v.t. V.‘miyap’ Tb.‘miyap’ 
Ig kakahriye miyap. 
—O doente sucumbiu à doença. 

miyaka, gimiremni, gumiromni s.n. ► morte s.f. 
óbito s.m. morrer v.i. V.‘giwen’‘giwepka’ 
Ig avise abohri miyaka. Ele tem medo de morrer. 

Igkis higihwe awehketeke gig gimiremni. 
—Eles se mudaram depois da morte do pai. 
Ig ameve kagta ku pariye aka huwewe gegni 
gimiremni. 
—Ela recebeu o atestado de óbito do seu irmão. 

miyakap adj. ► vazio /a adj. (cuia ou canoa) 
V.‘ma-’‘ayakap’ 
Umuh miyakap. —A canoa está vazia. 

miyakarik adj. ► desocupado /a adj. 
Payt miyakarik. —A casa está desocupada. 

miyakava v.t. ► desembarcar v.t. 
V.‘ayakap’‘miyakap’ 
Wixwiy miyakava ewkakebdi. 
—Nós desembarcamos a mercadoria. 

miyakavaki s.n. ► desembarcar v.t. 
Usuh keh miyakavaki amadgatak nawiy adahan 
ewkaki. —Nós desembarcamos as bagagens. 

miyakni adj. ► esbaforido /a adj. desalentado /a  
Gisigsan keh kaba ig miyakni. 
—Ele correu até que ficou esbaforido. 

miyaknibdi adj. ► agoniado /a adj. 
Gidawnhan pawkatak miyaknibdi. 
—Ele chegou da roça agoniado. 

miyakniki s.n. ► asma s.f. ronqueira s.f. 
V.‘giyakak’‘sabuktawka’‘ma-‘‘iyak’‘-ki’ 
Ig hiyap mbeyne awaku miyakniki. 
—Ele sofre de asma. 
Eg kadahan miyakniki amun guduknap. 
—Ela está com uma ronqueira no peito. 

miyakniki s.n. ► impaciência s.f. V.‘ma-‘‘giyakni’‘-ki’ 
Ig kivun akak miyakniki. 
—A impaciência dele é grande. 

miyakniviye /o adj. ► impaciente adj. 
Ig hiyeg miyakniviye. 
—Ele é um homem impaciente. 

miyakye /o adj. ► vazio /a adj. V.‘ma-’‘ayak’‘miyok’ 
Uya uti nudahan pohow tukugu miyakyo. —Faça 
o favor de achar uma cabaça vazia para mim. 

miyaminvi adj. ► paralisado /a adj. insensível adj. 
Nubagwan miyaminvi. 
—Minhas pernas estão paralisadas. 

miyap / miyop v.i. ►1 morrer v.i. falecer v.i. 
sucumbir v.t. V.‘miya’ 
Ig miya ku ig ka higa iveyti. 
—Ele vai morrer se não tomar o rémedio. 
Niguh miyap. nnaguh miyop hawata. 
—Meu pai faleceu. Minha mãe morreu também. 

►2 murchar v.i. 
Adukwenewa atit ka miyo. 
—A pimenteira ainda não murchou. 

miyapte adj. ► inconsciente adj. 
Ig miyapte. Ayteke ig hawkamnihwa. 
—Ele estava inconsciente. E então, voltou a si. 

miyarasaw v.i. ► fingir-se de morto /a 
Yatwa ka gannusima miyarasaw. 
—A mucura sabe fingir-se de morta. 

miyarhaw v.i. ► cobiçar v.t. V.‘gimirihwan’ 
Ka kabay wis miyarhaw aharit pahavwi gewkan-
bet. —Não é bom cobiçar as coisas dos outros. 

miyarhawka s.n. ► avareza s.f. cobiça s.f. 
ganância s.f. 
Pariye wiwhun ariwntak miyarhawka? 
—Quem me livrará da cobiça? 

miyatha v.t. ► desrespeitar v.t. insultar v.t. 
V.‘mahivwih’ 
Igkis miyathe ner takweye. 
—Eles insultaram o rapaz. 
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miyathaki, gimyathak s.n. ► desrespeito s.m. 
blasfêmia s.f. desgraça s.f. V.‘mahivwihka’‘kiyatha’ 
Yimyathak misakwa adahan avanenekwa yikak. 
—A desgraça lhes acompanhará para sempre. 

miyavew v.i. ► murchar v.i. 
Mmahki noras ah miyavew ay? 
—Por que as árvores murcharam assim? 

miyavwaki s.n. ► paralisia infantil 
Miyavwaki in karayt adahan bakimni ku aysaw ig 
amadga wayk he danuhe 12 kamukri gaw. 
—A paralisia infantil é uma doença da infância. 

miyavwiye /o adj. ► morto /a adj. defunto /a adj. 
falecido /a adj. 
Egu tino miyovwiyo gig awna: “Nah kadni 
guharit. —O pai da moça falecida disseSinto 
saudades dela”. 
Igkis avuhe miyapwiye. 
—Eles enterraram o morto. 

miyavwiye gidagman ► sudário s.m. 
Igkis awaste miyavwiye akak gidagman 
—Eles cobriram o morto com sudário. 

miyawkigyo adj. ► cego /a adj. 
Iwi nudahan pahamku iwan miyawkigyo. 
—Pega para mim uma faca cega. 

miyegbiye adj. ► sem tempero V.‘kiyegbiye’ 

miyeh v.t. ► esquecer-se v.i. omitir v.t. V.‘kiye’ 
Eg miyehe gukan. 
—Ela esqueceu-se do presente. 
Ig kanum madikte hiyeg giwkis henneme ig 
miyehe nudahan. 
—Ele chamou todos os nomes e omitiu o meu. 

miyehbete adv. ► às cegas adv. sem rumo adv. 
Navisni keh nah sigise miyehbete. 
—Meu medo me fez correr às cegas. 

miyehpengitni v.t. ► esquecer-se v.i. (dum morto) 
Ku pikebyi miya pis kiyse giharit adah pis 
miyehpengitni. Ka takuwanma akiw pis kanum 
giw akiw. —Se um parente morrer, você raspa as 
sobrancelhas para esquecer dele e dali em 
diante você nao fala mais o nome daquela 
pessoa. 

miyewvi v.i. ► sumir v.i. desaparecer v.i. 
Tb.‘mihewvi’ 
Eg miyewvi aytakihan. —Ela sumiu daqui. 
Ig mihewvi ahavwik. 
—Ele desapareceu na mata. 

miyok adj. ► vazio /a adj. V.‘ma-‘‘ayakap’‘miyakye’ 
Ba ini tip miyok? —A caverna está vazia? 

miyokarik adj. ► oco s.m. / adj. V.‘barewarik’ 
Bukutru ayge ariku ah miyokariknano. 
—A cutia estava no oco do pau. 
Nor bataka eg miyokarik. Kadahan akabdat ay 
ariku. —O chocalho de barro é oco. Tem 
sementes dentro dele. 

miyokwiye, amiyokni s.n. ►1 buraco s.m. orifício 
s.m. V.‘miyok’ 
Nah tuguhe arikut pahayku miyokwiye. 
—Eu caí num buraco. 

►2 furo s.m. V.“ariwtyak’ 
Kat amiyokni puguhkuna abakmuhsap. 
—Os furinhos do paneiro são hexagonais. 

miyokwiye imowkatiy ► fossa s.f. V.‘atiy’ 
Igkis kehe pahayku miyokwiye imowkatiy 
waykeku. —Eles fizeram uma fossa no terreno. 

miyokwiye abet tip ► caverna s.f. gruta s.f. 
Misibiw misakwa ariku miyokwiye. 
—Os morcegos vivem na gruta. 

miyokwiye mihadnene ► abismo s.m. 
Ig tuguhe arikut miyokwiye mihadnene. 
—Ele caiu no abismo. 

miyumyu, gimyumyuga s.f. ► ingá s.m. 
Ig axe ka aynsima miyumyu. 
—Ele comeu muito ingá. 

-mkat suf. ► à prep. ao prep. 
Ig tivik arimkat piyuket. —Ele foi à loja. 

mmah interrog. ► marcador de pergunta cuja resposta é 
sim ou não, verificando informação ou uma observação 
V.‘ba’‘samah’ 
“Mmah mahiko pit adahan pis wew abet 
amisnavye?” “Kawa.” 
—“É difícil para você andar no escuro?” “Não.” 
“Mmah henne?” “Ihi.” 
—“É mesmo? Não diga? Égua, não? Fala sério?” 
“Sim.” 

mmah interrog. ► como adv. V.‘samah’‘mmahpa’ 
“Mmah pikabyan, kiyavwiye?” “Nah kabay.” 
—“Como vai o senhor?” “Vou bem.” 

mmahki interrog. ► por que interrog. V.‘mmeneki’ 
Mmahki pis ka atak? —Por que você  não vai? 

mmahpa interrog. ► como interrog. (Tb.mmahba) 
(em quais circunstâncias) 
Mmahpa ig parak paytwempurit? 
—Como é que ele vai entrar na cidade? 

mmahta interrog. ► o que é 
“Kiyavwiye!” “Mmahta?” —“Senhor!” “O que é?” 

mmanawa conj. ► pois conj. afinal de contas 
Nah tigehe nusemni mmanawa in kiyabwip. 
—Cortei o cabelo, pois estava comprido. 
Mmanawa pugamawka nah keh henne. —Afinal 
de contas, fazer isso é minha obrigação. 

mmani interrog. ► como interrog. Tb.‘mmahni’ 
Mmani pis ? Mmahni in maviya ayge? 
—Como vai? Como estão as coisas por aí? 
Gutimnikis mmanikaw? Wis ka hiya asamanak. 
—Como é que nós podemos vencer os inimigos? 
Não temos jeito nenhum. 

mmehpiki interrog. ► o que aconteceu 
Mmehpiki ig pikamkayh. 
—O que aconteceu com o seu filho? 

mmeneki interrog. ► por que interrog. (reprovação)  
Mmeneki pis umah panig? 
—Por que você matou o seu cunhado? 

mmukna num. ► dois, duas num. (ref. a algo de forma 
côncava ou metálica) 
Igkis iwe mmukna tomawri akak mmukna kasi-
vag. —Eles levaram duas cuias e dois terçados. 

-mnaw suf. ► (sufixo referente a uma área grande ) 
terra s.f. local s.m. área s.f. região s.m. onde adv. 
Parahnamnaw kiyapyad waxri. —A terra dos 
brasileiros, o Brasil, é um grande país. 
Wixwiy ay amadga hawkri miyakamnaw. 
—Vivemos num mundo onde todos morrem. 

mote, gimotara s.f. ► motor s.m. 
Mote dunihe. —Deu uma pane no motor. 

mote avuhgi akat ► eixo s.m. 
Mote avuhgi akat dunihe. 
—O eixo da hélice quebrou. 

mote awegesten s.f. ► manivela s.f. 
Ig wares mote awegesten adahan wewkisne 
mote. —Ele roda a manivela para o motor poder 
funcionar. 

motiku s.n. ► conjuntivite s.f. V.‘ma-’‘-ot’‘-iku’ 
Ifemye Nilo ike kibeyne iveyti adahan motiku. 
—O enfermeiro Nilo deu remédio bom para 
conjuntivite. 
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motka s.n. ► deficiência na vista V.‘ma-’‘-ot’‘-ka’ 
Ig kadahan motka, ig muwaka kehkis givegten. 
—Ele tem deficiência na vista; ele precisa 
arranjar óculos. 

motsa v.t. ► enganar v.t. confundir v.t. 
V.‘ma-’‘-ot’‘-kis’ 
Eg motsevgi adahan aharit gikakura. 
—Ela o enganou para furtar o dinheiro dele. 

motih adj. ► completamente cego /a 
V.‘giwtyak’‘ma-’‘-ot’‘h’ 
Ig amadga wayk motih. 
—Ele nasceu completamente cego. 

motviye /o adj. ► cego /a adj. 
V.‘giwtyak’‘ma-’‘-ot’‘-pi’‘-ye’ 
Eg motviyo. —Ela é cega. 

motye s.m. ► caba s.f. vespa s.f. marimbondo s.m. 
Motye yekwig. —A caba o picou. 

motye-ahayak s.m. ► abelha-assassina s.f. (Apis 
mellifera) 
Ig mabukhe umuh adahan ayamwa ariw motye-
ahayak. —Ele emborcou a canoa para se 
esconder das abelhas-assassinas. 

motye-aram s.m. ► caba “aram” s.f. 
Motye-aram ganunu kitere ke ahayakbe. 
—A caba “aram” faz mel como a abelha. 

motye-kusuwevutne s.m. ► tapiocaba s.f. (Polybia 
dimidiata) 
Motye-kusuwevutne givin kiyabwad. 
—A colmeia da tapiocaba é comprida. 

motye-kuwitot s.m. ► caba “kuwitot” s.f. V.‘itoti’ 
Motye-kuwitot givin ka nopsimahad. 
—A colmeia da caba “kuwitot” é bem grande. 

motye-masik s.m. ► caba-chapéu s.f. 
Motye-masik givin ke suvregbe ahivak. —A 
colmeia da caba-chapéu tem forma de chapéu. 

motye-masik-seyne s.m. ► caba-cega s.f. 
Motye-masik-seyne ig ka mukusa puwivak. 
—A caba-cega não se muda durante o dia. 

motye-parinus s.m. ► caba “parinus” s.f. 
Motye-parinus keh givin ariku payt. 
—A caba “parinus” faz o ninho nas casas. 

motye-pihan s.m. ► caba “pihan” s.f. 
Motye-pihan givin kiyabwad. 
—O ninho da caba “pihan” é comprido. 

motye-suguyak s.m. ► caba-tatu s.f. 
Motye-suguyak givin ke tatbe ahivak. 
—O ninho da caba-tatu tem forma de tatu. 

motye-saysaptiye s.m. ► caba “saysaptiye” s.f. 
Motye-saysaptiye keh givin nopsesa 
kariymadga. —A caba “saysaptiye” faz ninho 
pequeno no campo. 

motye-tiket s.m. ► caba-caçadeira s.f. 
Motye-tiket wew pahavwiwa. 
—A caba-caçadeira anda sozinha. 

mownpiye /o s.m./s.f. ► mudo s.m./s.f. V.‘giwn’ 
Mownpiye ka hiya gawnan. 
—O mudo não pode falar. 

mownye /o adj. ►1 mudo /a adj., silencioso /a adj. 
V.‘ma-’‘giwn’‘-ye’ 
Ig kehe suguhka mownye. 
—Ele fez um protesto mudo. 

►2 furtivamente adv. silenciosamente adv. 
Ig iwe hadyo mownye. 
—Ele levou o rádio furtivamente. 

mpamavut num. ► três vezes 
Higa pikana kuyeg mpamavut adahan pahay 
hawkri.—Tome duas colheres três vezes por dia. 

mpama conj. ► na esperança que, para que 
Nah ayepne nabayuh ta git niguh mpama niguh 
amnihun ik nudehetni amadga wayk mpamatke 
nah aymwah nukamkayh. 
—Estou pedindo a graça de Deus na esperança 
que ele me dê mais tempo neste mundo para 
que talvez eu crie meus filhos. 

mpana num. ► três num. 
Ayge amun ini mahakwa kadahan mpana 
kewgihri. —Naquele lago há três ilhas. 

mpana madikwa num. ► trinta num. (30) 
Kibite kayg kadahan mpana madikwa hawkri. 
—Muitos meses têm trinta dias. 

mpana tikiska (...) ► reticências s.f. 
Ku aysaw wis tamak iwit amadga kagta, wis 
kawih mpana tikiska adahan areketni ku inakni 
iwit kote pisenwate. —Quando escrevemos 
alguma coisa, colocamos reticências para 
indicar que há mais coisas a serem ditas. 

mpat, gimaptig s.m. ► bicho-de-pé s.m. (Tunga 
penetrans) 
Mpat pareke nukugkuh. 
—O bicho-de-pé entrou no meu pé. 

mpavu s.f. ► pororoca s.f. 
Ameremnit mpavu ka guhawnasima. —Na época 
da enchente, a pororoca é muito forte. 

mpayhri s.n. ► suporte s.m. V.‘avayni’ 
Ig keh mpayhri adahan gisuwyega. 
—Ele fez um suporte para sua panela. 

-mpi suf. ► (sufixo que indica ação sobre uma distância ou 
um intervalo de tempo) -nudo suf. através adv. 
enquanto adv. em sequência 
Ig tivik wasamdekete pekempi, ig diyuhe 
kayehempi awaku annivwit. 
—Ele foi para a roça cantando e voltou se 
lamentando de dor por causa do trabalho árduo. 
Pite ivegboha estwa pahapwa, pis wewkis piwak 
anavimpi iwit. —Leia a história sozinho, 
apontando debaixo de cada palavra. 
Ig wew avigkumpi arudiki gidukwen. —Ele andou 
seguindo bem no meio do rastro da anta. 
Eg kuhivra amere abetimpi ukuhne. 
—O pássaro voava através das nuvens. 
Nor aviyoh he dunibdi ahakwampi un. 
—O avião se quebrava em pedaços enquanto 
sulcava a água. 
Eg pukuh antiyan paharimpi. 
—Ela contou os ovos um por um em sequência. 

mpihpak v.i. ► ser egoísta, ser avarento 
V.‘mavihpak’ 
Igkis ka mpihpak amin. Igkis pasuhpak madikte 
pawtak. —Eles não eram avarentos. 
Compartilhavam tudo. 

mpihpaka s.n. ► concorrência s.f. rivalidade s.f. 
V.‘mavihpaka’ 
Nah ka batek akak ini mpihpaka pawtak. 
—Não gosto dessa concorrência entre vocês. 

mpihpaka amin ewkaki ► ganância s.f. 
Hiyapnabay pukuhpawnabay abohri mpihpaka 
amin ewkaki mmanawa ku wis kadahan ka 
aynsima wewkanbet, ka innema keh wis batekye. 
—Cuidado com a ganância, pois não são as 
coisas que nos trazem felicidade 

mpiksa v.t. ► insistir v.i. constranger v.t. obrigar 
v.t. forçar v.t. 
Eg mpiksig adahan ig misakwa ay. 
—Ela insistiu para ele ficar aqui. 
Ig mpikse gikamkayh adahan kehne was. 
—Ele obrigou o filho a fazer a roça. 
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Ig mpikse bakimni ax. 
—Ele forçou a criança a comer. 

mpiksaptih v.t. ►1 forçar v.t. exigir v.i. insistir v.i. 
impor-se v.i. V.‘mpiksa’‘-ptih’ 
Ig mpiksaptih gikannuhnivwi lekolya. 
—Ele exigiu que os alunos estudassem. 
Ig mpiksaptih hiyeg tivik. 
—Ele se impôs para que a gente saísse. 

►2 instigar v.t. V.‘mpiksa’‘-ptih’ 
Eg mpiksaptih bakimni tih. 
—Ela instigou a criança a chorar. 

mpiksaptihka s.n. ► exigência s.f. imposição s.f. 
Ba ay annivwit ku pariye yumanene 
mpiksaptihka adah usuh lekolya? 
—Há cargos sem exigência de escolaridade? 

mpiksaptihka adj. ► oprimido /a adj. forçado /a 
adj. V.‘mpiksa’‘-ptih’‘-ka’ 
Ig mpiksaptihka gavitkis wavitye. 
—Ele é oprimido por espíritos maus. 

mpiksaw v.i. ► esforçar-se v.i. procurar v.t. 
V.‘mpiksa’‘-wa’‘battukaw’ 
Amawka eg mpiksaw ax. 
—Ela precisa esforçar-se a comer. 
Nah mpiksaw keh kabayka. 
—Eu procuro fazer o bem. 
Inin annivwit awehbete usuh ka aynsima. 
Usuhme mpiksewne pisenwehpiye, inme ka 
pisenwa. 
—O trabalho nos pressiona. Estamos nos es-
forçando para terminá-lo, mas ele não tem fim. 

mpiksaw igevye / egevyo ► persistir v.t. 
perseverar v.t. 
Eg mpiksaw egevyo he eg mateke ku pariye 
gumawkan. 
—Ela persistiu até conseguir o que queria. 

mpiksawka s.n. ► sacrifício s.m. esforço s.m. 
empenho s.m. V.‘mpiksa’‘-wa’‘-ka’, ‘gimaviswan’ 
Nah keh ka aynsima mpiksawka adahan 
gamnihten. 
—Eu fiz um grande sacrifício para ajudá-lo. 

mpiksepka adj. ► forçado /a adj. obrigado /a adj. 
constrangido /a adj. 
Ig mpiksepka sigis. —Ele foi obrigado a correr. 

mpiksewne wew akak giwohkiga gihiyekemni 
► religioso /a adj. 
Ig mpiksewne wew akak giwohkiga 
gihiyekemni. —Ele é muito religioso. 

mpinekata conj. ► em vez de, ao invés de 
Pi kabayte nah kabayha Kiyavwiye mpinekata 
nah hahriwak. 
—É melhor dar graças em vez de reclamar. 

mpinevevye adv. ► demais adv. excessivamente 
adv. ultrajante adv. tão adv. tanto adv. 
profundamente adv. 
Ig ax mpinevevye.—Ele come excessivamente. 
Eg himeke mpinevevye. 
—Ela está dormindo profundamente. 
Gikuvi wagewge mpinevevye keh ig ka ax. 
—A garganta está tão inflamada que ele não 
consegue comer. 
Egkis kote tuguhte arit gukivaykis 
mpinevevyema; egkis kote isahkiste gannivwikis. 
—Elas não são velhas demais; ainda não 
deixaram de trabalhar. 

mpitbet adj. ► ocupado /a adj. atarefado /a adj. 
V.‘mpitha’‘-bet’‘mahembet’ 
Ig mpitbet. —Ele está muito ocupado. 

mpitha v.t. ►1 impedir v.t. proibir v.t. reter v.t. 
obstruir v.t. Tb.‘mavitha’ 
Ig mpithe avikak puwikne. 
—Ele proibiu a venda de caças. 
Ig mpitha gikamkayh atak paytwempu. 
—Ele reteu o filho para ele não ir à cidade. 
Aynesa kamisbet mpitha aragbus amin. —Um 
pedaço de pano obstruiu o cano da espingarda. 

►2 evitar v.t. proteger-se v.i 
Ig kawih gisuvren adahan mpithene kamuw. 
—Ele colocou um chapéu para evitar o sol. 
Eg barewha guvin adahan mpithene karayt. 
—Ela limpou a casa bem para evitar doenças. 
Ig keh gisuvren adahan mpithene muwok. 
—Ele fez um chapéu para proteger-se da chuva. 

mpitha giw uvetunya ► defender v.t. proteger  
Kiyavwiye mpithaw giwkis uvetunyavu. 
—O Senhor nos protege dos nossos inimigos. 
Ig mpithe bul. —Ele defendeu a bola. 

mpitha arit karayt ► imunizar v.t. proteger v.t. 
Mekseh mpithenek madikte hiyeg arit karayt 
akak vaksin. 
—O médico vai imunizar a todos com a vacina. 

mpitha parak ► excluir v.t. 
Ukivarawiy mpithe ner awayg parak paytwem-
purit. —O chefe excluiu o homem da aldeia. 

mpitha pes ► sitiar v.t. 
Givetunya mpitha paytwempuyenevwi pes. 
—O inimigo sitiou a aldeia. 

mpithaka adj. ► impedido /a adj. proibido /a adj. 
V.‘mpitha’‘-ka’ 
Ig mpithepka parak atere. 
—Ele foi impedido de entrar. 
Karukrivutne mpithaka parak atan. 
—Os garimpeiros são proibidos de entrar aqui. 

mpithakatya s.n. ► imunidade s.f. 
V.‘mpitha’‘-ka’‘-tya’ 
Inin vaksin in mpithakatya adahan karayt. 
—A vacina dá imunidade contra a doença. 

mpithakevutne /o, gimaptenten s.m. ► protetor 
s.m. defensor s.m. refúgio s.m.V.‘mpitha’‘-ka’‘-evutne’ 
Ig numaptenten ariw mbeyne. 
—Ele é meu defensor de todo mal. 

mpithaki s.n. ►1 impedimento s.m. V.‘mpitha’‘-ka2’ 
Ig ka parak awaku mpithaki. 
—Ele não entrou porque houve impedimento. 

►2 proibição s.f. 
Guvelma kuwis keh mpithaki adahan piyuka im. 
—A proibição da venda de peixe já foi 
decretada. 

mpithaki avit lalwa ► ilícito /a adj. ilegal adj. 
Avikak dohog in mpithaka avit lalwa. 
—O tráfico de drogas é ilícito. 

mpithamnihwa v.i. ►defender-se v.i. 
proteger-se v.i. V.‘mpitha’‘-min’‘-wa’ 
Eg bakimni. Eg ka kannu mpithamnihwa. 
—Ela é uma criança e não sabe se defender. 

►5 defensivo /a adj. 
Ig mpithamnihwa. —Ele é defensivo. 

mpithawnihka s.n. ► defesa s.f. V.‘mpitha’‘-bet’ 
Pivit yuma mpithawnihka arit karayt. 
—Seu corpo não tem defesa contra a doença. 

mpithebdih v.t. ►1 atrapalhar v.t. V.‘mpitha’‘-bet’ 
Ig mpithebdih uhawkan. —Ele nos atrapalhou. 

►2 prejudicar v.t. V.‘mbayha’ V.‘mpitha’‘-bet’‘-ha’ 
Karayt mpithebdih wannivwi. 
—A doença prejudica o trabalho. 
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mpithebdihka s.n. ► obstáculo s.m. V.‘mpitha’‘-bet’ 
Ig manuk warik yuma mpithebdihka. 
—Ele atravessou o rio sem obstáculo. 

mpitheviye ariw mbayka ► acautelar v.t. 
avisar v.t. prevenir v.t. V.‘pukuhpawasa’ 
Ig mpitheviye gikamkayh ariw mbayka. 
—Ele acautelou o filho do perigo. 

mpitit-waxiwne s.f. ►(Micropholis sp.) 

mpitri s.f. ► raia-chita s.f. raia-pintada s.f. 
(Aetobatus narinari) 
Nop hub ahawkri mpitri, wis ka wisma sibuh 
guduhyamadga. —Não podemos pisar em cima 
daA monstruosa raia-chita. 

Mpitriye s.n. ► (uma ilha parecida com uma raia) 
Ka aynsima misibyu ay Mpitriye. 
—Há muitos morcegos na ilha de Mpitriye. 

Mpivit Akig s.n. ► Ponta do Mosquito s.f.  
Eg kidisno warasus ayntehan avit Mpivit Akig. 
—Ela está pegando caramujo lá na Ponta do 
Mosquito. 
Igkis manuke avititak Mpivit Akig ta Kararite 
adahan kamaxnekis kuw atere. 
—Eles atravessaram da Ponta do Mosquito 
para o Cabo Orange a fim de pegar caranguejos. 

mpiy adv. ► passar v.t./v.i. exceder v.t. do que 
V.‘maviya’ 
Ig pi imute mpiy gisamwi. 
—Ele é mais alto do que o irmão dele. 

mpiy madikte ► favorito /a adj. predileto /a adj. 
Arehwaki bul in nuwadsawni mpiy madikte 
—Jogar bola é meu esporte favorito. 

mpiya v.i. ► passar v.t./v.i. Tb.‘maviya’ 
Mayg mpiya kuri. Madikte karisaw. 
—O vento passou. Tudo está calmo agora. 

mpiyawaruhpi v.i. ► escapar v.i. 
Ig kavuke un arikut kat, ka kivun, maviyawaruhpi 
un garikutak. —Ele tentou encher o cesto com 
água mas não conseguiu. A água escapou. 

mpiya akigbimnew ► abeirar v.t. passar pela 
beira 
Ig maviya akigbimnew warik. 
—Ele abeirou o rio. 

mpiyasa v.t. ►1 passar v.t. V.‘mpiya’‘-kis’ 
Tb.‘maviyasa’ 
Ig mpiyasa puwayt ta gimkat gig. 
—Ele passou o remo para o pai. 
Ig mpiyasa mpana hawkri gumun. 
—Ele passou três dias com ela. 
Maviyese ka aynsima hawkri kuwis. 
—Muito tempo já se passou. 

►2 aprovar v.t. 
Lekol akivara mpiyese gikannuhni. 
—O professor aprovou o seu aluno. 

►3 superar v.t. 
Eg mpiyese madikte ini mbeyne. 
—Ela superou todas as dificuldades. 

►4 aliviar v.t. resolver v.t. 
Inin kinin mpiyasa katiwka. 
—Este comprimido alivia a dor. 

►5 neutralizar v.t. desintoxicar v.t. 
Inin iveyti adahan maviyesene kaybune gavuyi. 
—Este remédio é para neutralizar o veneno da 
cobra. 

mpiyasa akiw ► retoque s.m. 
Nah mpiyese akiw atemketni amun nawiy 
gutamkak.—Eu fiz o retoque da pintura do barco. 

mpiyasa giwakuwit ► encarregar v.t. delegar v.t. 
incumbir v.t. 
Ig maviyasa inin annivwi ta nuwakuwit. 
—Ele me encarregou deste trabalho. 

mpiyasaka adv. ► passado /a adj. 
V.‘mpiya’‘-kis’‘-ka’ 
Ihti mpiyasaka kabayntiwa abet diluy. 
—A carne foi bem passada no óleo. 

mpiyasaki iwit ► email s.m. 
Kibeyne nah ik adahan awna yikak avitimpi 
mpiyasaki iwit yimin. —Estou contente de poder 
falar com vocês por email. 

mpuhwa v.t. ► infectado /a adj. V.‘kakayviye’ 
Gibuskana mpuhwe git. 
—Sua ferida está infectada. 

mpuhwaki s.n. ► infecção s.f. V.‘iveyti adahan 
mpuhwaki’ 
Ini mpuhwaki in mbeyevye. 
—Esta infecção é ruim. 

mpuri, gimevra s.f. ►1 enxada s.f. 
Ig keh miyokwiye akak mpuri. 
—Ele fez o buraco com a enxada. 
Mpuri adahan madivwisne. 
—A enxada é para roçar. 

►2 enxó s.m. 
Ig kawih mpuri adahan kehne axtet. 
—Ele usou a enxó para fazer a mesa. 

mpuse adj. ► cada adj. individual adj. cada vez 
Igkis mpuse kadahanyekuye giwasrakis. 
—Cada um deles tem suas roças individuais. 
Waramwi atak wewva mpuse bakimni awkeviye. 
—(Diz a lenda que) a serpente Waramwi ia caçar 
cada vez que as crianças tomavam banho. 

mpuse gaytakis ► espécie s.f. 
Mpuse gaytakis puwiknebdi. 
—Há várias espécies de animais. 

mpuse paka ► semanal adj. 
Pahadguhka in humaw mpuse paka. 
—A reunião será semanal. 

mpuse kamukri ► anual adj. 
Wixwiy fetya adahan Wan mpuse kamukri. 
—Fazemos uma festa anual para celebrar a 
Páscoa. 

mpuwa v.t. ► soprar v.t. (magia) V.‘puh’ 
Ig ihamwi mpuwe un. —O pajé soprou na água 
(para ela se tornar remédio.) 

mitibdiboye adj. ► felpudo /a adj. 
Sevyet mitibdiboye. —A toalha é felpuda. 

mitibet adj. ►1 macio /a adj. mole adj. mimoso /a  
Mawru in mitibete. —O algodão é macio. 
Lit mitibete. —O colchão é mole. 
Bakimni nopsesnano gumar mitibete. 
—O neném tem a pele mimosa. 

►2 fofo /a adj. 
Bolu in mitibete kabayntiwa. 
—O bolo está bem fofo. 

►3 tenro /a adj. 
Ihti ariwntak gabduhya in mitibete. 
—Filé é carne tenra. 

mitipka s.n. ► noite s.f. V.‘pakwa mitipka’ 
Pitatye ku samah yis tivik, eg tihep pina mitipka. 
—Depois da sua saída, ela chorou por duas 
noites. 

mitiwka adj. ► sentir tonteira 
Nah ka hiyak ku samah nah mitiwka numun avim 
inin. 
—Não sei por que estou sentindo tonteira hoje. 
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mitiwkamnika s.n. ► tonteira s.f. tontura s.f. 
vertigem s.f. 
Nah ka kamax inin mitiwkamnika! 
—Eu não aguento esta tontura! 

mitiwkah v.t. ► entorpecer v.t. V.‘-tiw’‘gitew’ 
Ayg asayan mitiwkehe ihamwi gimun. 
—A fumaça do charuto entorpeceu o pajé. 

mitiwke adj. ► desorientado /a adj. tonto adj. 
V.‘davimnavi’ 
Gikagmada mitiwke gimun. —O seu amigo está 
completamente desorientado. 

mitiwkebdi gimun ► desmaiar v.i. 
Ig mitiwkebdi gimun awaku katiwka. 
—Ele desmaiou de tanta dor. 

mitubduhwa v.i. ► engrossar v.i. V.‘kohogbihwa’ 
Matit mitubduhwe ahakwa un. 
—O mingau engrossou na água. 

mitubete adj. ► grosso /a adj. V.‘kohogbiye’ 
Matit mitubete. —O mingau é grosso. 

mitumtuk v.i. ► latejar v.i. 
Akayah! Nor duwyo ka aynsima mitumtuk 
nukukavrik. 
—Ai! Este unheiro no meu pé está latejando. 

-mu suf. ► por favor, meu bem (sufixo verbal que 
indica um pedido íntimo) V.‘-ba’‘-ka’ 
Ataknamu havis nudahan kuwekwe. 
—Vá, meu bem, atire num papagaio para mim. 

mug s.f. ► mocho-diabo s.m. (Asio stygius) 
Mug wew tiyegem. 
—A coruja mocho-diabo anda à noite. 

mugumguvye /o adj. ► velho /a adj. gasto /a adj. 
puído /a adj. 
Teheste adug mugumguvyo kuwis. 
—O gerador já está velho. 
Gikaswatni kuwis mugumgup. 
—O sapato dele já está gasto. 

muhubak s.f. ► tacho s.m. 
Eg tikisno bugut amadga muhubak. 
—Ela amassou o pão no tacho. 

muhuk v.i. ► descer v.i. 
Eg muhuke aminew ivaynti. 
—Ela desceu a escada. 
Ig muhuke mekavrikute.—Ele desceu rio abaixo. 

muhukamri s.f. ► (tipo de planta) (Ficus trigona) 

muhuksa v.t. ►1 abaixar v.t. diminuir v.t. 
Uyay muhuksa nawiy awehri. 
—Vamos abaixar a vela do barco. 
Ig muhuksa adatni aynesa. 
—Ele diminuiu a força um pouco. 
Ig muhukse gikivay. —Ele diminuiu sua idade. 

►2 descer v.i. colocar para baixo 
Ig muhukse gikiyesni inutak. 
—Ele desceu a mala que estava em cima. 
Muhuksin tahan warikwit amadga umuh. 
—Coloque-o mais baixo na canoa. 

►3 baixar v.t. fazer download 
Matekwa nah muhuksa pinetni. 
—Finalmente baixei seu arquivo. 

muhuksaki s.n. ► diminuição s.f. 
Kadahan muhuksaki atiwni adahan ewkaki. —Há 
uma diminuição nos preços da mercadoria. 

muhuksi s.n.► convés da proa 
Igi bakimni tabiye aynte muhuksik. Inere 
muhuksi nawiy akigsa. 
—Aquele menino estava de pé no convés da 
proa. O convés da proa fica na proa do barco. 

muhumdakat adv. ► no barco, na canoa 
Eg katapta ta muhumdakat. 
—Ela entrou no barco. 
Ig himeke muhumdekete. 
—Ele dormiu na canoa. 

muhumdakew adv. ► de barco 
Igkis tivik muhumdakew ta avitit paha iwetrit ku 
kiney yumanene hiyeg. 
—Foram de barco para um lugar deserto. 

muhut s.f. ► carapanaúba s.f. (Aspidosperma 
excelsum) 
Muhut adavan in hiyan imuhad aranwa gakat. 
—A carapanaúba desenvolve raízes altas ao 
redor de seu tronco. 

muhuw s.f. ► verônica s.f. (Dalbergia subcymosa 
Ducke) 
Muhuw wages un duwweh. 
—A planta verônica torna a água vermelha. 

muka v.t. ► desfazer-se v.i. desmanchar v.t. . 
Gikiwta adug muke henneme ig padukwin akiw. 
—A costura da perna da calça se desfez, mas 
ele a costurou novamente. 
Muka nor ah guvan. 
—Desmanche os ramos das folhas. 

mukaki s.n. ► músculo esticado, distenção s.f. 
In mukaki in sirke aynte warikwi. —Este 
músculo esticado está rasgado no interior. 

mukur, gimukwiya adj. ►flecha embolada 
para flechar aves) 
Bakimnayh keh gimukwiyakis huwipatip. 
—As crianças fazem as flechas “mukur” 
chatas e redondas. 
Ig huwiptis ahayak avin adahan kehne mukur 
akak. —Ele enrolou a cera de abelha para fazer 
uma “mukur”. 

mukuh v.t. ► lavrar v.t. V.‘muka’ 
Ig mukuhe wayk adahan mutuhne. 
—Ele lavrou a terra para plantar. 

mukusa v.i. ► mexer-se v.i. 
Ku aysaw kuruku ka mukusa nikwe avakna ka ik 
adaha hiyavgi. —Quando o rato não se mexe, a 
águia não pode vê-lo. 
Lapeh gukigkis mumukure. 
—O nariz do coelho está sempre se mexendo. 

mukusaki s.n. ► movimento s.m. V.‘mukusa’ 
Mukusasaki in keh puwikne avis ig sigis awaku. 
—Um movimento pode fazer o bicho se 
espantar e fugir. 

mukusasa v.t. ►1 abalar v.t. V.‘mukusa’‘-asa’ 
Sagkaki mukusase paytwempu. 
—O terremoto abalou a cidade. 

►2 estimular v.t. 
Ig mukusasa giyakni akak iveyti. 
—Ele estímulou o coração com remédio. 

mukuvari adj. ► frouxo /a adj. cambaleando adj. 
Nuvin awakur mukuvari. 
—A coluna da minha casa está cambaleando. 

mukuw s.f. ► vaso s.m. (um tipo) V.‘suwyeg’‘tuwi’ 
Eg bayehe gewkanbet ariku 
mukuw. —Ela guardou as 
coisas num vaso. 

muleh s.f. ► moinho s.m. (do creoulo) 
Muleh kawih adahan kukbetene mayk ayak. 
—O moinho é usado para moer o milho. 

mulundu s.f. ► melancia s.f. 
Ig mutuhe mulundu awaku eg maguyo. 
—Ele plantou melancia porque é gostosa. 
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mumumukuvari v.i. ► agitar-se v.i. tremer v.i. 
tiritar v.i. V.‘mukusa’‘-pari’ 
Lapeh gikig mumumukuvari ka karisawnema. 
—O nariz do coelho agita-se sem parar. 

mun s.f. ► cupim s.m. 
Mun avin amin payt avuh ayabwi. 
—A casa de cupim está na cumeeira da casa. 

-mun prep. ► com prep. de prep. na moradia de, 
na casa de, na presença de, na área de 
V.‘mehe gimun’‘mitiwkebdi gimun’ 
Nah muwaka aymahwa gumunkis. 
—Quero morar com eles. 
Eg himak gimun ahwiy pina mitipka. 
—Ela passou duas noites na casa do vovô. 
Igkis Hiye misakwa kennesa umunwiy aynte 
mekavrik. —Os galibi moram perto da nossa 
área, lá no norte. 
Ig maviya kennesa gimuniw. 
—Ele passou por perto dele. 

muriy s.f. ► ouriço s.m. porco-espinho s.m. 
Ner muriy gisivri ke pudukube. 
—O pêlo daquele porco-espinho é como um 
espinheiro. 

murok adj. ► segurando adj. (no colo) 
Eg murok akak gukamkayh ay gumaku. 
—Ela está segurando o filho no colo. 

muroka v.t. ► segurar v.t. (no colo) 
Nah muwaka muroka pikamkayh. 
—Eu quero segurar sua filha. 

murotvi v.t. ► reconhecer v.i. 
Eg murotvi git kiyavwiye Pedru gikuvimna. 
—Ela reconheceu a voz de senhor Pedro. 

muruh s.f. ► gameleira s.f. (Ficus gardneriana) 
Ig higa muruh awaku ig kayah gikumku. 
—Ele tomou gameleira porque sua barriga 
estava doendo. 

murukti, gimukatra s.n. ►1 resfriado s.m. 
Ig ay akak murukti.—Ele está com resfriado. 

►2 ranho s.m. 
Gikig kivun akak murukti. 
—Ele está com o nariz cheio de ranho. 

murukti mbeyvyo ► gripe s.f. 
Ig ute murukti mbeyvyo. —Ele tem gripe. 

muruktut s.f. ► mocho s.m. (Bubo virginianus) 
Muruktut in guw henne mmanawa egwa awna 
henne. 
—O nome do mocho é assim porque ele fala 
desse jeito. 

musweg, gumuswega s.n.►1 lenço s.m. (do crioulo) 
Eg kamuswegavu. Gumuswega duwweh. 
—Ela tem um lenço na cabeça. É vermelho. 

►2 flanela s.f. pano de prato 
Iwi musweg adahan pis manava miruk akak. 
—Pegue uma flanela para limpar os pratos. 

►3 guardanapo s.m. V.‘manwoket’ 
Eg man guwak akak musweg. 
—Ela esfregou as mãos num guardanapo. 

muswegbo adj. ► xadrez adj. 
Gusimsa muswegbo. 
—O vestido dela é xadrez. 

mut adj. ► fixo /a adj. estabelecido /a adj. firmado 
/a adj. V.‘mutuw’‘mutuh’ 
Inin wakap mut waykiku ka adanisima. 
—Esta estaca está fixa ao chão. 

mut s.f. ► juruva s.f 
Eg mut awnano hawkanawa hawata tiyegem. 
—A juruva canta ao amanhecer e ao anoitecer. 

mutkeg, gimutkega s.n. ► mosquiteiro s.m. 
(do português.) 
Mutkeg mpithaw ariw wag. 
—O mosquiteiro nos 
protege dos carapanãs. 

mutuh v.t. ►1 plantar v.t. 
V.‘mut’‘-ha’ 
Ig mutuhe ka aynsima 
pilatno. —Ele plantou 
muitas bananeiras. 
Awaykemni tigehne was, 
igkis kewne was, igkis mutuhne was. 
—Os homens cortam as roças, lavram a terra e 
plantam as roças. 

►2 fixar v.t. 
Ig mutuhe givin awakubet abetit tip. 
—Ele fixou as colunas da casa entre as pedras. 

mutuhne v.t. ► cultivar v.t. 
Ig mutuhne mayk hawata dug. 
—Ele cultivou milho e também arroz. 

mutuhwa v.i. ► fixar-se v.i. estabelecer-se v.i. 
Gamutra ayak ka mutuhwa mihadima awaku 
wayk ka kohogbiye. 
—As sementes não fixaram-se bem porque näo 
tinha terra profunda. 

mutuk v.i. ► soltar-se v.i. 
Ku pis ax was avim kayg axwiye, paybu mutuk 
kewa wasbe. 
—Se você comer açaí durante o eclipse da lua, 
seus dentes vão se soltar como o açaí. 

mutuka v.t. ► debulhar v.t. 
Ig mutuke mayk. Ayteke ig mutuke was. —Ele 
debulhou o milho e depois debulhou o açai. 

mutumtuk v.i. ► sentir pontada, latejar v.t. (dor) 
Gutew mutumtuke ka aynsima. 
—Sua cabeça latejou muito. 
Nukumku mutumtuke. 
—Eu sinto fortes pontadas na barriga inferior. 

mutuw v.t. ►1 enterrar v.t. fixar v.t. fincar v.t. 
cravar v.t. V.‘mutuh’ 
Ig mutuw giwana waykborit. 
—Ele cravou a faca no chão. 

►2 adj. enterrado /a adj. fixo /a adj. seguro /a adj. 
Wakap in mutuw, in ka sassahwa. Ka mukusa. 
—A estaca está enterrada, ela não se mexe e 
não muda. 

mutuwe adv. ► estar para afundar 
Umuh sigis mutuwe awaku eg kivun akak hiyeg. 
—A canoa está para afundar porque está 
entupida de gente. 

muwa muwa s.f. ► (tipo de planta) (Gurania spinulosa) 

muwapuw adv. ► por toda parte adv. 
Ig wew muwapuw Parahnamnaw. —As pessoas 
passeiam por toda parte do Brasil. 

muwaptih v.t. ► encher por toda parte 
Katiwka muwaptihpen pahavwite. 
—A dor encheu meu corpo por toda parte. 

muwavwihsa v.t. ► generalizar v.i. V.‘muwapuw’ 
Amawka wis ka muwavwihsa hiyeg. 
—Não devemos generalizar as pessoas. 

muwavwite adj. ► em geral V.‘muwapuw’‘-pa’‘-te’ 
Ig awnase muwavwite hiyeg. 
—Ele convidou o povo em geral. 

muwaykute adv ► todo /a adj. por toda parte 
(dentro) V.‘muwapuw’‘ariku’‘-te’ 
Abukri akak gas uguheku muwaykute xam. 
—O lampião ilumina toda a sala. 
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muwebdi adj. ► saturado /a adj. completamente 
maduro 
Was kuwis muwebdi. Yuma guw igiyo akiw. 
—O açaí está completamente maduro. 
Nenhuma fruta está verde. 

muwtoh s.m. ► ovelha s.f. (do crioulo) 
Ig keh gikawihni akak mutoh asivri. 
—Fabricamos roupa com pêlo de ovelha. 

muwtoh asivri ► lã s.f. 
Simis kohogbiye in kehka akak muwtoh asivri. 
—O casaco é feito com lã. 

muwtoh awayg s.m. ► carneiro s.m. 
Ig aymahne mutoh awayg. 
—Ele está criando carneiros. 

muwtohvutne s.n. ► pastor s.m. 
Ig muwtohvutne kidis givig mutohyan ig hiyuhpig 
giwanmaku. —O pastor apanhou o cordeiro, e o 
carregou nos seus braços. 

muwveg s.m. ► padre s.m. sacerdote s.m. (do 
crioulo) 
Ig muwveg piriyepkaw ariku léglis. 
—O padre rezou uma missa. 
Muwveg kehe lames. 
—O sacerdote realizou o culto. 

muwaka v.t. ►1 precisar v.t. necessitar v.t. 
carecer v.t. V.‘muweke’ 
Ku ig muweke karukri git, nah sunapkis git. 
—Se ele necessitar de dinheiro, eu emprestarei. 
Ig muwaka piyihekne kibehtenwa. 
—Ele precisa de cuidado médico urgentemente. 
Nah muwaka ahinap henneme nah diyuh 
kibehtenwa. 
—Preciso ir ao banheiro, mas volto já. 

►2 querer v.t. / v.aux. 
Ig muwaka miguw. —Ele queria o machado. 
Eg muwaka awkevyo. —Ela quer tomar banho. 

►3 v.aux. e (awenyen ‘ar’ amaksemni iwit), a (awenyen ‘er’ 
ba ‘ir’ amaksemni iwit) V.‘ba’ 
Ka muwaka avis! —Não tenha medo! 
Ka muwaka ikisahwa giw kiyavwiye. 
—Não deixe o Senhor. 

muwakaka pawtak ► ecologia s.f. 
Nah lekolya amin ku samah hiyeg akak ahakubdi 
akak impiyene akak puwiknevyene igkis mpuse 
muwakak amun inin iwetrit. 
—Estou estudando a ecologia desta região. 

muwakapka adj. ►1 aceitável adj. 
Ner awayg ka muwakapka ay. 
—Este homem não é aceitável aqui. 

►2 indispensável adj. imprescindível adj. 
Un muwakapka adahan uvit. 
—A água é indispensável para o corpo. 

muwakte adj. ► básico /a adj. V.‘muwaka’ 
Bakimni nukuvesniye pi muwakte ihintakut akak 
batekka. —As necessidades básicas do neném 
são leite e amor. 

muweke v.t. ►1 faltar v.i. necessitar v.i. V.‘muwaka’ 
Muweke wotuh wayavetni. —Nos falta ajuda. 
Ka aynsima muwak git. 
—Ele necessita de muitas coisas. 

►2 incompleto /a adj. 
Gikannuhaki muweke arit. 
—O curso está incompleto. 

muwekeki s.n. ► necessidade s.f. deficiência s.f. 
falta s.f. carência s.f. desfalque s.f. V.‘muwaka’‘-ka’ 
Ka aynsima muwekeki ay. 
—Temos muitas necessidades aqui. 
Isim inkite muwekeki, ayteke ku kasemine 
pikakura, hiyawa pis isim ku pariye pimawkan. 
—Compre primeiro o que é de maior 
necessidade, e então, se tiver dinheiro de sobra, 
pode comprar o que quiser. 

muwekwekri s.n. ► recessão s.f. 
Annivwit tuguh awaku muwekwekri. 
—Falta trabalho durante a recessão. 

muwew s.f. ► (tipo de planta) (Myrosma cannifolia) 
Eg higa muwew kahadbe eg kakamkayh. 
—Ela tomou chá de “muwew” para engravidar . 

muwok s.n. ► chuva s.f. 
Muwok kisepehe. —A chuva está fria. 

muwokwekri s.n. ► estação da chuva, tempo 
chuvoso, período de chuva V.‘muwok’‘-pa’‘-kri’ 
Abuksu kamukri muwokwekri, abuskume 
abereswan. —A metade do ano é a estação da 
chuva e a outra metade é a estação da seca. 
Muwokwekri ka barew adahan wis wew. —Num 
tempo chuvoso não é tão bom para andarmos. 

muwokivra s.f. ► tucano-de-peito-amarelo s.m. 
V.’muwok’‘akivara’ 
Muwokivra areketni muwok wot. —O tucano-de-
peito-amarelo anuncia que vai chover. 

N  n  
Se você estiver procurando uma palavra que comece com “n-” ou “nu-”, pode ser que o “n” seja um 

prefixo que significa “meu”. Neste caso, observe os substantivos que começam com “g- ou “gi-” (“dele”), 

neste dicionário. Por exemplo, “o cabelo dele” é “gisemni”, e assim “meu cabelo” é “nusemni”; e “o 
trabalho dele” é “gannivwi”, e assim “meu trabalho” é “nannivwi”. 
 

Ku pis aharitne pahat iwit ku pariye kavusa akak “n-” ou “nu-” (“nudahan”), uya iwasa amun iwit ku pariye 

kavusa akak “gi-” (“gidahan”). Ke ininbe, ku pis muwaka uti iwit parantunka adahan “nusemni”, pite 

iwasa “gisemni” amadgatak inin kagta; ku pis muwaka uti iwit parantunka adahan “nannivwi”, pite iwasa 

“gannivwi”. 
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n- pref. pron.poss. ► meu / minha pron.poss. Tb.‘nu-’ 
(Ku pariye newkan ikaka awayg, nah awna “meu”. 
Ku pariye ikaka tino, nah awna “minha”.) 
V.‘niguh’‘nnaguh ’ 
Nuhawkri ute nennetni amadga nevwi. —Meu 
avô achou minha caneta no meu assento. 

-na- suf. ► e (awenyen ‘ar’ amaksemni iwit), 
a (awenyen ‘er’ ba ‘ir’ amaksemni iwit) (sufixo que indica 
um pedido cortês) V.‘-ba’‘mu’‘-ka’ Tb.‘-n-’ 
Paraknaba. Batnaba. 
—Entre, por favor. Sente-se. 
Ivegnamu! Kawokwine nehmnik womkat. 
Sigisnamu! —Olhe, meu bem! Uma onça está 
vindo para cá. Corra! 
Kamaxnabay ner awayg. Kamaxnigbay! 
—Peguem aquele homem. Peguem-no! 

nah pron. ► eu pron. 
Nah batek pikak. —Eu gosto de você. 

-nam suf. ► (sufixo nos números referente a ação 
simultânea) ao mesmo tempo 
Ig tavehpig akak giwak piwoknamte. 
—Ele o empurrou com as duas mãos. 
Umuh pes mmukname. 
—As duas canoas sairam ao mesmo tempo. 

-namah suf. ► levemente adv. inutilmente adv. 
sem força, sem sucesso, para cá e para lá 
(sujeito plural) V.‘-pari’ 
Igkis kuri kavusa arehwe. Igkis duwiptihaknamah. 
—Eles começaram a brigar. Se chutaram sem 
successo. 

nan s.m./s.f. ► meu cunhado, minha cunhada s.m. 
(do crioulo) V.`ganig’ 
Nan, avuriwnaba nukebyih kabayntiwa! 
—Meu cunhado, cuide bem da minha irmã! 

-nap suf. ► debaixo prep. embaixo prep. sob prep. 
Minikwak kadahan paytempu ayge sawarnap. 
—Era uma aldeia debaixo dos piquiseiros. 

naranrapti adj. ► arrepiado /a adj. V.‘segege’ 
Ig naranrapti awaku kisevyi. 
—Ele está arrepiado por causa do frio. 

narenre v.i. ► arrepiar-se v.i. 
Nuwakuh narenre awaku un akeswih. 
—Minhas mãos arrepiaram-se na água fria. 

narenrevye /o adj. ► murcho /a adj. 
Nor pavay narenrevyo. 
—Aquele mamão está murcho. 

nasyoh s.n. ► nação s.f. V.‘hiyegviyene’‘nawenyewa’ 
(do crioulo) 
Ig ariwntak nawenyewa nasyoh. 
—Ele é de uma outra nação. 

nawa interj. ► não sei, sei lá 
“Kineyki pegni?” “Nawa!” 
—“Onde está seu irmão?” “Não sei!” 

nawaki s.n. ginawan ► febre s.f. (náwaki) 
Kuwis ginawan tuguh. —A febre dele já baixou. 

nawe adj. ► com febre 
Amaka eg nawe. —Ontem ela estava com febre. 

nawene adv. ► talvez adv. (nawené) V.‘nawenetke’ 
Nawene wis havis piyana ba mpana wakukwa. 
—Talvez peguemos dois ou três macacos. 

nawenetke adv. ► talvez até adv. V.‘yakutke’ 
Nawenetke ig ay givineku ku akak inin. —Talvez 
ele esteja até em casa nesse momento. 

nawenyewa /nawenyowa adj. ►1 diferente adj. 
diversos /as adj. Tb.‘naoné’ V.‘nasyoh’ 
Inin axka nawenyewa ariw inere. 
—Esta comida é diferente das outras. 
Mpuse gaytakis hiyeg gihivakis akak 
gihiyekemnikis nawenyewa. —Há diversidade 
entre as pessoas. Elas têm diversas aparências 
e diversas maneiras de pensar e agir. 

►2 outro /a adj. 
Ig keh nawenyewa puwayt akiw. 
—Ele fez outro remo. 

►3 estranho /a adj. 
Gihumpawan nawenyewa. Ig ka kema wisma. 
—Ele é muito estranho. Não é como nós. 

►4 excepcional adj. 
Ig pahavwi hiyeg nawenyewa giwkis madikte 
akiw. —Ele é uma pessoa excepcional. 
Ku pariye ig kannu keh, yuma nawenyewa hiyeg 
hiya akehka. 
—O que ele sabe fazer é excepcional. 

nawenyewa ahin aranwew ► desvio s.m. 
Ahin pitihwe nikwe ig tigah nawenyewa ahin 
aranwew. —O caminho estava interditado, então 
ele cortou por um desvio. 

nawenyewa arikna ► opção s.f. 
Yuma nawenyewatma arikna adahan nah keh. 
—Não tenho outra opção. 

nawewke adj. ► carrancudo adj. 
Mmahki pihepka nawewke? 
—Por que você anda carrancudo? 

nawivukaw v.i. ► navegar v.i. V.‘nawiy’ 
Mahiko adahan wis nawivukaw ku kiney paraw 
ba guyesup. 
—É difícil navegar onde as ondas são altas. 

nawiy, ginawya s.f. ► barco s.m. embarcação s.f. 
Nawiy kiyeste ariw umuh. 
—O barco é maior do que a canoa. 
Ginawya buwikse. —Seu barco afundou. 

nawru v.i. ► ter febre 
Ini karayt keh hiyeg nawru henneme ka 
kiyhawnema. —Essa doença faz a gente ter 
febre, mas não é uma febre alta. 

nawvre pron.m./f. ► aquele idiota 
Nawvre ka hiyakwa hawkri. Amavawahpi arikna. 
—Aquele idiota não sabe nada. Aceita tudo o 
que ouve. 

nawwotunye /o s.m./s.f. ► estrangeiro /a s.m./s.f. 
de outro clã V.‘nawenyewa’ 
Ig nawwotunye ariwntak Parasamnaw. 
—Aquele estrangeiro é da França. 
Amawka ku pis kamax pahavu nawwotunyo. 
—Você deve se casar com uma mulher de outro 
clã. 

nawxu s.f. ► filhinha s.f. V.‘mim’‘nex’ 
Nawxu, ba ayta numkat. —Filhinha, venha cá. 

nayno s.f. ► frango-d’água s.m. 
Nayno gukig ayewehe. 
—O bico do frango-d’água é azul. 

-ne /-no suf. ►1 ser (sufixo nos adjetivos referente a um 
estado duradouro ou contínuo) 
Ig kibeyne awayg. Eg kabayno tino. Egkis kabay 
ay. —Ele é um bom homem. Ela é uma boa 
mulher. Eles estão bem. 

►2 ndo suf. (sufixo verbal referente a ação contínua) 
Ig matisne uwas, egme amavano madikte. 
—Ele está apanhando as laranjas, e ela está 
aparando todas. 
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nebaki conj. ► possivelmente adv. pode ser que,  
é possível que V.‘yakutke’‘nawenetke’‘-tke’  
Ka ba dax kaybune, nebaki ig kagehpep. 
—Não mexa com a cobra; pode ser que ela 
morda você. 

-nek clit. ► provavelmente adv. 
Aysawnemenek ig danuhnek. 
—No futuro, provavelmente, ele vai chegar. 

nekwa adv. ► até prep. V.‘he’‘juktah’ 
Nah misakwa ay nekwa ku aysaw ig diyuh. 
—Eu vou ficar aqui até que ele volte. 

neheke v.i. ► agarrado /a adj. apertado /a adj. 
Tb.‘deheke’ 

nehmnik /nohmnik v.i. ► chegando adj. 
“Kineykig?” “Nehmnik ig.” 
—“Onde ele está?” “Já está chegando.” 

nehmnikuhpiye /o adj. ► futuro adj. que vem 
Ini nehmnikuhpiye paka ig pes ayteke. 
—Ele vai sair na semana que vem 
Ini garisun areketni ku pariye nehmnikuhpiye 
danuh git. —O sonho mostrou o que ia acontecer 
com ele no futuro. 

nempot adj. ► qualquer adj. / pron.indef. (do crioulo) 
Ik adahan pis misakwa amun nempot payt. 
—Pode ficar em qualquer casa. 
Nempot yaytak ik adahan ax. 
—Qualquer um pode comer. 

-nen clit. ► somente adv. V.‘he’ 
Uhokri gabaynen keh nah isamtaw. 
—Fui salvo somente pela graça de Deus. 
Ig ay he umahkiswevyenen. —Ele somente vai 
conseguir a sua própria morte. 

-nene /-nano suf. ►1 ficar (fazendo) (ação que continua 
por muito tempo) 
Egkis kinetihwanano mataytak. 
—Elas ficaram conversando todo o dia. 

►2 sendo, que é 
Neras mpananene awaykemni axe nor mahk 
puguhkunano. —Os homens, sendo três, 
comeram aquelas seis mangas. 
Amawka pis paraksa araku arikut butey 
barewariknene. —Você deve colocar o suco 
numa garrafa que é limpa. 

-nenekwa suf. ►sempre adv. continuamente adv. 
Numawkan pis wewnenekwa nukakuh, pis 
ihpenenekwa nuwnuh. —Quero que você 
sempre ande comigo, e sempre me obedeça. 
Igkis ayepnenekwa yak ba yis diyuh ba kawk. 
—Eles estão continuamente perguntando se 
vocês vão voltar ou não. 

ner pron.m. ► este pron.m. esse pron.m. aquele 
pron.m. aquilo pron.m. V.‘igi’‘nor’ 
Ner ig nukamkayh. —Este é meu filho. 
Ner awayg ig mbeyevye gihiyekemni. 
—Aquele homem é mau. 

neras pron.m. ► estes / esses pron.m. aqueles 
V.‘ner’ 
Neras awaykemni ka gabayikissima. 
—Estes homens são muito bons. 
Neras misakwa, nerasme atak nuhaptih. 
—Aqueles vão ficar, e aqueles vão comigo. 

-nete suf. ►1 antes adv. de antemão adv. primeiro 
adv. (sufixo verbal referente a um fim ainda não atingido) 
Usuh axnete aynesa. 
—Comemos um pouco de antemão. 
Avit usuh keh epti, amawkan usuh wiwhnete 
parak. —Antes de fazer bancos, precisamos 
primeiro obter tábuas. 

Ayge Panaw usuh higepnete un. Ayteke usuh 
tivik akiw. —Tomamos água do lago de Panaw 
antes de continuar a viagem. 

►2 ainda adv. V.‘-ne’‘-te’ 
Ku yis kadahanete ayapka hiyawa yis aya. 
—Se ainda tiverem perguntas, podem perguntar. 
Paha aptiwti usuh hiya nukuneminete in. 
—Vimos um crânio humano que era ainda novo. 
Waxri kuwis makarap, henneme wayk 
mitibetnete. 
—A água secou mas a terra ainda está úmida. 

nevu adv. ► em cima adv. para fora, num outro 
patamar 
“Kiney niguh?” “Ig ay nevu, pinagme ay ihapka. 
Ba pis kinetihwekere gukak?” 
—“Onde está meu pai?” “Ele está lá em cima, 
mas a sua mãe está aqui no porto. Quer falar 
com ela?” 

nex s.m. ► jovem s.m. filhinho s.m. V.‘nawxu’ 
Nex, pis kibeyne awayg. 
—Jovem, você é um bom rapaz. 

ni- pref. pron.poss.n. ► dele /dela, seu /sua 
pron.poss. (alguém já mencionado) Tb.‘n-‘ 
“Mmah ariw inin waxri?” “Niw Wakayri.” —“Qual é 
o nome da montanha?” “O nome dela é Cajari.” 

ni- pref. pron.obliq.n. ► isso/ele /ela pron. o /a 
pron.obliq. -lo /-la pron.obliq. 
Hiyawa pis misakwa nikak. 
—Você pode ficar com isso. 
Ini pikahri mbeyevye; yuma iveyti hiya nivihak. 
—A doença é séria. Não pode curá-la. 
Eg iwe gasu, eg arehwa nikak. 
—Ela levou o brinquedo e brincou com ele. 

-ni suf. pron.obliq.n. ► ele /ela pron. o /a pron.obliq. 
-lo /-la pron.obliq. Tb.‘-in’ 
Ig uti kagta, ig wiwhni ayteke, ig ivegbohin. 
—Ele achou o livro, o tirou de lá e o leu. 

niguh s.m. ► meu pai V.‘n-’‘gig’ 
Niguh avuriwhun kabayntiwa. 
—Meu pai cuida bem de mim. 

nikwe conj. ►1 então conj. por isso, assim adv. 
portanto conj. 
Nikwe negnewa humaw ukivarawiy. 
—Então, é ele que será nosso chefe. 
Eg batek nukakuh. Ayge nikwe nah maripkaw 
gukak. 
—Ela me ama. Por isso eu me casei com ela. 
Ig ukebyi. Nikwe amawka wis avuriwgi. —Ele é 
nosso irmão. Portanto devemos cuidar dele. 

►2 afinal de contas, nesse caso 
Pariye ig keh nikwe? 
—Afinal de contas, o que ele vai fazer? 

nikwenetke conj. ► então se for possível 
Uya ahegbeta unetni kabayntiwa nikwenetke wis 
ik adahan kannivwi. —Vamos planejar bem, e 
então, se for possível, poderemos trabalhar. 

nikwenewa adv. ►1 naquele mesmo momento, 
ao mesmo tempo, imediatamente adv. 
enquanto adv. logo que (nikwenéwa) V.‘-nte’‘pahaye’ 
Nikwenewa gihayo kayah ku ig miyap. 
—Naquele mesmo momento a esposa sentiu 
que ele tinha morrido. 
Ugugune uguhwe. Nikwenewa digidgiye digihwe. 
—O relâmpago relampejou. Ao mesmo tempo o 
trovão estrondou. 
Ku aysaw ig hiyavgu nikwenewa ig ike giyakni 
guvitit. 
—Logo que ele a viu, ele se apaixonou por ela. 
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►2 flagrante adj. 
Ig kamaxwika nikwenewa ku samah ig tarakse. 
—Ele foi pego em flagrante delito. 

nimehme s.n. ► estação vazante, verão s.m. 
Ig amadga wayk avim nimehme 
—Ele nasceu na estação vazante. 
Nimehme ku aysaw un xuwah amadgatak kariy. 
—Durante o verão a água da várzea seca. 

nnaguh s.n. ► minha mãe s.f. V.‘-n’‘ginag’ 
Nah kadni guharit nnaguh . 
—Tenho saudades da minha mãe. 

-no suf. ► ser (estado duradouro, contínuo) V.‘-ne’ 
Ig kibeyne awayg. Eg kabayno tino. Egkis kabay 
ay. —Ele é um bom homem. Ela é uma boa 
mulher. Eles estão bem. 

nobaki interj. ► tome interj. aqui interj. V.‘ahah’ 
“Uyá akaka numkat ihti.” “Ihkata nikwe. Nobaki.” 
—“Pode me passar a carne?” “Pois não. Aqui.” 
“Uya iki nutuh pisayawa bohboh akiw.” “Nobaki!” 
—“Por favor dê-me mais dois bombons.” “Tome!” 

nop pron.genérico ► aquilo pron.m./f. 
Akaka numkat nop. —Dá-me aquilo. 

nop interj. ► eis interj. 
Kiyavwiye, nop nah ay. Pariye pimawkan nutuh? 
—Eis-me aqui, Senhor. O que é que você quer 
que eu faça? 

nopsad adj. ► grande adj. gigante adj.amplo adj.  
José gihmun nopsad. 
—A canoa de José é grande. 
Nor ah nopsadmin eg. —A árvore é gigante. 
Ig kadahan xam nopsad. 
—Ele tem um quarto amplo. 

nopsanyo adj. ► pequenino /a adj. miudinho adj. 
Nor bakimni eg nopsanyo henneme eg 
hiyakemniyo. —Aquela criança é pequenina, 
mas é muito esperta. 

nopsanyumni adj. ► minúsculo /a adj. 
Mpiri ig nopsanyumni. 
—O maruim é inseto minúsculo. 

nopsesa adj. ► pequeno /a adj. miúdo /a adj. 
Nah ka muwaka nopsesa, nah muwaka nopsad. 
—Não quero um pequeno, quero um grande. 

nor s.f. ► esta pron.f. essa pron.f. aquela pron.f. 
V.‘ner’ 
Nor tino nukebyih. 
—Esta menina é minha parente. 

noras pron.f. ► estas pron.f. essas pron.f. 
aquelas pron.f. 
Noras tinogben kannivwiyos mataytak. 
—Essas mulheres trabalharam todo o dia. 
Noras bakimnayh ayge gikak amadga ginawya. 
—Aquelas crianças estão lá no barco com ele. 

noriw adj. ► tenso /a adj. 
Gikunig noriw. —Seus músculos estão tensos. 

novam s.n. ► novembro s.m. (do crioulo) 
Ig amadga wayk aveyni hawkri abet novam. 
—Ele nasceu no dia 2 de novembro. 

-nte suf. ► assim que (naquele momento) 
V.‘-nikwenewa’ 
Ku aysaw kamuw pituke inte misanpi. 
—Assim que o sol se põe, tudo escurece. 
Nah danuhante atere, igme pese. 
—Assim que cheguei, ele saiu. 

ntewnehker num. ► sete num. 
In kuwis keh ntewnehker kamukri nah misakwa 
ay. —Fazem sete anos que moro aqui. 

ntewnehker akak pahat arawna num. ► oito num. 
Ig ntewnehkerbu kamukri gaw akak pahak 
arawna. —Ele tem oito anos. 

ntewnehker akak pitana arawna num.►nove num. 
Ig kamaxe ntewnehker im akak piyana arawna. 
—Ele pegou nove peixes. 

ntewnehker madikwa num. ► setenta num. (70) 
Ig piyihekne mpiyesene ntewnehker madikwa 
hawkri avit paytwempu. 
—O médico vai passar setenta dias na vila. 

ntewnehker madikwa akak madikawku arawna 
num. ► oitenta num. (80) 
Ntewnehker madikwa gikebikis hiyeg akak 
madikawku gawnakis misekwenevwi ay. 
—Oitenta pessoas moram aqui. 

ntewnehker madikwa akak pina madikwa 
arawna num. ► noventa num. (90) 
Ig mutuhe ntewnehker madikwa waravru akat 
akak pina madikwa arawna. 
—Ele plantou noventa pés de cacau. 

ntewnehkervut madikawku madikwa num. ► 
setecentos num. (700) 
Unawya kamax ntewnehkervut madikawku 
madikwa ahehtet kuwak. —Nosso barco aguenta 
setecentos quilos de farinha. 

ntewnehkevye adj. ► sétimo num.ord. (7°) 
Ig nutewnehkevye gukamkayh gaytakis neras 
madikawkunene gikebikis. 
—Ele é o sétimo filho dela, dos dez que ela tem. 

nu- pref. pron.poss. ► meu pron.poss. minha pron.poss. 
Tb.‘n’ (Ku pariye newkan ikaka awayg, nah awna “meu”. 
Ku pariye ikaka tino, nah awna “minha”.) 
Inin nuvudiga. —Esta é minha rede. 
Nusamwi batek ayamwa guw nusamu. 
—Meu irmãozinho gosta de se esconder da 
minha irmãzinha. 

nudahan pron.poss. ►1 meu pron.poss. minha  
Inin kafe nudahan. Hawata inin axka 
nudahanwata. 
—O café é meu. A comida também é minha. 

►2 adv. para mim 
Eg keh nudahan matit. 
—Ela fez mingau para mim. 

nudukwanavrik adv. ► no meu lugar adv. 
Ndukwanavrik hiyeg kuwis ayge. 
—Já tem alguém no meu lugar. 

nudukwanewa adv. ► ainda adv. 
Nah nudukwanewa ay. —Estou aqui ainda. 

nuhaptih prep. ► (ir) comigo adv. 
Ig ka atak nuhaptih. —Ele não foi comigo. 

nuhavuh prep. ► atrás de mim 
Eg wew nuhavuh butte. 
—Ela andou logo atrás de mim. 

nukakuh prep. ► comigo adv. V.‘akak’ 
Ig awna nukakuh. —Ele falou comigo. 

nukune /o adj. ► novo /a adj. moderno adj. 
Tb.‘mukune’ 
Ig keh paha kat nukune. 
—Ela fez um paneiro novo. 
Ig kannuhne amin nukune hiyakemniki. 
—Ele ensina ideias modernas. 

nukune arikna ► novidade s.f. 
Inin asut nukune arikna. 
—Este brinquedo é uma novidade. 

nukuneh v.t. ► reformar v.t. renovar v.t. 
Ig nukunehe nuhmun. 
—Ele reformou a minha canoa. 
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Nukunehnaba nuhiyakemni! 
—Renove a minha mente! 

nukunehwa v.i. ► renascer v.i. 
Amutri hururuvyo eg nukunehwa akiw. 
—A plantinha seca renasceu. 

nukuvisniye /o adj. ► recém-nascido s.m. 
Ig bakimni nukuvesniye wayvuka amaka. 
—O recém-nascido nasceu ontem. 

numinuh prep. ► de mim, sobre mim 
Ig awna numinuh. —Ele falou de mim. 

nutkan adv. ► falar de mim 
Akayih! Nutkan nah taraksevye. 
—Ai! Falam de mim que sou cheio de falhas. 

nutuh prep. ► para mim 
Ig ike pahak kagta nutuh. 
—Ele deu um livro para mim. 

nuvituh prep. ► em mim 
Nah muwaka gitip misakwa ay nuvituh. 
—Eu quero que seu espírito fique em mim. 

nuvituh s.n. ► meu corpo, minha vida 
Nahwa kumaduka nuvituh. Nah keh ku pariye 
tuguh abet nuhiyakemni. —Eu sou dono da 
minha vida. Faço o que quiser. 

nuwaye s.m. ► meu genro 
Nuwaye, avuriwnaba pihayo kabayntiwa! 
—Meu genro, cuide bem da sua esposa! 

nuwel s.n. ► natal s.m. (do francês) 
Nuwel in fet ku pariye kiyekisne wot Jesus 
giwayvuka. —Natal é a festa que comemora o 
nascimento de Jesus Cristo. 

nuwhu prep. ► de mim 
Ig misakwa piyawakad nuwhu. 
—Ele mora longe de mim. 

nuwhu s.n. ► meu nome V.‘giw’‘iwti’ 

nuwiknawrumpi adj. ► tenso /a adj. paralisado /a 
adj. “colado” à parede V.‘nuwis’ 
Hiyeg nuwiknawrumpi awaku gavisnikis. 
—As pessoas estavam paralisadas de medo. 

nuwis v.t. ►1 espremer v.t. 
Eg nuwisno gumatwig. 
—Ela está espremendo o tipiti. 

►2 convulcionar v.t. 
Ig wavitye nuwiswig. 
—O demônio o convulsionou. 

nuwiska adj. ► franzido /a adj. pregueado /a adj. 
Gubukun nuwiska. —Sua saia é franzida. 

nuwiska s.n. ► epilepsia s.f. 
Nuwiska in pahat karayt. 
—A epilepsia é uma doença. 

nuwiskawnka s.n. ► convulsão s.f. 
Ig kadahan karayt nuwiskawnka. 
—Ele tinha uma doença que dava convulsões. 

nuwiskewnpiye /o adj. ► epiléptico /a adj. 
Nukamkayh nuwiskewnpiye. Kiberevut ig tuguh. 
—Meu filho é epiléptico. Ele cai muitas vezes. 

nuwiswa v.i. ► ficar enrugado 
Gihepka nuwiswa ku aysaw ig kiyavrip. —Seu 
rosto ficou enrugado, quando ele envelheceu. 

nuwiswika adj. ► convulsionado /a adj. 
Ig nuwiswika miyapte awaku ig ewhe kasis avey. 
—O seu corpo ficou convulcionado, porque 
lambeu o veneno para formigas. 

nuwntak prep. ► de mim 
Nusamu kamax ini karayt nuwntak. 
—Minha irmãzinha pegou a doença de mim. 
Ig wiwh bol nuwntak. —Ele tirou a bola de mim. 

O  o  
ofan s.n. ► oferta s.f. (do crioulo) 

Eg keh ofan ta git Uhokri avititak guyakni. 
—Ela fez uma oferta a Deus de coração. 

oho interj. ► não sei (do crioulo) 
“Ba pis hiyak ku kiney ig?” “Oho!” 
—“Você sabe onde ele está?” “Não sei!” 

ol s.n. ► óleo s.m. (do português) 
Ig iki ol arikut mote.—Ele colocou óleo no motor. 

oliveg ariw s.f. ► azeitona s.f. (do português) 

omte adv. ► por lá adv. (distante) Tb.‘awhpte’ 
Kutimniki kote pisenwate omte pawkew. 
—Ainda não parou o barulho de guerra por lá. 

omtehan adv. ► por lá adv. (direção muito distante) 
Tb.‘awhptihan’,‘optihan’ 
Ahin omtehan kabaki awkihanma. 
—A rota do caminho vai por lá, não é nada perto. 

Nah keh nahina awhptihan kariykew. 
—Eu desviei por lá, pelo meio da várzea. 
Igkis wageswa optihan. —Eles foram por lá, 
pegaram o caminho mais distante. 

opehepka v.t. ► operar v.t. (do crioulo) (opehépka) 
Mekseh opehepka hiyeg ariw karayt. —O médico 
operou as pessoas, para livrá-las de doenças. 

-ot suf. ► (sufixo nos verbos, nomes, e adjetivos referente 
aos olhos, feridas, outras aberturas pequenas) V.‘giwtyak’ 
Ig manotig ariw gukantak. 
—Ele enxugou as lágrimas dos olhos dela. 

oto, gotowa s.f. ► carro s.m. automóvel s.m. (do 
crioulo) 
Arakembet uwewten ay: umuh, nawiy, kamiyoh, 
moto, oto, aviyoh, aytk. 
—Há muitos tipos de veículos: canoa, navio, 
caminhão, moto, carro, avião, etc.  
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P p
Se você estiver procurando uma palavra que comece com “p-” ou “pi-”, pode ser que o “p” seja um 

prefixo que significa “seu, de você”. Neste caso, observe os substantivos que começam com “g-” ou “gi-” 

(“dele”), neste dicionário. Por exemplo, “o cabelo dele” é “gisemni”, e assim “seu cabelo” é “pisemni”; 
também “o trabalho dele” é “gannivwi”, e assim “o trabalho de você” é “pannivwi”. 
 
Ku pis aharitne pahat iwit ku pariye kavusa akak “p-” ou “pi-”(“pidahan”), uya iwasa amun iwit ku pariye 

kavusa akak “g-” ou “gi-” (“gidahan”). Ke ininbe, ku pis muwaka uti iwit parantunka adahan “pisemni”, 

pite iwasa “gisemni” amadgatak inin kagta; ku pis muwaka uti iwit parantunka adahan “yannivwi”, pite 

iwasa “gannivwi”. 

p- pref. pron.poss. ► de você, seu, sua, teu, tua 
pron.poss. (Ku pariye pewkan ikaka awayg, wis awna 
“seu” ba “teu”. Ku pariye ikaka tino, wis awna “sua” ba 
“tua”.) Tb.‘pi-’‘pa-‘ 
Pennetni ay ahamadga pevwi. 
—A sua caneta está no seu assento. 
Nah batek timapi, pekne pavan. 
—Gosto de ouvir você cantar seu cântico. 

pa- pref. pron.poss. ► seu / sua, pron.poss. de você, 
para você (utilizado quando o falante estiver chateado) 
V.‘ga-’ 
Kadiy padahan! —Bem feito para você! 
Wodyo! Nop pakamkayh aripa huruktevun! 
—Ai! O seu filho mijou em cima de mim! 

pa- -ak►(afixo discontínuo que indica uma relação mútua) 
V.‘-ak’‘pabakak’‘pakwak’‘patiwitak’‘pavetunak’‘payebdak’ 
Igkis patiptak pahepkatak aynte pahabak warik. 
—Eles se enfrentaram cara a cara lá no outro 
lado do rio. 

-pa suf. ►1 (sufixo que indica grande alcance, longo prazo) 
muito adv. longe adv. sempre adv. por toda parte 
Tb.‘-va’‘-wa’‘-ap’‘-av’‘-ptih’ V.‘-va’‘-avrik’ 
Ig iha nuwnuh ku aysaw in ka mahiko git, 
henneme ig ka ihpa nuwnuh avanenekwatma. 
—Ele me obedece quando é fácil para ele, mas 
não é sempre que ele me obedece. 
Ig kiyavwiye kuwis, iyke gig kiyavarivye. 
—Ele já é idoso; seu pai deve ser muito velho. 
Avetetni sigiswe aburikumnew umuh. 
—A cachoeira fez ondas em volta da canoa. 
Amatap in ka nopsimahad. 
—A pista é muito grande. 

►2 (nos adjetivos que descrevem formas geométricas) 
simétrico /a adj. 
Mewka aran in huwipatip. Inme pareyne aran in 
huwibakup. —O ovo do tracajá é simétrico, e o 
ovo do jacaré é assimétrico. 

-pa clit. ► inesperadamente adv. por engano, 
sem querer V.‘-va’ 
Ig givewkan haviswiye ganig kameki huwitme gut 
gitigehpa. —Ele tentou atirar no seu cunhado. 
Mas ele atirou na irmã sem querer. 

pabakak adj. ► ao meio V.‘pa- -ak’‘bak’ 
Eg bak ihti pabakak. 
—Ela partiu a carne ao meio. 

paberetu adj. ► ajoelhado /a adj. 
Nah hiyavgi ig paberetu. —Eu o vi ajoelhado. 

paberetusaw v.i. ► ajoelhar-se v.i. 
Eg tino paberetusaw givetunat gukivara. 
—A menina ajoelhou-se na frente do senhor. 

paberut adv. ► de joelhos 
Ig tuguhe paberut. —Ele caiu de joelhos. 

paburiw adv. ► para trás 
Ig puwah paburiw amadga gihmun. 
—Ele remou para trás na canoa. 

pabuskak adv. ► meio s.m. (tempo) V.‘pa- -ak’‘abusku’ 
Pabuskak mitipka ig danuh. 
—Ele chegou no meio da noite. 

padaba s.f. ► formiga-gigante s.f. (Dinoponera 
gigantea) 
Padaba kaba mataka iyrak ayesri. 
—A formiga-gigante é quase do mesmo 
tamanho da formiga tucandeira. 

padah s.f. ► caroba s.f. (Jacaranda copaia) 
Wis keh iveyti akak padah adahan ivukene mpiri. 
—Fazemos repelente de pium de caroba. 

padak v.t. ►1 jogar v.t. lançar v.t. 
Ig padeke im, awaku in ka kabay akiw. 
—Ele jogou fora o peixe porque estava 
estragado. 
Ig padeke kaybune akak tip. 
—Ele lançou a pedra na cobra. 

►2 render v.t. dar renda 
Avikak kuwak in padak kiyeste. 
—A venda da farinha deu uma boa renda. 

►3 fazer projeção 
Ig padak ahehpakti amaka tiyegem. 
—Ele fez uma projeção do filme ontem à noite. 

padak amey ► faiscar v.i. 
Tiket padak amey. —O fogo faiscou. 

padakwa v.i. ► pular v.i. saltar v.i. escapulir v.i. 
Eg kegkeg padawvaru, ayteke eg padakwa 
arikut suwyeg. 
—A perereca estava pulando para cá e para lá. 
Então pulou num caldeirão. 
Bol padekwe arikut pareket. 
—A bola escapuliu para dentro do gol. 
Naragbusa gubetunkig padekwe. 
—A alça da mira da minha espingarda 
escapuliu. 

padakta akak tip ► apedrejar v.t. 
Igkis padaktevgi akak tip. 
—Eles o apedrejaram. 
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padaptihwavu v.i. ► mexer-se v.i. (um pouco) 
V.‘padak’‘-ptih’‘-pari’‘mukusa’ 
Bukivi takarak gabita, ay takarak padaptihwavu 
ayge. 
—A galinha mexeu-se depois de decapitada. 

padar s.n. ► talo de buritizeiro s.m. V.‘wer’ 
Ig keh gibuteya avetra akak padar. —Ele fez a 
rolha da garrafa com o talo de buritizeiro. 

padawru s.f. ► siri s.m. 
Eg padawru misakwa akigbimna warik. 
—O siri “padawru” vive às margens do rio. 

padidvan s.f. ► mururé-carrapatinho s.m. 
aguapé s.m (Numphaea rudgeana) 
Padidvan eg ahakwaya un. —O mururé-
carrapatinho é uma planta aquática. 
Egu padidvan, mewka batek axgu. 
—Os tracajás gostam de comer este aguapé. 

padoh s.n. ► perdão s.m. desculpa s.f. 
V.‘kabayka’ (do português) 
Nah aya padoh pit. —Peço-lhe perdão. 

padonepka v.t. ► perdoar v.t. desculpar v.t. 
V.‘bayahmina’ (do crioulo) 
Uya amnih, padonepkig ariw gitaraksan pikak. 
—Tenha pena dele, perdoe-lhe pelo mal que ele 
lhe fez. 

paduk v.t. ►1 tratar v.t. estripar v.t. desentranhar  
“Kiney pinag?” “Eg ay paytrik padukno im.” 
—“Cadê a sua mãe?” “Ela está em casa 
tratando peixe.” 

►2 operar v.t. 
Mekseh padukwig awaku ig kayehe gadni. 
—O médico o operou porque sua vesícula 
estava doendo. 

paduk v.t. ►1 penetrar v.t. V.‘paris’ 
Yawa gakuw paduke giwaku. 
—A barbatana do anujá penetrou a mão. 

 ►2 costurar v.t. 
Egwa paduk gusimsa. 
—Ela mesmo costura as suas roupas. 

paduk v.i. ►fazer efeito, ser eficaz, funcionar v.i. 
Iveyti ka paduk. Nah higapni waditnevyenen. 
—O remédio não fez efeito. 
Egkis kiyavwip. Guvegikis ka paduk.  
—Elas são velhas. A vista delas já não funciona 
tão bem. 

padukevutne /o s.m./ s.f. ► costureira s.f. alfaiate  
Nor padukevutno eg ka gannusima paduk. 
—Aquela costureira costura bem. 

padukimpi v.t. ►embainhar v.t. 
Eg padukimpi gusimsa adahan in ka isahmin. 
—Ela embainhou o vestido para ele não desfiar. 

padukis v.t. ► pedir para costurar 
Eg padukis gumutkega ta gut gegni. 
—Ela pediu para a irmã costurar o mosquiteiro. 

padukiswa v.i. ► operar-se v.i. 
Nah ta padukiswate. —Vou me operar. 
Ku pis ka padukiswekere pis miyap. 
—Se você não quer operar-se você vai morrer. 

padukwika adj. ► operado /a adj. V.‘opehepka’ 
Ig padukwika adahan iwasapka giyakni. 
—O coração dele foi operado. 

Pag s.n. ► Belém s.m. 
Wis danuh Pagat amadga nawiy. 
—Nós chegamos em Belém de navio. 

pagasog, givagaswa s.n. ► sombrinha s.f. 
guarda-chuva s.f. 
Eg wew abet kamuw awahni akak pagasog. 
—Ela anda no sol de sombrinha. 

pah, givayni s.n. ► estiva de muritizeiro V.‘ivaynti’ 
Usuh ihuk isaw akat adahan pah. —Derrubamos 
toras de muritizeiro para servir como estiva. 
Ig wew aminew pah adahan danuh avit waxri. 
—Ele atravessou o campo sobre a estiva de 
muritizeiro. 

pahá num. ► um /a num. (ref. a algo de forma irregular) 
Eg biyukse paha gasu. 
—Ela perdeu um brinquedo. 
Ig kadahan paha atiy alimet. 
—Ele tem um maço de fósforos. 

pahabak adv. ► outro lado (num outro terreno) 
V.‘abaka’ Tb.‘pahambak’ 
Ig misakwa aynte pahabak. 
—Ele mora lá no outro lado [do rio]. 

pahabakaytak adv. ►1 outro lado (do mesmo terreno) 
V.‘pahabak’‘aytaki’ 
Was aytoh pahabakaytak. 
—A roça fica lá no outro lado [dessa ilha]. 

►2 além adv. 
Nuwasra ay pahabakaytak piwasra. 
—Minha roça fica além da sua. 

pahabakyewa adv. ► mancando adv. coxeando 
v.i. (num lado) 
Ig wew pahabakyewa. 
—Ele anda mancando num lado. 

pahabatak adv. ► no outro lado 
Ig misakwa pahabatak warik. 
—Ele mora no outro lado do rio. 

pahabiyu num. ► um num. (ref. a gole ou bocado) 
V.‘gibiy’ 
Nah ax pahabiyu im, nah kuwis kabiha. 
—Comi somente um bocado e já fiquei cheio. 
Ig dakara pahabiyu un. 
—Ele tomou um gole de água. 
Egkis misekwe ka awna pahabiynema. 
—Elas não falaram nem uma palavra. 

pahabu num. ► um /a num. (um grupo) Tb.‘pahabru’ 
Pahabu hiyeg tivik wewvene pakir. —Um grupo 
de pessoas saiu para caçar porco do mato. 
Ig hiya pahabu sisuyan maviya. 
—Ele viu um bando de periquitos passar. 
Pahabu kavine pese amadgat giwasra. 
—Uma manada de caititus entrou na sua roça. 
Pahabu ahayak kamukevgi. 
—Um enxame de abelhas o atacou. 

pahabunene hiyeg ► multidão s.f. 
Neras pahabunene hiyeg wew gihavu Pedro. 
—A multidão seguia Pedro. 

pahadguh v.t. ► ajuntar v.t. (pessoas) V.‘pahabru’ 
Ig pahadguh madikte hiyeg. 
—Ele ajuntou todas as pessoas. 

pahadguhka, givahdukawnikis s.n. ► reunião s.f. 
assembleia s.f. sessão s.f. encontro s.m. 
Usuh kehe pahadguhka adahan kinetihwene 
amin wannivwi. 
—Tivemos uma sessão de negócios. 

pahadguhwa v.i. ► reunir-se v.i. 
Igkis pahadguhwa adahan hiyepne gannivwikis 
ba kabay. 
—Eles reuniram-se para avaliar seu trabalho. 

pahadguhwaki, givahdukawni s.n. ►1 sociedade 
s.f. grupo s.m. comunidade s.f. 
Ig pahavwi araytak ini pahadguhwaki. 
—Ele é um membro dessa sociedade. 

►2 união s.f. 
Pahadguhwaki in udatni. —A união faz a força. 
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►3 sindicato s.m. 
Igkis lekol akivaravyene kadahan pahadguhwaki 
adahan kinetihwenekis amin gannivwikis. 
—Os professores têm seu próprio sindicato, 
para conversar sobre o trabalho deles. 

pahadguhwene s.n. ►sociedade s.f. comunidade  
Mpuse hiyeg pahadguhwenevwi kadahanekuye 
gihumpawankis. 
—Cada sociedade tem sua cultura. 

pahak num. ► um /a num. (ref. a algo plano) 
Ig iki nutuh pahak kagta. —Ele deu-me um livro. 

pahakap s.n. ► outro mundo (em cima ou embaixo) 
V.‘pahak’‘-pa’ 
Waneser misakwa amadga pahakap. Eg gubetki 
ax hiyeg. —O monstro “Waneser” mora num 
outro mundo. Ela gosta de comer as pessoas. 

pahakbote akak ukuhne ► nublado /a adj. 
toldado /a adj. nebuloso /a adj. enevoado /a adj. 
V.‘pahak’‘-bu’‘-te’ 
En pahakbote akak ukuhne. 
—O céu está nublado. 

pahaki num. ► um /a num. (ref. a um feixe ou maço) 
Pahaki kiniki akat in ka awiynisima. 
—Um feixe de manivas é muito pesado. 
Eg isime pahaki sivinagvan adahan axka. 
—Ela comprou um maço de espinafre. 

pahakine adj. ► enfiada s.f. 
Ig ewk pahakinad im. 
—Ele trouxe uma enfiada de peixes. 

pahakti num. ► um /a num. (ref. a uma planta ou pilar) 
Ig mutuhe pahakti atit ayge. 
—Ele plantou uma pimenteira lá. 
Ig umehe pahavwi iwan akak pahamku iwan 
kehka akak pahakti iwan. —Ele matou uma 
iguana com uma faca feita de um bambu. 

pahakwa num. ► mais um, outro mundo (ref. a 
algo de formato plano) V.‘waympi’ 
Imawi ka hiyegma amadgaya inin. Igkis amadga 
pahakwa akiw. 
—(Diz a lenda que) o povo “imawi’ não é deste 
mundo. É um povo dum outro mundo. 

pahakwa en inurik ► espaço, outro mundo no 
céu V.‘inurik’‘mayrap’ 
Waravyu aynte amadga pahakwa en inurik. 
—As estrelas estão lá no espaço. 

pahambak num. ► outro lado (num outro terreno) 
Tb.‘pahabak’ 

pahamku num. ► um /a num. (coisa côncava ou 
metálica) 
Ig ikise pahamku iwan amadga pahamku umuh. 
—Ele deixou uma faca em uma das canoas. 
Ig isime pahamku kakus akak pahamkuwa 
seyno. 
—Ele comprou uma agulha por um só centavo. 

pahamku ariwntak mpuse madikawkumku ► 
dízimo s.m. 
Nah ike pahamku ariwntak mpuse 
madikawkumku ariwntak nukatiwnihka ta git 
Kiyavwiye Uhokri. —Dei meu dízimo para Deus. 

pahamtak adv. ► junto adv. em união, em 
conjunto V.‘pa- -ak’‘hamah’ 
Igkis avuhpig pahamtak gikak gugihgi. 
—Eles a enterraram junto ao seu esposo. 
Usuh kinetihwa amin mmahpa iwit parikwaki 
awewni pahamtak akak parantunka. 
—Conversamos sobre como podemos ensinar a 
língua palikur em conjunto com o português. 

Ku pahavwi wew pahamteke nukakuh, igi ka 
mpiksaw igwo akiw. Hagehege giheyvi. —Se 
alguém andar em união comigo, ele não precisa 
se esforçar sozinho. A carga dele será leve. 

pahapo adj. ► sozinho /a adj. solitário /a adj. 
Ig ay pahapo. —Ele está solitário. 

pahapwa adv. ► sozinho adv. na solidão 
Uyay ivegboha estwa payak. Ayteke pis ivegbohin 
pahapwa. —Vamos ler a história juntos. Depois 
você lê sozinho. 
Igkis kannivwiye pahapwa. 
—Eles trabalham na solidão. 

paharik adv. ► em algum lugar V.‘paha’‘-iku’ 
“Kiney niguh?” “Ig kote tivikte. Ig ay paharik.” 
—“Cadê o meu pai?” “Ele ainda não saiu. Está 
aqui em algum lugar.” 

paharimpi adv. ► em sequência V.‘paha’‘-mpi’ 
Eg pukuh antiyan paharimpi. 
—Ela contou os ovos em sequência. 

pahariwe adv. ► olhando para o lado 
Ig wew pahariwe, ig wagestaw ig tese givok 
aminat ah. 
—Andou olhando para o lado, e quando se 
virou, bateu o lado do rosto numa árvore. 

pahat num. ►1 um /a num. (ref. a algo abstrato) 
Ay pahat arikna ku pariye nah ka pukuha. 
—Há uma coisa que eu não entendo. 

►2 um /a num. (ref. a algo cilíndrico) 
Ig iwe pahat ah, ig biwhe kaybune akak. 
—Ele pegou um pau e bateu na cobra. 

pahate adv. ►1 completemente adv. inteiramente  
Pahaye adahan givin hakuhe pahate. 
—De repente, sua casa desabou 
completamente. 
In payt pahate abet amisnavye. 
—A casa está completemente às escuras. 

►2 adj. integral adj. intacto /a adj. 
Matap in pahate. —O tipiti está intacto. 

pahate waxri adug adj. ► global adj. 
Aritka ku pahate waxri adug awehe. —Diz-se 
que está havendo um aquecimento global. 

pahathano s.f. ► flauta nativa americana 
Ig keh gagigni pahatano akak iwivra. —Ele fez 
uma flauta nativa americana de taboca. 

 

pahatnema adv. ► um sequer 
Ig ka awna pahatnema iwit. 
—Ele não falou uma palavra sequer. 

pahatra num. ► um /a num. (ref. a uma coisa extensa) 
Nah hiya pahatra ahin ahumwew warik. 
—Eu vi um caminho na beira do rio. 
Pakwa ahavwi nah uti pahatra parewni. 
—No meio da selva encontrei um igarapé 

pahatraha v.t. ►1 fazer fileira, colocar em fileira 
Igkis pahatraha sak akak uwas. 
—Eles fizeram fileira dos sacos de laranjas. 

►2 alinhar v.t. V.‘pahatra’‘-ha’ 
Ig kuwis pahetrehe gihiyekemni.—Ele já alinhou 
os seus pensamentos e decidiu o que fazer. 

pahatraminka s.n. ► fila s.f. 
Igkis keh pahatraminka adahan parekwiye. 
—Eles fizeram fila para entrar. 

pahatwakno s,f. ► (tipo de flecha) V.‘pahat’‘giwak’ 
Wis umah puwiknebdi akak pahatwakno. 
—Matamos diversos animais com a flecha 
“pahatwakno”. 
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pahatwi num. ► um num. (referente a um cacho) 
Ig ewk wotuh pahatwi pilatno. 
—Ele nos trouxe um cacho de bananas. 

pahatwite adv. ► inteiramente adv. 
completamente adv. 
Pahatwite pilatno busip. 
—As bananas estão inteiramente estragadas. 

pahatwowa adj. ► singular adj. um só 
In pahatwowa arikna. In ka kibitema. 
—Isto é singular. Não é plural. 

pahatya amin ► à vista adv. simultâneo /a adj. 
de uma só vez 
Nah katiwnih mote pahatya amin. 
—Paguei o motor à vista. 
Higa piveyi pahatya amin. 
—Tome o seu remédio de uma só vez. 
Ig kewne giwasra pahatya amin. —Ele cavou 
sua roça de uma só vez com enxada. 
Inin pahadguhka in humaw pahatya amin. 
—As reuniões são simultâneas. 

pahavo adv. ► um num. (um só) sozinho adv. 
somente um V.‘pahavwi’‘-wo’ 
Ig pahavo; igkisme kibite. 
—Ele era um só, mas eles eram muitos. 

pahavwi /u num. ► um /a num. (referente a um ser vivo) 
Nah akki gut pahavu ba piyana nusamu. 
—Contei para uma ou duas irmãs. 
Nah ka hiyak aysaw gikebikis, ba pahavwi, ba 
piyana. —Não sei quantos são, ou um ou dois. 

►2 artigo um /a 
Eg kamax pahavu kuru. 
—Ela pegou uma borboleta. 

►3 pron.nudef. alguém 
Pahavwi ay ariku payt. —Alguém está na casa. 

pahavwi waytakwiy ► sócio s.m. 
Pahavwi waytakwiy isahkiswe ariw 
uvandukawniwiy. —Nosso sócio nos deixou. 

pahavwihwa v.i. ► isolar-se v.i. afastar-se v.i. 
V.‘pahavwi’‘-ha’‘wa’ 
Ig pahapwihwe avawyewa giwkis hiyeg. 
—Ele isolou-se longe das pessoas. 

pahavwimpi adv. ► um a um V.‘pahavwi’‘-mpi’ 
Amawka yis ayta atan pahavwimpi. 
—Vocês devem vir um a um. 

pahavwire num. ► um adv. (um de sobra) 
V.‘pahavwi’‘-re’ 
Pahavwire misekwe iveg. 
—Restou um homem vivo. 

pahavwite adv. ► um num. (um total) 
completamente adv. V.‘pahavwi’‘-te’ 
Ig bakimni busukvit pahavwite. —A criança está 
completamente coberta de ferimentos. 

pahavwiwa ► mais um 
Muweke wotwiy pahavwiwa awayg. 
—Precisamos de mais um jogador. 

pahavwiwa hiyeg kumadukene ► ditadura s.f. 
In ka kabay pahavwiwa hiyeg kumaduka 
madikte hiyeg. 
—A ditadura não é um bom governo. 

pahavwiwatnen adv. ► único adj. singular adj. 
Igi pahavwiwatnen gikamkayh. 
—Ele é o seu único filho. 
Ig awayg pahavwiwa. Yuma nawenyewa kema 
igma. —Ele é um homem singular. Não há 
ninguém como ele. 

pahawhri num. ► um /a num. (referente a um parte) 
Ig misakwa ay avit pahawhri kewgihri . 
—Ele mora numa parte da ilha. 

pahawku num. ► uma num. (mão, mão cheia) V.‘giwak’ 
Uya iki nutuh pahawku kahuw. 
—Dê-me uma mão cheia de amendoim. 

pahay num. ► um /a num. (ref. a um ciclo, uma série, 
uma vez) 
Eg ayta keh numana mpuse pahay hawkri abet 
pahay paka. —Ela veio preparar comida para 
mim um dia por semana. 
Ig duweke pahay, aveyni. 
—Ele arrotou uma vez, duas vezes. 
Eg kegeg keh pahay watiska akiw. 
—A perereca deu mais um pulo. 

pahayh num. ► um /a num. (referente a um cesto-cheio) 
Ig ewk pahayh kat mayk. 
—Ele trouxe um cesto de milho. 

pahaye adv. ► imediatamente adv. naquele 
momento V.‘pahay’‘aynewa’‘nikwenewa’ 
Pahaye ig hiye mayg kannike gisamwi. 
—Naquele momento ele viu o vento levantar o 
seu irmão. 

pahaye adahan adv. ► subitamente adv. de 
repente, de súbito 
Pahaye adahan ig kannikaw. 
—De repente ele levantou-se. 
Inetit danuh pahaye adahan. 
—A notícia chegou subitamente. 
Ig huwivwihwe pahaye adahan. 
—O acidente foi de súbito. 

pahayewvi adv. ► uma só vez 
Ig biwhpig pahayewvi. Ig ka biwh aveynivye akiw. 
—Ele bateu nele uma só vez; não bateu mais. 
Nah ute digiki pahayewvi. Nah ka utipni akiw. 
—Peguei disenteria uma só vez. Nunca peguei 
de novo. 

pahayap num. ► um /a num. (ref. a vaso cheio) V.‘-yap’ 
Eg keh pahayap darivwit wohska. 
—Ela fez um pote de bebida. 

pahayku num. ► um /a num. (ref. a um lugar ou coisa 
com um interior aberto, ou alta, funda, ou larga) V.‘-iku’ 
Nah kadahan pahayku kagta akegkri. 
—Eu tenho uma estante de livros. 
Nah ute pahayku mewkayan. 
—Achei um ninho de tracajá. 
Nah hiya pahayku unihmna mihad. 
—Vi um poço muito fundo. 

pahaymine num. ►1 uma série V.‘pahay’‘-min’ 
Nah uti pahaymine mbayka. 
—Enfrentei uma série de problemas. 

►2 intervalos regulares adv. lento /a adj. 
Eg kayah pahaymine. 
—Ela sente dores com intervalos regulares. 
Ig pahaymine giyekwen. 
—A respiração dele é lenta. 

pahaymku num. ► um /a num. (ref. a um embrulho) 
Ig ike gut pahaymku iveyti. 
—Ele deu para ela um pacote de remédio. 

pahaynawata akiw ► mais uma vez 
V.‘pahay’‘-ne’‘-wata’ 
Uya akka nutuh pahaynawata akiw. 
—Conte-me mais uma vez, por favor. 

pahaynene adv. ► ora adv. V.‘pahay’‘-nene’ 
Pahaynene ig hiyara; aveynevye ig tih. 
—Ora ele ri; ora ele chora. 

pahaynene adahan ► de vez em quando, às 
vezes V.‘imparinekwa’‘utivanawa hawkri’ 
Pahaynene adahan nah taraksa hawata. 
—De vez em quando eu erro também. 
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pahayte adj. ► inteiro /a adj. (ref. a um ciclo, a uma 
série, a um período de tempo) V.‘pahay’ 
Ig kannivwiye pahayte hawkri. 
—Ele está trabalhando o dia inteiro. 

pahaywempi adv. ► prolongado adv. V.‘pahay’ 
Gihayo guyekwen pahaywempi giwaku. —Sua 
esposa suspirou prolongado de saudade dele. 

pahaywevi adv. ► de vez, de uma vez V.‘pahay’ 
Eg umehe takarak pahaywevi adahan ig ka 
kayah. —Ela matou o frango de uma vez para 
ele não sofrer. 
Nah ute digiki nah pahaywevi arit. Kaba nah 
miyap. —Peguei diarréia de vez. Estou quase 
morrendo com ela. 

pahaywotneye adj. ► venenoso /a adj. mortífero 
/a adj. peçonhento /a adj. V.‘pahay’‘-wo’‘-ne’‘-ye’ 
Kaybune kadahan venen pahaywotneye. 
—Algumas cobras têm veneno mortífero. 
Ig ner kaybune ig pahaywotneye. 
—Aquela cobra é venenosa. 

pahekte adj. ► inteiro /a adj. (ref. a uma coisa plana)  
Durevutne amara pahekte hawkri. 
—Os japus voam pelo mundo inteiro. 

pahepkatak adv. ► face a face, cara a cara 
V.‘pa- -ak’‘gihepka’ 
Wis hiyavak pahepkatak aynte inurik. 
—Nós nos veremos face a face lá no céu. 
Igkis patiptak pahepkatak. 
—Eles se enfrentaram cara a cara. 

pak v.t./v.i. ► cantar v.t./v.i. 
Uyay pak nukune avat. 
—Vamos cantar um cântico novo. 

pak s.m./s.f. ► gado s.m. boi s.m. vaca s.f. touro s.m. 
(do português) 
Ig kadahan ka aynsima givig pak. 
—Ele tem muito gado. 
Ig umehe pahavwi pak. —Ele matou um boi. 

pak akamkayh nopsesniye ► bezerro s.m. 
Ner pak akamakayh nopsesniye ig susne. 
—Aquele bezerro está mamando. 

pak takweye ► novilho s.m. 
Ig isim pahavwi pak kiyapyad akak pahavwi 
takweye. —Ele comprou um boi e um novilho. 

paka s.n. ►1 semana s.f. 
Ig ayivwihwe pahay paka adahan madivwisne 
giwasra. 
—Ele demorou uma semana para limpar a roça. 

►2 domingo s.m. 
Ig lamesya paka abet. 
—Ele assiste ao culto no domingo. 

paka aytwenihpiye ► semana que vem, 
próxima semana 
Ig danuh abet ini paka aytwenihpiye. 
—Ele chega na semana que vem. 

paka maviyatinen ► semana passada 
Igkis ka lamesya inin paka maviyatinen. —Eles 
não assistiram ao culto na semana passada. 

paka butte araw ► há uma semana 
V.‘amakonokwa’ 
Ig miya pahay paka butte araw kuwis. 
—Ele morreu há uma semana já. 

pakad s.f. ► tatajuba s.f. (Bagassa guianensis) 

pakadevutne s.f. ► besouro-arlequim s.m. 
(Acrocinus longimanus) V.‘pakad’‘-evutne’ 
Wayam-pakadevutne utis pakad. 
—O besouro-arlequim fura a árvore tatajuba. 

pakagbo adj. ► largo e plano /a adj. 
Parak pakagbo. —A tábua é larga e plana. 

pakaka v.t. ► apontar v.t. mirar v.t. fazer pontaria 
Ig pakaka aragbus abetunkig ta avitit kuhivra. 
—Ele apontou o pássaro bem na mira. 
Ig pakekhe arimkat puwikne.—Ele mirou a caça. 

pakakap s.n. ► plaino adj. 
Inin iwetrit in pakakap. —Este lugar é plaino. 

pakakavasa v.t. ► nivelar v.t. 
Igkis pakakavasa wayk adahan in ahegbo.—Eles 
nivelaram o piso para ele ficar bem certinho. 

pakakavye /o adj. ► largo /a e plano /a adj. 
Ahin pakakavye. —O caminho é largo e plano. 

pakakbiy adj. ► raso /a adj. V.‘pakeku’‘akak’‘gibiy’ 
Eg kivunsa xícara pakakbiy akak fahin. 
—Ela encheu a xícara rasa com trigo. 

pak-anen s.f. ► língua-de-vaca s.f. (Elephantopus 
scaber) 
Pak-anen avan kiyabwad kewa pak anenbe. 
—A folha da língua-de-vaca é comprida. 

pakapka s.f. ► anambé-pompadora s.f. (Xipholena 
punicea) 

pakatiw adv. ► de cabeça para baixo V.‘patiwiw’ 
Ig panamik wagah ah pakatiw. —O monstro 
panamik sobe árvores de cabeça para baixo. 

pakebyekne /o, gikebyi s.m./s.f. ► parente s.m. 
V.‘gikebyuvwi’‘gimunyavu’‘gidahanviyene’ 
Wig gikebyuvwi danuh. 
—Os parentes do papai chegaram. 

pakeku adv. ► conforme adv. igual adv. certinho 
adv. exatamente adv. de acordo, na medida de 
Igkis danuh pakeku akak kayg marehevye. 
—Eles chegaram exatamente na lua cheia. 
Ig kehkise gisimsa pakeku gikak.—Ele mandou 
fazer uma camisa de acordo com o corpo dele. 
Sabuhni pibiyrik awahni pakeku akak pidatni. 
—Coloque-o na boca conforme você possa 
aguentar a quentura. 

pakevutne /o s.m. ► vaqueiro /a s.m./s.f. 
Ig pakevutne avuriwtya pak. 
—O vaqueiro guarda o gado. 

pakha v.t. ► espalhar v.t. 
Ig pekhene gamutra ayak adahan ku kit in tuguh 
in hiyan. —Ele espalhou as sementes para que 
elas brotem onde caiam. 

pakir s.m. ► queixada s.m. javali s.m. porco s.m. 
suíno s.m. 
Pakir ahavwikune ig ka gimabyansima. 
—O javali é muito bravo. 
Ig havis paxnika akebi pakir ahavwikune. 
—Ele matou quatro queixadas. 
Pakir ax madikte. —O porco come de tudo. 
Nah kuwis aymah pakir paytrikune. 
—Eu já criei suínos. 

pakir gabaya ► chiqueiro s.m. 
Ig keh pakir gabaya. —Ele fez um chiqueiro. 

pakirem s.f. ► (tipo de planta) (duguetia eximia) 
Ig piyih kaybune akaghan akak pakirem. 
—Ele tratou a picada da cobra com a planta 
“pakirem”. 
Pakirem kawih adahan tarisne kaybune avuyi, 
tarisne puduku, tarisne kakayviye. 
—“Pakirem” serve para extrair veneno de cobra, 
e também espinhas e pus. 

pakis v.t. ► levantar v.t. erguer v.t. 
Ku aysaw wis pakis awiyka, wis wanak ukumku 
kahadbe ukuwatni ka matis. 
—Quando levantamos um peso, amarramos o 
abdômen inferior para evitar uma hérnia. 
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pakiswa v.i. ►1 subir v.i. 
Un asayan pakiswa ariwntak suwyeg. 
—O vapor d’água subiu da panela de pressão. 

►2 decolar v.i. 
Aviyoh ka ik adahan pakiswa akak awiyka 
maviyvi gudatni. 
—O avião não pode decolar com muito peso. 

pakiwkig adj. ► achatado e apontado 
Ku samah wanawna tuboh unihkwat gutew 
pakiwkig. Guhanbi pakiwkig. Eg humaw 
nopsehsa umuhminsa. 
 —(Diz a lenda que) quando a gaivota do mar 
caiu na água, a cabeça dela ficou achatada e 
apontada. As asas também ficaram achatadas e 
apontadas e ela se tornou um barquinho. 

paksa v.t. ► cantar sobre, cantar a respeito de 
V.‘imamna’ 
Avat aytakinewa Karumna paksa, eg awnano 
gukak Wakayri. Egme Wakayri awnano gukak 
Karumna. Egkis paksabdih inere ku samah eg 
umuh biwhe Wakayri eg tuguhe eg wohe. 
 —(Diz a lenda que) nesta canção, o monte 
Carupina está cantando, falando ao monte 
Wakayri. E o Wakayri fala com Carupina. Eles 
cantam sobre a caída do avião que bateu no 
Wakayri e queimou-se. 

paku s.f. ► pacu s.m. V.‘kamum’ (do português) 
Paku gaybu ahivak kabahte ke udahanbe. —O 
pacu tem dentes bem parecidos com os nossos. 

pakutye /o adj. ► do meio Tb.‘pakwakne’ V.‘pakwa’ 
Pahavwi gisamwi butye akak pahavwi pakutye 
akak pahavwi egutye. —Tinha o irmao mais 
novo, com um do meio, e um mais velho. 

pakwa s.n. ► meio s.m. centro s.m V.‘pawka’ 
Igkis ibakhak amin giwasrakis pakwa amadga. 
—Eles dividiram a roça deles no meio. 
Umuh bekwe pakwa atunha. 
—O casco da canoa rachou-se ao meio. 
Uyay tivik pawkat paytwempu. 
—Vamos ao centro da cidade. 
Ig bukih pakwa amin mulundu. 
—Ele cortou a melancia no meio. 
Pakwa amin ahin ig diyuhe. 
—Ele voltou do meio do caminho. 
Ig ihukwig pakwa amin akak kasivag. 
—Ele o cortou no meio com o terçado. 

pakwa mitipka ► meia-noite V.‘puwipka tiyegem’ 
Arimkat pakwa mitipka ig kannikaw. 
—Perto da meia-noite ele se levantou. 

pakwak adv. ► no centro (entre 2 lados, coisas ou 
pessoas) 
Ig bat pakwak amadga umuh. 
—Ele sentou no centro da canoa. 

pakwakne /o adj. ► do meio Tb.‘pakutye’ 
Ig nukamkayh pakwakne. 
—Ele é o meu filho do meio. 

palah s.f. ► tiradeira s.f. espinhel s.m. (do crioulo) 
Palah kadahan ka aynsima ivuhti amin 
pahatwowa arim. 
—A tiradeira é uma linha de pescar com 
diversos anzóis. 

paleto, givalita s.n. ► paletó s.m. (do português) 
Paleto in simis ka awahnisima. 
—O paletó é uma roupa muito quente. 

palikar s.f. ► (tipo de árvore) 

pam, givamra s.n. ► sal s.m. 
Eg sarayh pam abetit gumana. 
—Ela colocou sal na comida. 

pamaha v.t. ► salgar v.t. V.‘pamya’ 
Eg pemehe arudiki arih. 
—Ela salgou a carne da anta. 

pamahaki adj. ► salgado /a adj. V.‘pam’ 
Usuh batek ax kihiwri pamahaki. 
—Nós gostamos de comer pirarucu salgado. 

pamakri s.n. ► japá s.m. (do crioulo) 
Ig hum pamakri adahan umuh avinbu. 
—Ele fez um japá para cobrir a canoa. 

pamakutak v.i. ► reproduzir v.t. dar à luz 
V.‘sarayh guwenyan’‘bakwa’‘wayvuka’‘biwhkis’ 
Eg pamakuteke amadga guhmun. 
—Ela deu à luz na canoa. 

pamakutaksano s.f ►parteira s.f. 
V.‘pamakutak’‘-kis’ 
Eg nor pamakutaksano tinogben eg ka 
gannusima. —Aquela parteira é muito jeitosa. 

pamatka s.n. ► capim s.m. grama s.f. 
Pak gimana he pamatkanen. 
—A comida do gado é só capim. 
Ig batahkiswa abet pamatka. 
—Ele sentou-se na grama. 

pamatka huruhruvye ► palha s.f. feno s.m. 
Pamatka huruhruvye kawih adahan puwikne 
amana. 
—O feno serve de alimento para os animais. 
Igkis wages ibug akak pamatka huruhruviye 
adahan kehne tijol. —Eles misturam lama com 
palha para fazer tijolos. 

pamuhriw adv. ► deitado de lado V.‘gimuhri’ 
Ig harit pamuhriw. —Ele deitou de lado. 
Ku aysaw pis himak pamuhriw, pis ka muwaka 
patutamnihwa akiw. Amawka pis kihiptiwbet. 
—Quando você dorme deitado de lado, não 
estique suas pernas. Você precisa dobrar os 
joelhos. 

pamya v.t. ► salgar v.t. V.‘pam’‘-ya’ 
Ig kamaxne im adah ig pamya. 
—Ele pegou peixe para salgar. 

Pamyaket s.n. ► (nome dum lugar) V.‘pam’‘-ya’‘-ket’ 
Usuh pamya ka aynsima im aynte Pamyaket. 
—Salgamos muito peixe lá em Pamyaket. 

panakay s.f. ► araçari-de-nuca-castanha s.m. 
Eg panakay ax sawakuk gan. —O araçari-de-
nuca-castanha come os ovos de japim. 

panaku, givankura s.n. ► chapéu convexo 
In panaku mpitha muwok 
hawata mpitha kamuw. 
—Este chapéu convexo 
protege da chuva e do sol. 

panamik s.m. ► (tipo de monstro) 
Igkok panamik kahayak kewa 
pahavwi pikagmadabe. —Diz a lenda que o 
monstro panamik pode parecer um amigo seu. 
Ig panamik wagah ah pakatiw. —O panamik 
sobe árvores de cabeça para baixo. 

panar s.n. ► unha encravada, unheiro s.m. 
V.‘duwyo’ 
Piyih panar akak ilay kukwaki. 
—Para tratamento de unheiro use alho triturado. 

panaw s.n. ►irapuã (Trigona spinipes?) V.‘ahayak’ 
Ku aysaw wis wagugup wis bukah panaw avin, 
ku pariye misakwa ariku miyokwiye. Givinum, wis 
tigiskis pisaya tigiska ahakwat un, wis higapni. 
—Quando temos prisão-de-ventre, defumamos o 
ninho da abelha irapuã que fica no tronco das 
árvores. Do breu, esprememos duas gotas num 
copo de água e o tomamos. 
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Panaw s.n. ► (nome dum lugar) 
Ayge Panaw kadahan pahak mahakwa nopsesa. 
—Lá em Panaw há um lago pequeno. 

panawnap s.f. ► (tipo de madeira) 
Igkis guhne panawnap adahan idarapti. 
—Eles estão serrando a madeira "panawnap” 
para fazer travessões. 

panta s.f. ► flecha com cabeça de duas pontas 
com farpas V.‘yakot’ 
Yakot panta, eg adahan havisno kuhivra. 
Gukig kehka akak ah. 
—A flecha de duas pontas com farpas serve 
para flechar pássaros. São feitas de madeira. 

panta-mpanwakno s.f. ► flecha com cabeça 
de três pontas com farpas 
Nor panta-mpanwakno egwata adahan havisno 
kuhivra. —A flecha de três pontas com farpas 
também serve para flechar pássaros. 

panye s.n. ► cesta s.f. cofo s.m. 
(do crioulo) 
Ig piyuk pisaya panye git pahavwi 
parasi. —Ele vendeu duas cestas 
para um francês. 
Ig keh paha panye takes atip. 
—Ele fez uma cesta para pegar 
camarões. 

pap s.m. ► papai s.m. V.‘gig’‘igti’ 
Pap, nah batek pikak ka aynsima. 
—Papai, gosto muito de ti. 

papay, niguh s.m. ► papai s.m. V.‘gig’‘pap’ 
Papay, hiyuhnanuba. 
—Por favor, papai, me carregue. 

parahna s.m./s.f. ► brasileiro /a s.m./s.f. 
Ig parahna. Igkis hawata parehnempu. 
—Ele é brasileiro. Eles também são brasileiros. 
Usuh parikwene kiyapte mpiya parahna madikte, 
mmanawa usuhkite humaw amadga wayk. 
—Nós, os índios, somos mais antigos do que 
todos os brasileiros, pois nós nos formamos 
primeiro na terra. 

parahna akakura ► real s.m. 
Aysawmuk parahna akakura uniyah? 
—Um real vale quantos euros? 

parahnahaki adj. ► à moda brasileira, de duas 
águas 
Ig keh givin abusku parikwenehaki, abusku 
parahnahaki. —Ele fez o teto a metade à moda 
palikur, e a metade à moda brasileira. 

Parahnamnaw s.n. ► Brasil s.m. 
Parahnamnaw in nopsad waxri. 
—O Brasil é um país grande. 

Parahswar s.n. ► Guiana Francesa s.f. 
V.‘Parasimnaw’ 
Ig awnase hiyeg, ka aynsima hiyeg, paytwempu 
ka aynsima Parahswar. 
—Ele convidou pessoas de tão longe quanto a 
Guiana Francesa [para guerrear]. 

parahwokwa s.n. ►oceano s.m. mar s.m. V.‘paraw’ 
Un warikaptak pes tahan parahwokwat. 
—Os rios desaguam no oceano. 
Aynte parahwokwa paraw ka nopsimahadmin. 
—No mar, as ondas são grandes. 

parak, givaraka s.f. ►1 tábua s.f. 
Ig guhne givaraka. 
—Ele está serrando suas tábuas. 

►2 prancha s.f. 
Ig tarara akak parak parahwokwa abet paraw. 
—Ele nada nas ondas com prancha. 

►3 soalho s.m. 
Amnihun, sagahava nudahan parak. 
—Varra o soalho por mim, por favor. 

parak tamaka akak iwti ► placa s.f. 
Igkis deddehe pahak parak tamaka akak iwti 
ahepkaptak leglis. 
—Eles pregaram a placa na frente da igreja. 

parak v.i. ►1 entrar v.i. 
Eg pareke paytrikute. —Ela entrou na casa. 

►2 participar v.i. 
Ig pareke abet kayka.—Ele participou na dança. 

►3 incorrer v.i. entrar v.i. 
Ig parak abet kerka. —Ele incorreu na briga. 

►4 ingressar v.i. 
Ig parak abet suwtat. 
—Ele vai ingressar no exército. 

►5 instalar-se v.i. 
Ku wis kinetihwekere gikak kakahriye amawka 
wis misakwa piyawakte giw marihwa karayt anag 
ka parak uvitit. —Se quisermos conversar com o 
doente precisamos ficar longe dele a fim de que 
a doença não se instale em nós. 

►6 convencer v.t. persuadir v.t. 
Pitatye nah ka iha giwn. Pahaye gihiyekemni 
parekwen. —Primeiro eu não acreditei, mas de 
repente seus argumentos me persuadiram. 

parak abet uhawkan ► socorrer v.t. apoiar v.t. 
prestar socorro 
Uya parak abet nuhawkan. 
Socorra-me, por favor! 

parak gumin ► violentar v.t. estuprar v.t. 
Mmahki pis pareke gumin nutiguh? Nah 
umehpepte. —Por que você violentou minha 
irmã? Vou te matar. 

paraksa v.t. ► 1 fazer entrar V.‘parak’‘-kis’ 
Eg parakse gukamkayuvwi arikut payt. 
—Ela fez os seus filhos entrarem na casa. 

► 2 engatar v.t. 
Ig paraksa mote araybumni. 
—Ele engatou a engrenagem do motor. 

► 3 matricular v.t. 
Eg parakse gukamkayuvwi arikut lekol. 
—Ela matriculou seus filhos na escola. 

► 4 espichar v.t. 
Eg parakse lastik amun gikiwta. 
—Ela espichou o elástico da calça dele. 

►5 encarcerar v.t. aprisionar v.t. 
Igkis kamaxe igi awayg igkis paraksevgi. 
—Eles pegaram o homem e o aprisionaram. 

paraksa arikut butey ► engarrafar v.t. 
Ig paraksa kahawru arikut butey. 
—Ele engarrafou o tucupi. 

parakseket s.n. ► prisão s.f. V.‘parak’‘-kis’‘-ket’ 
Neras amevavye ayntehan ariku parakseket. 
—Os ladrões estão na prisão. 

parakuh v.t. ► invadir v.t. entrar v.i. V.‘parak’’-iku’ 
Uvetunya parakuhe avit paytwempu. 
—Nossos inimigos invadiram a aldeia. 

parakwa s.f. ► aracuã-de-cabeça-vermelha s.f. 
Parakwa gih maguye. —O aracuã-de-cabeça-
vermelha tem boa carne. 

parakwa s.f. ► mexilhão s.m. marisco s.m. ostra 
s.f. V.‘warasus’ 

paranbuk s.f. ► banana-pacovinha s.f. banana-
comprida V.‘pilatno’ 
Egkis matitahano paranbuk. —Elas estão 
fazendo mingau de banana-comprida. 
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parantunka s.n. ► português s.m. (língua) 
Nah kanuhwa parantunka ariku lekol. 
—Estudo português na escola. 

parasí s.m./s.f. ► francês s.m. 
Parasí igkis wenmaryevwi. 
—Os franceses são brancos. 

Parasimnaw s.n. ► Guiana Francesa s.f. 
V.‘-mnaw’‘Parahswar’ 
Paranamnaw kadahan arivra akak Parasimnaw. 
—O Brasil faz fronteira com a Guiana Francesa. 

parasivra s.f. ► sebinho-de-crisso-castanho s.m. 
(Conirostrum speciosum) 
Eg parasivra batek kan avewi uwas. 
—O sebinho-de-crisso-castanho gosta de fazer 
ninho nas laranjeiras. 

parasog, givarasora s.n. ► guarda-chuva s.m. 
Ku aysaw ig pese, ig iwe parasog. 
—Quando saiu, ele levou o guarda-chuva. 

parasru s.f. ► cara-espinhosa s.f. 
Eg matitya parasru. 
—Ela fez mingau de cara-espinhosa. 
Sakah parasru avan. Ayteke subuk pikugku 
ahakwat he in kisevihwa adahan mpiyesene 
puwvuski. —Ferva as folhas de cara-espinhosa 
em água e coloque os pés nela até que a água 
esfrie, para curar frieira. 

parastunka s.n. ► francês s.m. (a língua) V.‘-tunka’ 
Ig awna parastunka. 
—Ele fala francês. 

parat, givaratan s.f. ► pente s.m. 
Minikwak usuh keh parat akak 
ah akuyminaki. 
—Antigamente fazíamos 
pentes de madeira fina. 

paratwen s.n. ► cachaça s.f. cerveja s.f. pinga s.f. 
aguardente s.f. (do holandês) 
Ig higa paratwen ig uwkiya. 
—Ele bebeu pinga e está tonto. 

paraw, avawan s.f. ► onda s.f. maresia s.f. 
V.‘parahwokwa’ 
Paraw ayta akak ka aynsima guhawna henneme 
ku aysaw eg maviya, eg ikis he ahawyunen 
misekwe. —As ondas vêm com muita força, mas 
deixam somente espuma depois de passar. 
Ig patiptaka paraw. —Ele enfrentou a maresia. 

parawe s.n. ► (tipo de flauta feita de osso) 
Egu agig guw kewyo “parawe” in it 
gavita wiwhka ariwntak gibagwan. 
—A flauta “parawe” é feita do osso 
da perna de veado. 

parawkam s.n. ►1 barro s.m. argila s.f. 
Ig keh kaggap akak parawkam. 
—Ele fez um vaso deste barro. 
Givit wadiswe akiw awaku ig axe aynesa 
parawkam mpuse hawkri. 
—Seu corpo recuperou-se porque ele 
comeu um pouco de argila a cada dia. 

►2 s.f. cerâmica s.f. 
Nor parawkam ka dep bak. 
—Aquela cerâmica quebra com facilidade. 

parawkigbi adv. ► na praia V.‘paraw’‘akigbi’ 
Egkis awkevyos parawkigbi. 
—Elas tomaram banho na praia. 

Parawna s.n. ► (nome dum lugar) 
Parawna aynte tiwrik. Aynte Tinukimnaw. Ay 
kadahan kiyapyad mahakwad. Ka aynsima axtigi 
ayge. Igkiskok pitihepka ayge gavit ihamwi. 

 —(Diz a lenda que) Parawna fica lá rio acima, lá 
em Tumucumaque. Ouvi dizer que tem um 
grande lago lá, e muitos monstros que foram 
interditados lá pelo pajé. 

parawtu s.f. ► gaivota s.f. 
Parawtu eg kuhivra parahwakano. 
—A gaivota é um pássaro marinho. 

parawtwe s.f. ►(tipo de amplificador que transmitia e 
recebia avisos feitos de dentro dele) V.‘telefon adug’ 
Eg kiyavuno pareke arikut parawtwe, eg ekke 
gunetni kibehtenwa tohan Wayravwit akak ibug 
bataka. Nikwe eg awna arikutak. Guwn: “Kuwis 
utimniy pese wotwiy.” Eg guwn pes muwapuw. 
 —Uma velha entrou no “parawtwe” e divulgou 
as notícias rapidamente até o lugar mais distante 
da nossa terra com um apito de cerâmica. Ela 
disse: “Nossos inimigos nos atacaram!” Aí, a 
mensagem foi transmitida de lá para todo canto. 
Parawtwe in kanopsimahad ibugad. Ahumwan 
kaba ke hiyegbe. Pis parak arikut, pis awna 
warikwitak. Pisivi ta gidahan neg aytontak. 
—Um “parawtwe” é uma estrutura grande feita 
de barro, o tamanho de uma pessoa. Você entra 
nela e fala das profundezas dela. O som é 
transmitido bem longe para uma outra 
[estação de recepção e transmissão.] 

parawyan s.m. ► garcinha-branca s.f. (Egretta thula) 
V.‘paraw’‘-yan’ 
Ig parawyan batek misakwa abet pak adahan 
axne tagep. —A garcinha-branca gosta de ficar 
entre o gado para pegar mutucas. 

parawyene /ano s.m./s.f. ►raça do mar V.‘paraw’ 
Parawyenevwi igkis kuwis madike. 
—A raça do mar já está extinta. 

parayme s.m. ► peixe-gato s.m. bagre s.m. 

jandiá s.m. (Arius Couma) 
Parayme gimar masasanisa. 
—A pele do jandiá é fina. 

paraymeyene /ano s.m./s.f. ► raça do bagre (clã) 
Paraymeyenevwi gewknikis wageska 
adahan Guiome hawata Martins. 
Ganhankis han. —O sobrenome 
raça do bagre foi mudado para Guiome e 
também Martins. O desenho deles é assim. 

parebet adj. ► espalhado /a adj. 
Ig ikise gewkanbet parebet ahamadga axtet. 
—Ele deixou seus pertences espalhados na 
mesa. 

pareket, avarekeg s.n. ►1 entrada s.f. acesso s.m. 
Pareket in aharaptak payt. 
—A entrada é por trás da casa. 
Yuma pareket avigkut warik ay. 
—Não tem acesso ao rio por aqui. 

►2 gol s.m. 
Ig huwit arit pareket. —Ele fez um gol. 

parevwiki s.n. ► neblina s.f. névoa s.f. V.‘huweg’ 
Parevwiki sabaptih ahamna. 
—A neblina molhou as folhas. 

parewnavrikut adv. ► no igarapé 
Eg tivik awkevyo parewnavrikut. 
—Ela foi tomar banho no igarapé. 

parewni, avewna s.f. ► riacho s.m. igarapé s.m. 
córrego s.m. ribeiro s.m. V.‘-ewni’ 
Ig tivik awkevye avigku parewni. 
—Ele foi tomar banho no riacho. 
Pakwa ahavwi nah uti pahatra parewni. 
—No meio da selva encontrei um córrego. 
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pareyne s.m. ►jacaré-açu s.m. (Melanosuchus niger) 
V.‘watuw’‘punamna’ 
Ku aysaw wis dax pareyne aran eg danuh 
kibehtenwa. —Quando mexemos com os ovos 
do jacaré ele chega rápido. 
Ariku iwit patuwesbunka hiyeg kanum pareyne 
“kirikrakaminye”. —Na linguagem canhota as 
pessoas chamavam o jacaré de “rabo de 
serrote”. 

pareyne-arahga s.f. ► jacareúba (Colophyllum 
brasiliense) 
Ku nah keh nuhmun akak pareyne-arahga, ba 
eg ayivwinek? —Se eu fizer a canoa com 
jacareúba, será que ela vai durar? 

parevi adv. ► quicar v.i. V.‘parak’ 
Bul duwiswika parevi arikut gol. 
—A bola quicou para dentro da trave. 

-pari /-paru suf. ► levemente adv. inutilmente adv. 
sem força, sem efeito, sem rumo, para cá e 
para lá (sujeito singular) V.‘-namah’ 
Tb.‘-vari / varu’/’wari’/‘waru’ 
Kawokwine misakwa wewvari ahavwik. 
—A onça ronda para cá e para lá no mato. 

parikik s.f. ► caruncho s.m. 
Parikik batek utis kumat. 
—O caruncho gosta de furar feijão. 

parikwene /o s.m./s.f. ► palikur s.m./s.f. índio /a 
s.m./s.f. indígena s.m. povo tradicional 
Eg pahavo parikwano. —Ela é uma índia. 
Hiyeg parikwene igkis wewva, igkis ivuhtya, igkis 
mutuh. —Os povos tradicionais caçam, 
pescam e plantam. 
Parikwene misakwa avigku Arukwa. 
—Os palikur moram às margens do rio Urucauá. 

parikwenehaki adj. ► à moda palikur (teto de três 
águas) 
Ig keh givin abusku parikwenehaki, abusku 
parahnahaki. —Ele fez o teto a metade à moda 
palikur, e a metade à moda brasileira. 

parinus s.m. ► caba-de-telha s.f. 
Parinus ig batek keh givin anavi buk. 
—A caba-de-telha gosta de construir sua casa 
debaixo do soalho. 

parip s.f. ► pupunha s.f. 
Ig axe ka aynsima parip. 
—Ele comeu muita pupunha. 

paripkaw v.i. ►1 prometer v.i. (do crioulo) 
Igkis paripkaw ku inyewa igkis patiptak pawtak 
puwipkabet. —Eles prometeram que iam se 
encontrar ao meio dia. 

►2 apostar v.i. (do crioulo) 
Ig paripkaw amin ku pariyekit danuh. 
—Ele apostou para ver quem ia chegar primeiro. 

paripkawka, givaripkawni s.n. ►1 promessa s.f. 
(do crioulo) 
Igkis kamaykis giwakis butye adahan areketni ku 
inyewa igkis keh avigkutavrik givaripkawnikis. 
—Eles cruzaram seus dedinhos para mostrar que 
iriam cumprir sua promessa. 

►2 aposta s.f. 
Givaripkawni in ka aynsima karukri. 
—Sua aposta foi muito alta. 

paris v.t. ►1 penetrar v.t. V.‘paduk’ 
Puduku avudga parise giwak. 
—O espinho penetrou a mão. 

►2 prender v.t. enfiar v.t. 
Eg parise guvatan gutewharit. 
—Ela prendeu o pente na cabeça. 

Ig parise kagta arikut givusuga. 
—Ele enfiou a carta dentro do bolso dele. 

paristet s.n. ► grampo s.m. 
Eg kamaykis gusemnu akak paristet. 
—Ela prendeu seu cabelo com grampo. 

pariy interrog. ► como disse V.‘pariye’ 
Pariy? Mmah hennewa pis awna? 
—Como disse? Você realmente falou aquilo? 

pariye adv. ►1 que adv. 
Pariye danuh pit? —O que houve? 

pariye adv. ►2 qual adv. 
Hiyawa pis kaniy. Pariye pimawkan? 
—Pode escolher. Qual dessas você quer? 

pariye adv. ►3 quem adv. 
Pariye waxwep atan? 
—Quem trouxe você para cá? 

pariva akebi ► de qual tipo 
Mmah pis isim kasavat? Pariva akebi? 
—Você comprou sapatos? De qual tipo? 

paruye s.m. ► ocelote s.m. (Leopardus pardalis) 
V.‘kawokwine-paruye’ 
Kawokwine paruye ig nopsesa. 
—O ocelote é pequeno. 

pase conj. ► assim que, logo que (do crioulo) 
V. ‘paynte’ 
Pase nah ax, nutun katiw. 
—Logo que como, meu estômago dói. 

pasaj s.n. ► passagem s.f. (do crioulo) 
Igkis isim pasaj amadga nawiy. 
—Eles compraram passagens de barco. 

pasamrak v.i. ► viver em paz V.‘pa- -ak’‘gisamwi’ 
Amawka wis pasamrak pawtak. 
—Devemos viver em paz uns com os outros. 

pasamraksa v.t. ► reconciliar v.t. V.‘kabeyot’ 
Ig pasamrakse gikebyuvwi. 
—Ele reconciliou seus irmãos. 

pasamraki s.n. ► paz s.f. sossego s.m. 
V.‘kariswahwaki’ 
Uyay ivegva ku pariye adahan pasamraki. 
—Vamos procurar viver em paz. 
Ariwnteke ini madikte hiyeg hiyak pasamraki. 
Igkis ka ker akiw. —Depois disso, todos gozaram 
a paz. Não brigaram mais. 

pasepo, givaspora s.f. ► passaporte s.m. (do 
crioul) 
Givaspora in ka kawih akiw. 
—O passaporte dele está inválido. 

pasis s.f. ► cupiúba s.f. (Goupia gabra) 
Pasis kabayno ah adahan parak. 
—Cupiúba é uma boa madeira para fazer 
tábuas. 

pasuh v.i. ►1 rechaçar v.t. afastar v.t. atirar para 
o lado com um empurrão 
Ig pasuhe wayk adahan hiyepne darivwit. 
—Ele atirou a terra para o lado com um empu-
rrão para ver o pote que estava enterrado ali. 
Ig akegepten irup, gegni pasuhpin giwakutak. 
—Ele começou a morder a aninga-do-pará, mas 
seu irmão a afastou da mão dele. 

►2 fuçar v.t. 
Pakir ahavwikune pasuh wayk akak gibokig. 
—O porco-do-mato fuça a terra com seu focinho. 

pasuhpa v.t. ► compartilhar v.i. 
Eg pasuhpa hiyeg akak madikte gubetki. 
—Ela compartilha com generosidade. 
Amawka wis pasuhpa ukebyi. 
—Devemos compartilhar com nossos irmãos. 
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pasuhpak v.i. ► compartilhar v.i. 
Ig pasuhpak ariwntak giwin. 
—Ele compartilha da caça dele. 

pataha v.t. ► sujar v.t. 
Ka ba pataha pisimsa. —Não suje sua camisa. 

patahptaw v.i. ► sujar-se v.i. 
Mmahki pis patahptaw henne? 
—Porque você se suja tanto? 

patahwa v.t. ► ficar sujo /a V.‘pataha’‘-wa’ 
Nukaswatni patehwe. 
—Meus sapatos ficaram sujos. 

patahwaki, givathawni s.n. ►1 sujeira s.f. 
impureza s.f. imundícia s.f. V.‘pataha’‘-wa’‘-ka’ 
Ay avigku ahin ka aynsima patahwaki. 
—No caminho há muita sujeira. 

►2 corrupção s.f. V.‘patahwa’ 
In hawkri kivun akak patahwaki. 
—O mundo é cheio de corrupção. 

►3 pecado s.m. impureza s.f. iniquidade s.f. 
Kiyavwiye, uya bayahminan ariw nuvathawni. 
—Senhor, perdoe-me por meus pecados. 

patakwik s.f. ► apuí s.m. (Clusia spp.) 
Patakwik adidkan kibeyne adahan sigkaki 
iduhyat. 
—A seiva do apuí é boa para dor nas costas. 

pataptakahwa v.i. ► dar cambalhota 
Im pataptakahwa amadga umuh. 
—O peixe deu cambalhota na canoa. 

pataw s.f. ► bacaba-grande s.f. (Jessenia bataua) 
Nah batek higa pataw. 
—Gosto de tomar vinho de bacaba-grande. 
Ig iwe pataw avan adah kehne giwasuna. 
—Ele pegou folhas da bacabeira-grande e fez 
um jamaxim. 

patehwe akak gikebyi ► cometer incesto 
V.‘patahwa’ 
Ig patehwe akak gikebyi. 
—Ele cometeu incesto. 

patehwevye /o adj. ► imundo /a adj. sórdido /a 
adj. impuro adj. V.‘patahwa’ 
Kuruku ig puwikne patehwevye. 
—O rato é um animal imundo. 
Un patehwevye. —A água está impura. 

patiptak v.i. ►1 encontrar-se v.i. 
Ig patipteke gikak gikagmada ayge paytwempu. 
—Ele encontrou-se com o amigo lá na cidade. 

►2 cruzar v.i. (sentimentos) 
Uhiyakemni ka patiptak. 
—Os nossos sentimentos não cruzam. 

►3 reagir v.i. 
Givit ka patiptak akak iveyti kabayntiwatma. 
—Seu corpo não reagiu bem ao remédio. 

patiptaka v.t. ► enfrentar v.t. defrontar-se v.i. 
V.‘tivuhpa’ 
Igkis patipteke givetunyavukis. 
—Eles enfrentaram seus inimigos. 
Ig patipteke kawokwine pavetunak. 
—Ele defrontou-se com a onça. 

patiwitak adv. ► de modo a se tocarem com as 
pontas V.‘pa- -ak’‘-t’‘-tiw’‘gitew’ 
Parak hamahka patiwitak.  
—As tábuas foram colocadas 
de modo a se tocarem com as pontas. 

patiwiw adv. ► de cabeça para baixo V.‘pakatiw’ 
Ig tuguhe patiwiw. 
—Ele caiu de cabeça para baixo. 

patuk v.t. ►1 quebrar v.t. (coisa oca) V.‘pituk’ 
Ig patuke antiyan. —Ele quebrou o ovo. 

►2 romper v.t. 
Ig patuk uwan gasan ta gikigsarit pewru. 
—Ele rompe o fel da paca no nariz do cachorro. 

►3 estourar v.i. estalar v.i. arrebentar v.i. 
Baloh patuke. —O balão estourou. 

►4 espocar v.i. V.‘pituk’ 
Antiyan patuke. —O ovo espocou. 

patuk v.t. ► dobrar v.t. 
Ku wis patuk usimsa kabayntiwa in ka tikiswa. 
—Se dobrarmos a roupa com cuidado, ela não 
fica amarrotada. 
Ku aysaw wis buy, amawka wis patuk ubow. 
—Quando nos curvamos, devemos dobrar os 
joelhos. 

patukotebdih v.t. ► espocar olhos 
V.‘patuk’‘-ot’‘-bet’‘-ha’ 
Igkis patukotebdihpig akak haviska. 
—Eles atiraram espocando os olhos da presa. 

patuptukri s.n. ► borbulha s.f. calo s.m. V.‘patuk’ 
Ka kabay turuh patuptukri. 
—Não é bom furar a borbulha. 

patuptup adj. ► ter borbulha V.‘patuk’ 
Guwak patuptup awaku tiket abukan. 
—Sua mão tem borbulhas por causa da 
queimadura. 

patutamnihwa v.i. ► esticar as pernas V.‘patuk’ 
Ku aysaw pis himak pamuhriw, pis ka muwaka 
patutamnihwa akiw. Amawka pis kihiptiwbet. 
—Quando você dorme deitado de lado, não 
estique suas pernas. Você precisa dobrar os 
joelhos. 

patutmin adj. ► esticado adj. 
Ig patutmin ariku pudig awaku mihenavye 
gikahri. —Ele ficou esticado na rede por que sua 
doença era muito grave. 

patuwanaptak adv. ► esquerda adj. V.‘kihehaptak’ 
Ig sumuh imedgit patuwanaptak akak pahat 
yakot kihehaptak. 
—Ele segurou um arco com a mão esquerda e 
uma flecha com a mão direita. 

patuwanavrik adv. ► esquerda s.f. à esquerda 
V.‘ariwntak’ V.‘kihehavrik’ 
Nah wahapi patuwanavrik ahin. 
—Eu vou te esperar à esquerda do caminho. 

patuwene /o adj. ► canhoto /a m./f. esquerda adj. 
Ig patuwene. Ig anniri akak giwak patuwene. 
—Ele é canhoto. Ele escreve com a mão 
esquerda. 
Gisamu hawata patuwano. 
—Sua irmã também é canhota. 

patuwesbunka adj. ► linguagem canhota, tropo 
s.m. parábola s.f. sarcasmo s.m. código s.m. 
V.‘patuwene’ 
Eg awna patuwesbunka iwit kahadbe 
nawenyewa hiyeg ka pukuha. 
—Ela usou tropos para os outros não 
entenderam do que ela estava falando. 
Ku pis amkaksa iwit, in areketni ku pis awna 
patuwesbunka, ke ininbe: “eg kabaaaaayno” 
inakni “eg ka kabay”. 
—Se você prolongar a pronúncia de uma palavra, 
isso indica que você está falando com 
sarcasmo; por exemplo: “ela é booooa” quer 
dizer que “ela é ruim”. 
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Minikwak wahawkrivwiy awna giwnkis 
patuwesbunka amadga umuh awaku gavisnikis. 
Tomawri! Ayntehan parawhokwa pis awna 
“higeptet”. Ku pis kanum tomawri guw, pis hiya ka 
aynsima paraw boboh. Ayge tomawri gahawkri 
aytne ta pimkat! Ke tomawribe! Ayta pimkat! Ayta 
axne hiyeg! 
 —Antigamente os anciãos falavam uma 
linguagem canhota nas canoas porque tinham 
medo. Em vez de dizer cuia, lá no mar você diria 
“vaso para beber”. Se você a chamasse pelo 
próprio nome, as ondas iam se erguer e você ia 
ver um espírito vindo para ti: uma cuia 
monstruosa vindo para te comer! 

pavan s.f. ► capim-navalha (Ciperaceae) 
Pavan in kiyabwad; in ka ayawisima. 
—O capim-navalha é comprido e muito afiado. 

pavay s.f. ► mamão s.m. (Carica papaya) (do caribe) 
Pavay ayak piyih imowkri. 
—Sementes de mamão curam ameba. 
Hiyapnaba pavay adidkan adahan in ka dax 
piwtyak. —Cuidado! Não deixe a seiva do 
mamão entrar nos olhos. 

paveh s.n. ► arroz-bravo s.m. (Oryza perennis) 
Ku paveh pareke pibiyrikut, amawka ahiw akak 
parawkam. Parawkam pareke araybu. Nikwe ka 
mahiko pekkisni. 
—Se um grão de arroz-bravo entrar na boca, 
recolhe-o com barro no dedo. Assim as felpas 
vão grudar no barro e facilita sua saída. 

pavetunak adv. ► um contra o outro 
V.‘pa- -ak’‘givetun’‘avetun’ 
Ig patipteke kawokwine pavetunak. 
—Ele defrontou-se com a onça. 

pavoh s.m. ► pavão s.m. (Pavo cristatus) (do português) 
Pavoh gusivri barewyo. 
—As penas do pavão são lindas. 

pawak v.t. ► transformar-se v.i. (magia) 
Ku aysaw Kusuvri giwbi dax ahakwat un in 
peweke kunan. 
—Logo que a babugem de Kusuvwi tocou na 
água ela se transformou em tucunarés. 

pawka s.n. ► meio s.m. centro s.m. interior s.m. 
V.‘pakwa’‘avakna’ 
Pihmun aynte pawka kariymadga. 
—Sua canoa está lá no meio do campo. 

pawkat adv. ► para o meio, para o interior 
Ig tivik pawkete adahan tigehne giwasra.—Ele foi 
para o meio do campo para limpar a sua roça. 

pawkatak adv. ► do interior 
Ig takah gisedga aytontak pawkatak. —Ele 
empurrou o toco desde lá do interior da mata. 

pawkayene adj. ► forasteiro /a s.n. de fora 
Ner hiyeg pawkayene. 
—Aquela pessoa é forasteira. 

pawkayga s.n. ►casa de forno s.f. fábrica de 
farinha V.‘pawka’ 
Hihervinwa kanumka hawata “pawkayga.” 
—A fábrica de farinha também se chama 
“pawkayga.” 

pawkew adv. ► longe adv. V.‘pawka’ 
Igkis maviya pawkew ariw waxri. 
—Eles passaram longe da ribanceira. 

pawnak ► falar em conjunto v.t. V.‘awna’‘pa- -ak’ 
Egkis karu kabiman: “Kah, kah”. Awayg kaytwa: 
“Kah.” Tuguhak pawnak. 
—As araras gritaram: “Kah, kah”. O homem 
respondeu: “Kah.” Falaram em conjunto. 

pawtak adv. ► mutualmente adv. uns aos outros 
Uyay batekak pawtak. 
—Vamos amar uns aos outros. 

pawtaksa v.t. ► juntar v.t. ajuntar v.t. unir v.t. 
ligar v.t. 
Uyay pawtaksa umanawiy. 
—Vamos ajuntar nossa comida. 

pawtaksaki adj. ► composto /a adj. 
Wis kawih tiykaki nopsesa adahan pawteksene 
akisut abet iwit pawtaksaki. 
—Usamos um hífen para ligar os elementos de 
palavras compostas. 

pawtaksene iwit ► conjunção s.f. 
Inakni iwit “akak” in adahan pawtaksene iwit 
akak pahatwa akiw ku pariye nehmnikuhpiye 
aharaptak.  —O “e” é uma conjunção que serve 
para adicionar uma palavra ou oração com uma 
outra em seguida. 
“Awaku”, “adahan”, akak “nikwe” inakni hawata 
pawtaksene iwit. —“Porque”, “para que” e 
“então” também são conjunções. 

paxkabu num. ► quatro num. (ref. a coisas planas) 
Nah muwaka isim pit paxkabu parak. 
—Quero comprar quatro tábuas de você. 

paxnika num. ► quatro num. 
Uya sunapkis nutuh paxnika pudubdu. 
—Empreste-me quatro pregos. 

paxnika atusi ► retângulo s.m. 
Inin awagi ahumwan paxnika atusi. 
—Este abano tem formato de retângulo. 

paxnika madikwa num. ► quarenta num. (40) 
Igkis wew amadga amatap kayhyekata adahan 
paxnika madikwa kamukri. 
—Eles andaram no deserto por quarenta anos. 

paxniknene atusi ► retangular adj. 
Ig isim hiher paxniknene atusi. —Ele comprou 
uma chapa retangular para o forno. 

paxkavut adv. ► quatro vezes 
Ig hasih paxkavut. 
—Ele espirrou quatro vezes. 

payak adv. ► junto /a adv. em companhia 
Igkis tivik payak lekolya. 
—Eles foram juntos à escola. 
Eg tubohe payak akak gukamkayh. 
—Ela caiu na água junto com o filho. 

payakmin adv. ► sincronizado /a, 
simultaneamente adv. V.‘pahamtak’ 
Egkis kayvi payakmin. 
—Elas dançaram sincronizadas. 
Igkis danuh payakmin. 
—Eles chegaram simultaneamente. 

payakmine adj. ► simultânea adj. 
Kuwis danuh ahawkanavrik ivegbohaki payak-
mine. —Já chegou a hora de leitura simultânea. 

payatwa s.f. ► tuim s.f. (Forpus spp) 
Eg payatwa ahavwikyano. 
—A ave tuim vive no mato. 

payebdak adv. ► junto adv. anexo adv. 
V.‘payegbitak’‘payak’‘-bet’‘pa- -ak’ 
Ig kamax kariwru payebdak akak pune. 
—Ele pegou tamuatá junto com jiju. 

payebdaksa v.t. ►1 adicionar v.t. juntar v.t. 
ajuntar v.t. 
Eg payebdekse iveyti akak ahayak anunu. 
—Ela adicionou o mel ao remédio. 

►2 misturar v.t. mesclar v.t. 
Ig payebdekse gimana akak dug. 
—Ele misturou arroz na sua comida. 



 

Dicionário Palikur – Português, 2019, Associação Internacional de Linguística —SIL Brasil 

270 

payebdaksaw v.i. ► mesclar v.t. 
Eg payebdaksaw akak atiwwi. —Ela mesclou o 
seu sangue com o de um homem negro. 

payegbitak adv. ► junto adv. Tb.‘payebdak’ 

payekbetha v.t. ► misturar v.t. V.‘pa- -ak’‘ayegbi’ 
Ka ba payekbetha numana. 
—Não misture minha comida. 

paygi s.f. ► pau-ferro s.m. marapini s.f. (Caesalpinia 
ferrea) 
Wis waha paygi amar bus, ayteke wis wiwh atip 
adahan kehne imedgit ku pariye dahwa ayivwad. 
—Esperamos até que o tronco da pau-ferro fique 
podre, então tiramos o cerne para fazer um arco 
que dura muitos anos. 

paygwa s.m. ► formiga louca s.f. (Nylanderia fulva) 
Paygwa gikak kasis, igkis ka darihwak. 
—A formiga louca é inimiga da formiga-de-fogo. 

paynte conj. ► assim que, logo que V. pase 
Paynte ig danuh, akak ig kannivwi. 
—Assim que ele chega, ele começa a trabalhar. 

payt, givin s.n. ►1 casa s.f. 
Ig aynte aharaptak payt. 
—Ele está atrás da casa. 

►2 imóvel s.m. 
Pahavwi awayg 
isimkere inin payt. 
—Um homem quer 
comprar este imóvel. 

payt avegten ► janela s.f. 
V.‘finetra’‘ivegtet’ 
Ig tuguhe arikutak payt avegten. 
—Ele caiu da janela. 

payt abeyhekri karukri ► banco s.m. V.‘labank’ 
Nah iki nukakura arikut payt abeyhekri karukri. 
Ayteke ku aysaw nah wiwhni eg diyuhkiska nutuh 
aynesa avitmin akiw. 
—Depositei o meu dinheiro no banco. Depois, 
quando o tirei, ganhei juros. 

payt katiwniket ► hotel s.m. V.‘katiwnih’ 
Nah mpiyese mpana hawkri ayge ariku payt 
katiwniket. —Eu passei três dias num hotel. 

payt avuhkak ► endereço s.m 
Pariye pivin avuhkak? —Qual é seu endereço? 

payt misekweket pahayruknene ► apartamento  
Usuh misakwa ariku payt misekweket 
pahayruknene. 
—Nós moramos num apartamento. 

payt kabeyheket ► igreja s.f. V.‘leglis’ 
Igkis kehne barewka ariku payt kabeyheket. 
—Estão fazendo uma celebração na igreja. 

Payt Pahadguhket ► Centro Comunitário 
Usuh kehnek pahadguhka ayhte ariku Payt 
Pahadguhket. —Vamos fazer uma reunião no 
Centro Comunitário. 

paytbet, givinbet s.n. ► casinha s.f. barraca s.f. 
cabana s.f. tenda s.f. 
Igkis keh paytbet kibehtenwa ahavwik. 
—Eles fizeram rápido uma casinha no mato. 
Igkis kannikase paytbet tiyegem. 
—Eles armaram a barraca à noite. 
Ini paytbet in kehka akak latwel. 
—A tenda foi feita de lona. 

paytbet, givinbetkis s.n. ► acampamento s.m. 
Igkis keh givinbetkis anavi ahavwi. 
—Eles fizeram o acampamento debaixo das 
árvores. 

paytbu, givinbu s.n. ► porão s.m. pórtico s.m. 
alpendre s.m. abrigo s.m. V.‘payt’’-bu’ 
Paytbu hakuhe awaku kamaygviye. 
—O porão desabou por causa do vento. 

paytbu s.n. ► átrio s.m. pátio s.m. 
V.‘payt’’-bu’‘givinbu’ 
Ig hiyap paytbu miyakarik. 
—Ele viu que o pátio ficou vazio. 

paytbuhku adv. ►1 no porão, no pórtico, no 
alpendre, no átrio, no pátio V.‘paytbu’‘-iku’ 
Ig bat ayge paytbuhku kamaxne kamaygviye. 
—Ele sentou no porão para pegar uma brisa. 

paytevutne s.m. ► carpinteiro s.m. 
Ig kibeyne paytevutne. 
—Ele é um bom carpinteiro. 

paytrik adv. ► em casa, dentro da casa 
“Kiney pinag?” “Ay paytrik.” 
—“Onde está sua mãe?” “Está em casa.” 

paytrikut adv. ► para dentro de casa 
Ig sigise paytrikute. 
—Ele correu para dentro de casa. 

paytrikutak adv. ► de casa 
Usuh pese paytrikutak. —Nós saímos de casa. 

paytwempu s.n. ►1 aldeia s.f. vila s.f. 
V.‘payt’‘-wa’‘-empu’ 
“Kiyavwiye, pariye paytwempu kiyeste minikwak?” 
“Inetra paytwempu kewye Kuwap, muwapuw 
payt.” 
—“Senhor, qual era a aldeia maior 
antigamente?” “Aquela aldeia chamada Kuwap 
tinha casas por toda parte.” 

►2 cidade s.f. 
Pag in paytwempu nopsad. 
—A cidade de Belém é grande. 

►3 município s.m. (payak akak aranwayavu) 
Ukivara kumaduka hiyeg avit paytwempu payak 
akak hiyeg aranwayavu. 
—O prefeito é o chefe do município. 

paytwempu gidahankisnenwa madiptavye ► 
favela s.f. 
Ini paytwempu gidahankisnenwa madiptavye in 
tabir avitmin tinivwi. —A favela fica sobre a lama. 

paytyan, givin s.n. ► casinha s.f. 
Ig keh paytyan gudahan. 
—Ele fez uma casinha para ela. 

payuhpan s.f. ► priprioca s.f. junco s.m. (Cyperus 
articulatus) V.‘sivava’‘yakot’ 
Payuhpan hiyenpiye ay Arukwa mpuse digisweki. 
—A priprioca brota todo inverno aqui no 
Urucauá. 
Ku wis higa payuhpan adug araku in keh wis 
himak kabayntiwa. Hawata araku mpitha 
nuwiskawanka. —Se tomarmos chá da raíz da 
priprioca, nós dormimos bem. Também esse 
chá evita convulsões. 

payuyri s.f. ► siriúba s.f. (Avicenia germinans) 
Payuyri eg ah parahwokwano. 
—A árvore siriúba cresce na beira do mar. 

-pe suf. ►sufixo referente a alguém que atua em favor a ou 
no lugar de um outro. Tb.‘-ve’ 

pebkak num. ► dois num. (lados) V.‘pa- -ak’‘-bak’ 
Kurumwi gukig eg pebkak guyaw. 
—A ponta da flecha “kurumwi” tem dois gumes. 
Eg ayhbokig pebkakte. 
—Ela beijou os dois lados do rosto dele. 
Gikabutik in kawih adahan pebkakte. 
—O cinto dele é de dupla face. 

http://animal.memozee.com/list.php?qry=nylanderia%20fulva


 

Dicionário Palikur – Português, 2019, Associação Internacional de Linguística —SIL Brasil 

271 

Katuwyo akig eg pebkaknano atuw. 
—A ponta da flecha “katuwyo” tem duas farpas. 

pebakte adv. ► em ambos os lados 
Ig lahsaha gihmun pebakte, aharaptak akak 
arikutak. —Ele passou piche em ambos os 
lados da canoa, dentro e fora. 

pekebdih v.t. ► despejar v.t. 
Pis kaba pekebdih wewkanbet. 
—Você quase despejou nossas coisas. 

pekkis v.t. ►1 expulsar v.t. fazer sair 
V.‘pes’‘-kis’‘tivika’ 
Eg pekkis takarak arikutak payt. 
—Ela fez o galo sair da casa. 
Ig pekkis wavitye givititak. 
—Ele expulsou o espírito mau. 

►2 deportar v.t. V.‘pes’‘tivika’ 
Igkis pekkis nawwotunye avititak giwaxigkis. 
—Eles deportaram os estrangeiros do país. 

►3 transferir v.t. fazer download V.‘pes’‘tivika’ 
Nah kuwis pekkis pawahkisni numinhu. 
—Já fiz o download dos arquivos. 

pel, givela s.f. ► pá s.f. (do crioulo) 
Ig wiwhe igenmat akak pel. 
—Ele pegou o lixo com a pá. 

peruvya-ariwtyak s.f. ► (tipo de planta) (Sipanea 
dichotoma) 
Peruvya-ariwtyak in iveyti adahan wowtyak. Wis 
kis amar ayteke wis sakahni, tigiswotaw akak. 
—Peruvya-ariwtyak é remédio para os olhos. 
Raspamos a casca, a cozinhamos, e depois 
colocamos gotas nos olhos. 

pes v.i. ►1 partir v.i. retirar-se v.i. sair v.i. 
Ig pese hawkanawa adahan wewvene. 
—Ele partiu bem cedinho para caçar. 
Ig pes ariwntak paytwempu adahan aynesa 
hawkri.—Ele vai retirar-se da aldeia por uns dias. 

►2 surgir v.i. 
Parewni pes anavitak waxri. 
—O igarapé surgiu da terra. 

►4 terminar v.i. sair v.i. 
Wewvaki pes kabayntiwa ku avim inin. —Hoje a 
caçada terminou bem. Foi bem sucedida. 

►5 nascer v.i. alvorecer v.i. despertar v.i. 
levantar-se v.i. raiar v.i. (sol) 
Ig aytniye wahamaravriktak ku kitak kamuw pes. 
—Ele virá do leste onde o sol nasce. 

pes migat ► sangrar v.t. 
Ig ihuke gikugku migat pes ka aynsima. 
—Ele cortou o pé e sangrou muito. 

pesket, givesni s.n. ► saída s.f. V.‘pes’ 
Ig ka uti givesni ahavwitak. 
—Ele não achou a saída da mata. 

pet adj. ► entupido/a adj. obstruído/a adj. 
bloqueado/a adj. fechado/a adj. V.‘pitih’ 
Pet ahin, kahadbekam ka ik adahan mpiya. 
—O caminho é bloqueado para que não seja 
possível passar. 
Pet nutaybi. —Meus ouvidos estão entupidos. 

pet ariw nawenyewa hiyakemniki ► intolerante  
Gihiyekemni pet ariw nawenyewa hiyakemniki. 
—Ele é intolerante. 

pewru s.m./s.f. ► cachorro /a s.m./s.f. cão s.m. 
(do castelhano) 
Igme pahavwi atak akak pewru adahan 
ivukwene. —O outro vai com o cachorro para 
afugentar a caça. 

pewruvye s.n. ► (tipo de planta) (Bonafousia disticha) 
Ig kaba biyukse givegi. Nikwe ig tigisotaw akak 
pewruvye giwtrikut. —Ele colocou gotas de 
“pewruvye” nos olhos pois quase perdeu a vista. 

pexe, givexega s.n. ► pecado s.m. (do crioulo) 
Minikwak nah wanamine akak pexe. 
—Antigamente eu era preso pelo pecado. 

pexewnivye /o s.n. ► pecador s.m. (do crioulo) 
Uhokri amnih pexewnavye. 
—Deus salva pecadores. 

pey s.f. ► olho-de-fogo-de-costas-brancas 
Pey isite guw sawakuk henneme eg xuwehe 
guvin. 
—O olho-de-fogo-de-costas-brancas é menor 
do que o japim, mas se apossou do seu ninho. 

pi -te adv. ► mais adv. (do crioulo) 
Ig pi kamaxte im giw. 
—Ele pegou mais peixe do que ele. 
Eg pi barewte nuwhu. Nahme pi hiyakemniyete 
guw. —Ela é mais bonita do que eu, mas eu sou 
mais inteligente do que ela. 

pi- pref.pron.poss. ► de você, seu, sua, teu, tua 
pron.poss. (Ku pariye pewkan ikaka awayg, wis awna “seu” 
ba “teu”; ku pariye ikaka tino, wis awna “sua” ba "tua".) 
Tb.‘p-’ 
Mmah piw? —Qual é o seu nome? 
Pikamkayh eg barewyo. Pikamkayh awayg 
hawata barewye. —A sua filha é bonita. O seu 
filho também é bonito. 
Ig batekye gukak pinag gikak pig. Ig 
maripkewkere pikak. —Ele gosta da sua mãe e 
do seu pai e quer se casar contigo. 
Nah ka miyehti pabay akak pamnihra. —Nunca 
esquecerei da tua bondade e do teu amor. 

-pi suf. pron.obliq. ► te pron.obliq. lhe pron.obliq. 
Tb.‘-p’‘-vi’‘-wi’ 
Ka sam. Ig amnihpi, ig bayahminap. 
—Não importa. Ele te ama. Ele te perdoará. 

-pi suf. ► estado s.m. (sufixo que indica um estado 
definitivo) Tb.‘-p’‘-vi’ 
Ku gig miyavi, ginag miyovi nikwe ig mirenpiye. 
—Se o pai e a mãe estiverem mortos, então ele é 
um órfão. 

pibiyna num. ► dois (ref. a gole ou bocado) V.‘gibiy’ 
Ig dakara pibiyna un. 
—Ele tomou dois goles de água. 

pibohra num. ► dois num. (ref. a grupos) 
Pibohra hiyeg ay ahegbet adahan annivwit. 
—Dois grupos de pessoas estão aqui para 
trabalhar. 

pidahan pron.poss. ► de você pron.poss. 
seu pron.poss. sua pron.poss. 
Mmahki pidahan annivwit ka wew? 
—Por que o seu trabalho não andou? 

pidahan adv. ► para você V.‘pis’‘kadahan’ 
Nah ayta bekne pidahan pitimka. 
—Eu vim rachar lenha para você. 

pidik v.t. ► apertar v.t. abafar v.t. V.‘dahak’ 
Pudukuvwi pidike amutribdi. 
—Os espinhos abafaram as plantas. 

pidik giwak ► agarrar-se v.i. agarrado /a adj. 
(gíria) 
Ig pidik giwak awaku ig mavukwiye. —Ele 
agarrou-se às suas coisas porque ele é egoísta. 

pidika, avidkan s.n. ► aperto s.m. pressão s.f. 
V.‘pidik’ 
Matiswasa migat akak pidika. 
—Estanque o sangue fazendo pressão. 
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pidika, gividrak s.n. ► bronquite s.m. congestão 
s.f. V.‘pidik’ 
Ku pis uti murukti akak pidika amawka pis higap 
tivigu araku wageska akak ilay teska akak sitru 
araku akiw. —Se você tem resfriado ou 
bronquite, deve tomar óleo de andiroba 
misturado com alho e suco de limão. 

pidikakuh v.t. ► espremer v.t. V.‘pidik’’-iku’ 
Eg pidikakuh miruk asukap. 
—Ela espremeu a esponja. 
Ig pidikakuhne tivigu adahan wiwne ariy. —Ele 
está espremendo a andiroba para tirar óleo. 

pidikan adj. ►1 apertado adj. em aperto V.‘pidik’ 
Simis nopsesa, ka avidkansima. 
—A camisa pequena é muito apertada. 

►2 Nah pidikan. Nah ka hiya nahma keh 
ariknawnama. 
—Estou em aperto, não consigo fazer nada. 

pidiktet s.f. ► alicate s.m. V.‘pidik’‘-tet’ 
Ig kamax akati akak pidiktet. 
—Ele segurou o fio com o alicate. 

pidikwa v.i. ► encolher-se v.i. V.‘pidik’‘-wa’ 
Iki pihmun adaw, marihwa eg ka pidikwa. 
—Coloque travessas na sua canoa, para que ela 
não se encolha. 

pidikwa v.t. ► atrofiar v.t. V.‘pidik’‘-wa’ 
Giwan pidikwe. —Seu braço atrofiou-se. 

pidikwoka v.t. ► apertar a mão V.‘pidik’‘-wok’‘-ha’ 
Ka pidikwoka pisamwi, ig isite piw. 
—Não aperte a mão do irmãozinho; ele é menor 
do que você. 

pidubdupti adj. ► irritado /a adj. 
Kumaksi in ik adahan keh wis pidubdupti. 
—A sujeira da água pode deixar a pele irritada. 

pidubduptihka s.n. ► irritação s.f. 
Pidubduptihka kaba ka ik adahan isaksa wis 
himak. —A irritação na pele quase não deixa a 
gente dormir. 

-pig suf. ► acessórios s.m. artigos s.m. utensílios 
s.m. associados s.m. que acompanha Tb.‘-vig’ 
Ig ute atiwni ayta amadgatak akagtanpig. 
—Ele encontrou o preço na nota que 
acompanhou a venda. 

pigakwa adv. ► já está indo 
“Kineyki pigihgi?” “Pigakwa ig.” 
—“Onde está seu marido?” “Já está indo.” 
“Pigakwa nah.” “Ihi.” 
—“Já estou indo.” “Tudo bem.” 

pihamadga adv. ►1 nas costas 
Eg tivik akak guwasuna guhamadga. 
—Ela saiu com o jamaxim nas costas. 

►2 sob a sua responsabilidade, nas costas 
Igkis tivik ikise madikte annivwit gihamadga. 
—Eles foram embora e largaram tudo nas suas 
costas. 
Madikte ewkekebdi ay pihamadga. Avuriwni 
kabayntiwa. 
—Todas as coisas estão sob a sua 
responsabilidade. Cuide bem delas. 

pihapti adv. ► contigo adv. 
Nah tivik pihapti. —Eu vou contigo. 

pihimka s.n. ► assado /a adj. cozido /a adj. 
Numana pihimka hennen. 
—Minha comida não foi bem assada. 

pihimkeviye /o adj. ► assado /a adj. 
In sakahka, kuwis pihimkeviye. 
—Está pronto, já está assado. 

pikak adv. ► contigo adv. com você 
Nah batek kinetihwa pikak. 
—Eu gosto de conversar contigo. 
Nah awnakere pikak. 
—Eu quero falar com você. 

pikana num. ► dois, duas num. (ref. a algo plano) 
Nah awahkis pikana kagta pimin, nah waha 
pikana kamukri adah pis kaytwin. 
—Enviei duas cartas para você e esperei dois 
anos para você me responder. 

pikanamnen adv. ► duplo /a num. (ref. a algo plano) 
Nah sigke nukasotni aynesa ku pariye paduka 
pikanamnen. Nah idise irakri atere. 
—Rasguei o meu sapato um pouco onde havia 
costura dupla e coloquei a chave lá. 

pikatna num. ► dois, duas num. (ref. a plantas) 
V.‘akat’ 
Uhukni hirohe tese pikatna akiw. —A árvore que 
derrubamos caiu em duas outras árvores. 

pikina num. ► dois, duas num. (ref. a feixse, maços) 
Ig ewk pikina kiniki akat amadga gihmun. 
—Ele trouxe dois feixes de manivas na canoa. 

pikipki s.m. ► besouro-rinoceronte s.m. 
escaravelho s.m. (Oryctes rhinoceros) 
Pikipki katuwbet ke pakbe. 
—O besouro-rinoceronte tem chifres como boi. 

pilatno s.f. ► banana s.f. (do castelhano) 
Hiyeg batek ax pilatno. 
—A gente gosta de comer banana. 
Platnu adugasveyni piyih iyakvitka. 
—A raíz da banana cura erupção na pele. 
Kadaha pilatno tayk. —Há banana “tayk”. 
Kadaha pilatno bara. —Há banana pacovão. 
Kadaha pilatno uguhk. —Há banana-d’água. 
Kadaha pilatno maykyo. —Há banana chorona. 
Kadaha pilatno paranbuk. 
—Há banana comprida ou pacovinha. 
Kadaha pilatno yariyminyo. —Há banana sapo. 
Kadaha pilatno pakirhetno. 
—Há banana “pakirhetno”. 
Kadaha pilatno karikti. —Há banana inajá. 
Kadaha pilatno mirukewyo. —Há banana prata. 
Kadaha pilatno seyno. —Há banana branca. 
Kadaha pilatno suwiminyo. 
—Há banana santomé. 

pilatno akat ► bananeira s.f. (do castelhano) 

piledukaw v.i. ► discutir v.i. disputar v.t. 
contender v.i. V.‘iniyekbet’‘katiwekbet’‘kaytwanaw’ 
Igkis avanenekwa piledukaw pawtak. 
—Eles sempre contendem entre si. 
Kavatravahki yis piledukewne? 
—Sobre o que vocês estão discutindo? 

piledukawka s.n. ► disputa s.f. contenda s.f. 
bate-boca s.f. porfia s.f. V.‘iniyaka’ 
Gibetkis neras hiyeg ka aynsima piledukawka. 
—Entre aquelas pessoas há muitas disputas. 
Nah amiyhe piledukawka.—Detesto bate-boca. 

pilum s.f. ► prumo s.m. (do português) 
Pilum in adahan ahehne payt awakubet. 
—O prumo é para alinhar os esteios da casa. 

pilut, giviluta s.n. ► chumbo s.m. (do francês) 
Ig kivunsa gikatuxa akak pilut. 
—Ele encheu seu cartucho com chumbo. 

Pilutewni s.n. ► (nome duma ilha pequena e redonda) 
V.‘pilut’‘-ewni’ 

pimavut adv. ► duas vezes 
Nuhaya padukwika pimavut. 
—Minha esposa foi operada duas vezes. 
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pimavut akiw ► dobrar v.t. dobro s.m. 
Unibdi tukuwe pimavut akiw maviy akemni. 
—A massa dobrou de volume. 
Nah diyuhkiste gikakura pimavut akiw ariw 
nukidsan.—Pagarei em dobro tudo o que roubei. 

pina num. ► dois, duas num. (ref. a ciclos, séries) 
Pina hawkri kuwis nah ay. 
—Há dois dias que estou aqui. 

pina madikwa num. ► vinte num. (20) 
Nah ute pina madikwa mewkayan ariku 
pahaykuwa. 
—Achei vinte ovos de tracajá num só ninho. 

pina madikwa akak ntewnehker arawna num. ► 
vinte e sete num. (27) 
Parahnamnaw abagba kadahan pina madikwa 
warukma akak ntewnehker arawna. 
—A bandeira do Brasil tem vinte e sete estrelas. 

pina madikwa akak pisaya arawna num. ► vinte 
e dois / duas num. (22) 
Muwaka pina madikwa akak pitiwna arawna 
was atew adahan kivunsa pitana sak. 
—São necessárias vinte e duas pencas para 
encher dois sacos de açaí. 

pinup s.m. ► sarapó-tuvira s.m. carapó s.m. 
(Carapus fasciatus) 
Ig pinup misakwa aynte ahavwik avigku parewni. 
—O sarapó-tuvira vive nos igarapés. 

pinurup s.f. ► massaranduba s.f. (Manilkara 
bidentata) 
Ig keh givuhri akak ah pinurup. 
—Ele fez o remo de massaranduba. 

pirikna num. ► dois, duas num. (referente a um lugar 
ou coisa delimitada, alta, funda, ou larga) 
Ig atik pirikna mewkayan. —Ele cavou e retirou 
os ovos de dois ninhos de tracajá. 

pirinru s.f. ► cidra s.f. 
Pirinru eg kabayno axka. 
—A cidra é boa comida. 

pirivwi ariw s.f. ► pajurá-da-mata s.f. 
Eg pirivwi kukwaki eg maguyo axka. 
—A massa de pajurá-da-mata é gostosa. 

pirivwip adj. ► irritadiço adj. sentir comichão, 
sentir cócegas 
Nutew pirivwip. Pariye arikna abet nusemnu? 
—Sinto comichão na minha cabeça. O que tem 
no meu cabelo? 
Nah hasih awaku nukiguh pirivwip. 
—Eu espirrei porque senti cócegas no nariz. 

piriyepkaw v.i. ► orar v.i. V.‘-pka’ (do crioulo) 
Ig piriyepkaw abet pahadguhwaki, ayepne 
kabayka git Kiyavwiye. —Ele orou na reunião, 
pedindo bênçãos do Senhor. 

piriyepkawka, giviryepkawni s.n. ►1 intercessão 
s.f. oração s.f. (do crioulo) V.‘piriyepkaw’‘-ka’ 
Kiyavwiye keh annut avitimpi uviryepkawni. 
—O Senhor opera através de nossas orações. 
Nah maxhaw adahan piriyepkewne gidahan 
nukamkayh. 
—Jejuei para fazer intercessão por meu filho. 

►2 reunião de oração 
Ig aynte abet piriyepkawka. 
—Ele está lá na reunião de oração. 

pis pron. ► você pron. 
Ba pis ahegbet adahan tivikwiye? 
—Você está pronto para sair? 
Nah kabay. Ya pis? —Vou bem. E você? 

pisaya num. ► dois, duas num. (ref. a algo de formato 
irregular) 
Pisaya antiyan kuwis bakwa. 
—Dois ovos já foram chocados. 

pisaya tikiska (:) ► dois pontos 
Ku aysaw wis tamak iwit amadga kagta, wis 
kawih pisaya tikiska ku kiney wis awna “han:” ba 
“ke ininbe:”; hawata arakamnihten pahavwi giwn. 
—Quando escrevemos, colocamos dois pontos 
antes de uma lista, explicação ou citação. 

pisayamte num. ► ambos /as num. 
Pisayamte payt hirohe. 
—Ambas as casas caíram. 

pisina num. ► dois, duas num. (ref. a cestos) 
Nah kadahan pisina kat dug. 
—Eu tenho dois cestos de arroz. 

pisenwa adj. ► cumprido /a v.t. feito /a adj. 
Bolu kuwis pisenwa akehka. 
—O bolo já está feito. 
Inin annivwit kuwis pisenwe. 
—O trabalho foi cumprido. 

pisenwah v.t. ►1 completar v.t. concluir v.t. 
finalizar v.t 
Uyay pisenwah akak inin annivwit. 
—Vamos completar este trabalho. 
Ig kote pisenwahte gannivwi. 
—Ele não finalizou a obra. 

►2 abolir v.t. 
Igkis pisenwah akak bukitka. 
—Eles aboliram a escravidão. 

►3 acabar v.i. destruir v.t. 
Ig pisenwah akak kasis. 
—Ele acabou com as formigas. 

►4 aniquilar v.t. exterminar v.t. 
Ig muwaka pisenwah akak inin patahwaki. 
—Ele quer aniquilar a corrupção. 

pisenwate adv. ► imediatamente adv. agora 
mesmo, já já, logo adv. V.‘aynewa’‘kurinewa’ 
Ku aysaw igkis humakun, nah atak pisenwate. 
—Quando eles me chamam, vou 
imediatamente. 
“Kabet wis keh fet?” “Uyay keh pisenwate.” 
—“Quando faremos a festa?” “Vamos fazer 
logo.” 

pisig, givisira s.n. ► pacará s.m. cofo s.m. 
In pisig kawih adahan hiyuhne antiyan. 
—O cesto pacará é utilizado para carregar ovos. 

pisigvan s.m. ► (tipo de abelha) (Trigona amazonensis) 
Motye pisigvan keh givin amin ah nopsadmin. 
—A abelha “pisigvan” faz seu ninho ligado ao 
tronco de árvore grande. 

pisivi adj. ►1 atravessar v.t. V.‘huwihwa’‘kiyaw’ 
Ku wahmun sabapit akak un, ik adahan urak 
atigsan pisivi ta uvitit. —O choque do poraquê 
atravessa a canoa encharcada e nos atinge. 
Ku dasi ikaka amadga kagta, ahawna taris pisivi 
arit sivari. —O magnetismo do imã atravessa um 
papel e atrai metais. 
Nor yakot huwite nuhepkat, pisivi nukutaptak.—A 
flecha varou todo o rosto e atravessou a nuca. 
Ig sigise tivige ig pisivi atan amadgat ini. 
—Ele deixou [o submundo] e atravessou para 
este mundo. 

►2 transmitido /a adj. difundido /a adj. 
Aman pisivi tahan arikutak parawtwe. —O som é 
transmitido bem longe pelo megafone. 
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►3 exsudar v.i. 
Eg ihuke samukni, kibehtenwa pisivi un. 
—Ela cortou o cipó-da-água e logo ele exsudou 
a água. 

pisiw s.m. ► bacurau-de cauda-pintada s.m. 
(Caprimulgus maculicaudus) 
Pisiw seyvitye ig. —O bacurau-de cauda-
pintada tem listras brancas. 

pisoya num. ► dois, duas num. (ref. a algo redondo) 
Ba pis muwaka pisoya uwas? 
—Você quer duas laranjas? 

pit pron.obliq. ► para você, até você, lhe pron.obliq. 
V.‘-t’ 
Nah akki pit ku nah me tivik. 
—Digo-lhe que vou sair agora. 

-pit suf. ►1 (sufixo verbal ref. a algo de forma redonda ou 
irregular) V.‘-vit’ Tb.‘-vit’‘-pti’‘-pt’‘-p’‘-t’ 
Gisimsa igiyeboye. Inme gennetni hawata 
igiyeminye. Inme gikaswatni hawata igiyevitye. 
—A sua camisa é verde. A sua caneta também é 
verde. Os seus sapatos também são verdes. 

►2 (referente ao corpo humano inteiro) V.‘givit’ 
Ner awayg ivatvitye ig ka gidatnisima. 
—O homem de corpo rijo é muito forte. 

►3 (radical das preposições ref. a algo de forma redonda ou 
irregular, e que indica ‘de’, ‘em’, ‘antes’, ou ‘contra’) 
V.‘avit’‘gavit’ 
Avit gutepkemni, pahavu tivuw watiswa guvitit. 
—Antes da saída dela, um sapo pulou nela. 
Uya mavithamnihwa gavit kaybune. 
—Proteja-se contra cobras. 
Igkis ayemwe gavitkis givetunyakis. 
—Eles se esconderam dos inimigos. 

-pit suf. ► (sufixo nos substantivos que forma o nome de um 
lugar) área s.f. local s.m. Tb.‘-vit’‘-pti’ 
Aynte Pasisvit kadahan ka aynsima pasis. 
—Lá na área da Cupiúba tem muito cupiúba. 

pitahra num. ► dois, duas num. (ref. a algo extenso) 
Usuh manuke pitahra parewni. 
—Atravessamos dois igarapés. 
Igkis pitihe pitahra ahin. 
—Eles bloquearam duas trilhas. 
Namutra pitahra gukebikis adahan paxkaptit. 
—Minhas plantas estão em duas fileiras de 
quatro. 

pitana num. ►1 dois, duas num. (ref. a algos cilíndrico) 
Ig kadahan pitana ennetet. —Ele tem dois lápis. 

►2 dois, duas num. (ref. a algo abstrato) 
Nah kannuh pak pitana avat. 
—Sei cantar dois cânticos. 
Ig kadahan pitana karayt. 
—Ele tem duas doenças. 

►3 fendido /a adj. 
It akak kariku, pakir, giwakis pitana. 
—O casco do veado e do porco é fendido. 

pitana iwit ► bilingue adj. 
Eg kanuhak ariku pitana iwit parantunka payak 
akak parikwaki. —Ela ensina um curso bilingue 
em português e palikur. 

pitamate num. ► ambos /as num. (conjunto de duas 
coisas) V.‘piyanmate ’‘-te’ 
Ig axe pitamate pilatno. 
—Ele comeu ambas as bananas. 

pitati adv. ► adiante adv. em frente 
Nah tivik pitati yavit. —Eu vou adiante de vocês. 
Ig keh bakimnayh wew pitati gavit. 
—Ele fez as crianças andarem na frente dele. 

Han pitatit, ayge pis utipni. 
—Lá em frente você vai encontrá-lo. 
Amawka pis havis pitati giw uvayan aynesawa 
adahan pis huwit git. —Você deve atirar um 
pouco na frente do pato para acertá-lo em cheio. 

pitatit adv. ►1 em diante, no decorrer, daí adv. 
Ku pis akum ayg, han pitatit pis ka danuhwa 
pikivayavrik, pis miya. —Se você fumar, daqui em 
diante, vai morrer antes do tempo. 
Ariwntak han pitatit metakwa wis hiyak. —No 
decorrer da história tudo vai ser esclarecido. 
Ku pis ka ax, han pitatit pis kakahripnek. 
—Se você não comer, no decorrer do tempo 
você vai adoecer. 

►2 à frente V.‘pitati’‘-t’ 
Ka ik adah wis hiyap pitatit awaku sariyan. 
—Não conseguimos enxergar à frente por causa 
da fumaça. 

pitatye num. ► primeiro adj. matriz adj. V.‘pitati’‘-ye’ 
Pitatye piyuket, in kavusa pisaya piyuket akiw. 
—A loja matriz inaugurou mais duas outras lojas. 

pitatye akaki ► estreia s.f. 
Pitatye akaki amin estwa takuwanek. 
—A estreia da programação é amanhã. 

pitenmekemni adv. ► pelas duas pontas 
V.‘pitana’ 
Ig iwe akati pitenmekemni. 
—Ele pegou a corda pelas duas pontas. 

pitih v.t. ► entupir v.t. tapar v.t. bloquear v.t. 
tampar v.t. V.‘sabuk’ 
Bakimni pitihe gukig akak mawru. 
—A criança entupiu o nariz com algodão. 
Igkis timapni henne, igkis pitihe gitaybikis. 
—Quando ouviram aquilo, taparam os seus 
ouvidos. 
Igkis pitihe ahin avuheket aynte Kuwap. 
—Eles bloquearam o caminho para o cemitério 
lá em Kuwap. 

pitih uyakak ► sufocar v.t. 
Asayan pitihe tino guyakak. 
—A fumaça sufocou a mulher. 

pitihakanka s.n. ► asma s.f. V.‘pitih’‘-ka’’-kan’ 
Ig ka ik adahan kahikanaw awaku pitihakanka. 
—Ele não pode respirar bem por causa da asma. 

pitihakuh v.t. ► obstruir v.t. V.‘pitih’’-iku’ 
Ku wis ax ka aynsima iyti in ik adahan pitihakuh 
uyakni. 
—Comer muita gordura pode obstruir o coração. 

pitihka adj. ► entupido/a adj. obstruído/a adj. 
bloqueado/a v.t. V.‘pet’ V.‘pitih’‘-ka’ 
Ahin pitihka akak bayad gavitkis gitimnikis. 
—O caminho estava bloqueado pelos inimigos, 
com uma barricada. 

pitihka s.n. ► quarto s.m. V.‘xam’ 
Ig bayehe gewkanbet arikut pitihka. 
—Ele guardou os seus pertentes no quarto. 

pitihka inuwew ► forrado /a adj. 
Guvin pitihka inuwew adah mpithene kamuw 
gawahni. —A casa dela é forrada para protegê-la 
do calor do sol. 

pitihmina v.t. ► estancar v.t. 
V.‘pitih’‘-min’‘matiswasa’ 
Karumayra gibukvig igkis padakte nopsad tip. 
Pitihmine nor warik. —Os servos de Karumayra 
estancaram o rio com pedras grandes. 

pitihwa v.i. ► ser obstruído /a, ficar entupido /a  
Gukig pitihwe awaku murukti. —O nariz dela 
ficou entupido por causa da gripe. 
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Giyakni akawa pitihwe awaku iyti. 
—As artérias do coração ficaram obstruídas 
porque ele comia muita gordura. 

pitihwaki s.n. ► obstrução s.f. V.‘pitih’‘-wa’‘-ka’ 
Ariku aragbus amin kadahan pitihwaki; inneki 
keh eg bekwe. 
—Houve obstrução no cano da espingarda e ela 
estourou. 

pitihwevye adj. ► entupido /a adj. obstruído /a 
adj. V.‘pitih’‘-wa’‘-ye’ 
Inin tiyo pitihwevye. 
—Este cano está sempre entupido. 

pitihwotye /o adj. ► muito junto V.‘pitih’‘-ot’ 
Inin kamis in masasanisa pitihwotye. 
—Este tecido é fino, e o seu fio é muito junto. 

pitimnak v.i. ► queixar v.t. queixar-se v.i. brigar 
v.i. V.‘kerye’‘gitimni’‘pa- -ak’ 
Ku pis dax, pig pitimnak pikaknek. —Se você 
mexer, o seu pai vai queixar-se contigo. 
Ig pitimneke gikakkis bakimnayh. 
—Ele queixou-se das crianças. 

pitimnaka, givitminak s.n. ► animosidade s.f. 
queixa s.f. V.‘gitimni’ 
Amawka wixwiy miyeh uvitminakwiy adahan 
ayavekne pawtak. —Devemos esquecer da 
nossa animosidade e ajudar um ao outro. 

pitiwna num. ► dois, duas num. (cacho) 
Ig wagehe pitiwna woki. 
—Ele apanhou dois cachos de bacaba. 

pitiwvuvih v.t. ► ensurdecer v.t. V.‘pituk’ 
Ku aysaw Wavaman duwaka, ik adah pitiwvuvih 
utaybi.  —(Diz a lenda que) quando o monstro 
Wavaman arrota, o barulho dá para ensurdecer 
os ouvidos. 

pituk v.i. ►1 sair v.i. escapulir v.i. 
Yakot akig pituke. —A ponta da flecha saiu. 
Karuvun akig pituke, misekwe aduhyamadga 
kihiwri. —A tapua escapuliu e ficou nas costas 
do pirarucu. 

►2 estripar v.t. arrancar v.t. retirar v.t. puxar v.t. 
Ig pitukave im made. Ig pituke garayh. —Ele 
estripou todos os peixes. Retirou os intestinos. 
Ig pituke hadyu ariwtyak. 
—Ele arrancou o botão do rádio. 
Ka ba pituk pikaswaga aytakin gumariktak. 
—Não retire a facão da bainha! 

►3 tirar v.t. despir v.t. 
Ig pituke gikawihni. Ig pituke madé. 
—Ele tirou a roupa. Despiu-se. 

►4 irromper v.i. nascer v.i. 
Ku aysaw Tavara pituke, ig pituke aka muwok. 
—Quando a constelação do martim-pescador 
nasce, ela manda chuva. 

►5 pôr-se v.i. partir v.i. retirar-se v.i. 
V.‘kamuw pitukwiye’ 
Kamuw pituke. —O sol se pôs. 

pitukakuhwevye /o adj. ► mudar v.t. romper v.t. 
(pele ou casca) V.‘pituk’’-iku’‘-wa’‘-ye’ 
Kaybune pitukakuhwevye ariw amar. 
—A cobra acabou de mudar a pele. 

pitukwa v.i. ► partir v.i. deixar v.i. 
Ig kuwis pitukwe ariw giminamwi kuwis. Egme 
gihayo kotema pitukwetma. —A sua alma já 
deixou o corpo mas a esposa ainda não partiu. 

pivutnam num. ► dois num. (tipos, maneiras) 
Ig pivutnam gannivwi. 
—Ele faz dois tipos de trabalho. 

Eg pivutnam guhiyakemni. 
—Ela tem duas caras. É hipócrita. 

piw adv. ► de você, do que você 
Nah kawigate piw akak ivuhtyaki. 
—Eu pego mais peixes do que você. 

piwntak adv. ► de você 
Inin ennetet piwntak nah uti. 
—Ganhei esta caneta de você. 

piwokna num. ► duas num. (mão, mão cheia) 
Ig huwase kuwak piwokna giwak. 
—Ele mexeu a farinha com as duas mãos. 
Ig tavehe gikamkayh akak giwak piwoknamte. 
—Ele puxou o filho com as duas mãos. 

piyana num. ► dois /duas num.(ref. a um ser vivo) 
Piyana akebi hiyeg kagehpika gavit pewru. 
—Duas pessoas foram mordidas pelo cachorro. 

piyanmat num. ► dois /duas num. (conjunto de dois 
vivos) par s.m. casal s.m. V.‘-me’‘-t’ 
Igkis uwkiya kamaxwene piyanmat gihayokis. 
—Ficaram bêbados e pegaram duas mulheres 
para cada um. 

piyanmate num. ► ambos /as num. (conjunto de duas 
pessoas) V.‘pitamate’ 
Igkis piyanmate avis. 
—Ambos estavam com medo. 

piyanmaka v.t. ► atacar v.t. (dois juntos) V.‘piyana’ 
Usuh piyanmekevgi ta givitit. 
—Nós dois o atacamos juntos. 

piyanmehwe v.i. ► acasalar-se v.i. V.‘piyana’ 
Egkis pewru piyanmehwe. 
—Os cachorros acasalaram-se. 

piyapna num. ► dois, duas num. (vasos cheios) 
Eg keh piyapna darivwit wohska. 
—Ela fez dois vasos de bebida. 

piyawakbet adv. ► distante s.f. (um do outro) 
Waxri adug akak kayg piyawakbet. 
—A terra e a lua são distantes uma da outra. 

piyawakad adv. ► longe adv. distante adv. 
V.‘avawyewa’ 
Avuheket in piyawakad wow. 
—O cemitério fica longe de nós. 

piyawakte adv. ► mais longe adv. 
Usuh kanikne piyawakte avim inin. 
—Hoje nós vamos pescar mais longe. 

-piye /o suf. ► pretender v.t. começar v.i. estar 
para, prestes a (sufixo verbal que indica ação iniciada) 
Tb.‘-wiye’‘-viye’ 
Nah diyuhpiye paytrikut henneme nah misekwe 
akiw. —Comecei a voltar para casa, mas parei. 

piyenme adv. ► aos pares V.‘piyana’‘-me’‘-mat’ 
Egkis uruma wew piyenme. 
—As pombas-rolinhas andam aos pares. 

piyenmehwe v.i. ► casar-se v.i. 
V.‘piyana’‘-me’‘-ha’‘-wa’ 
Egkis piyenmehwe. —Eles se casaram. 

piyih v.t. ►1 tratar v.t. curar v.t. 
Eg piyih gibuskana. —Ela tratou da ferida dele. 

►2 enfeitiçar v.t. 
Gitkan ig piyih gihayo, eg miyop. 
—Diz-se ele enfeitiçou a sua mulher e ela 
morreu. 

piyihekne /o s.m./s.f. ► médico /a s.m./s.f. 
V.‘mekseh’‘iveytivutne’ 
Igkis piyiheknevwi iwasene gumin kabayntiwa 
adahan hiyepne mmahki eg nawa. 
—Os médicos estão examinado a minha filha 
bem para achar a causa da sua febre. 
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piyihka adj. ► curável adj. curado /a adj. V.‘piyih’ 
Inin karayt in ik adahan piyihka. 
—Esta doença é curável. 

piyihkevutne /o s.m./s.f. ► enfermeiro /a s.m./s.f. 
V.‘piyih’‘-ka’‘-evutne’‘fimye’ 
Piyihkevutne busukne yuma ig ay avim inin. 
—O enfermeiro não está aqui hoje. 

piyihkis v.t. ► pedir tratamento v.t. V.‘piyih’‘-kis’ 
Mmahkap henne ka atak piyihkis pihiwhi 
gubuskana? —Por que você não vai pedir 
tratamento para a ferida da sua neta? 

piyihkiswa v.i. ► curar-se v.i. V.‘piyih’‘-kis’‘wa’ 
Minikwak hiyeg piyihkiswa ta gitkis ihamwigben. 
—Antigamente as pessoas se curavam com 
pajés. 

piyihkiswene /ano s.m./s.f. ► paciente s.m. 
Nor piyihkiswano miyop. —O paciente morreu. 

piyox, giviyoxa s.f. ► picareta s.f. (do crioulo) 
Ig bekbete tip akak piyox. 
—Ele quebrou a pedra com picareta. 

piyuk, givika s.n. ► espinha s.f. erupção da pele 
Ig kadahan ka aynsima piyuk gihepkamadga. 
—Ele tem muitas espinhas no rosto. 
Ig ka piyuk iveyti adahan piyuk. 
—Ele não vende remédio para erupções da pele. 

piyuk v.t. ► vender v.t. comercializar v.t. negociar  
Ig piyukne kuwak. 
—Ele vai comercializar a farinha. 
Ig keh humka kuri ig tivik piyukne paytwempurit. 
—Ele faz artesanatos e vai negociar na cidade. 

piyuk aritnanyuvwi ► crédito s.m. 
Piyuk aritnanyuvwi gidahan. 
—Venda a crédito para ele. 

piyuk pahayimpi ► avulso adv. V.‘-kak’ 
Piyuk pahayimpi ariwntak inere. 
—Venda aquelas avulso. 

piyuk pahakekne ► avulso /a adj. V.‘-kak’ 
Piyuket piyuk arikna pahakekne. 
—A loja vende objetos avulsos. 

piyuka, aviykak s.n. ► venda s.f. comércio s.m. 
V.‘piyuk’‘-ka’ 
Kawokwine giviykak in ativut lalwa. 
—O comércio de pele de onça é ilegal. 

piyuket s.n. ► loja s.f. mercado s.m. comércio s.m. 
mercearia s.f. -aria suf. -eria V.‘piyuk’‘-ket’ 
Igkis piyuk madikte arakembet ariku piyuket. 
—Vende-se tudo no mercado. 
Piyuket ayge amun paytwempu aduhwan. 
—O comércio é no centro da cidade. 
Ig isim suku ariku piyuket. 
—Ele comprou açúcar na mercearia. 

piyuket adahan sivaribdi ► loja de ferragens 
Ig kannivwiye ariku piyuket adahan sivaribdi. 
—Ele trabalha numa loja de ferragens. 

piyuket arewkembet ► mercadoria s.f. 
Ini piyuket arewkembet kibeynekuye. 
—As mercadorias nessa loja são boas. 

piyukevutne /o s.m./s.f. ► vendedor s.m. 
comerciante s.m. V.‘piyuk’‘-ka’‘-evutne’ 
Ig piyukevutne piyuk ka aynsima ewkaki. 
—O comerciante vende muitas coisas. 

piyuvyuka adj. ► apontado /a adj. agudo /a adj. 
V.‘kiyawkig’ 
Giyakokis piyuvyukave. 
—Suas flechas estão todas apontadas. 

piyuvyukig adj. ► agudo /a adj. 
Iwan akig in piyuvyukig. 
—A ponta da faca é aguda. 

piyuvyuksa v.t. ► mandar apontar 
Gaytakis hiyeg piyuvyuksa gaybukis akak iwan 
givewkankis adahan in ka kagah. 
—Algumas pessoas mandam apontar os dentes 
com uma faca, pensando que assim os dentes 
não vão se estragar. 
Ku aysaw pis piyuvyuksa paybu, in madik pi 
kibehtenwate ariw in ka piyuvyuksakima 
—Se você mandar apontar os dentes, eles vão 
se estragar mais rápido do que os dentes que 
não são apontados. 

piyuvyusa v.t. ► apontar v.t. aguçar v.t. 
Ig piyuvyuse ennetet. —Ele aguçou o lápis. 
Nenneti dunihe akig. Uya amnih piyuvyusni 
nudahan. 
—A ponta do meu lápis quebrou. Aponte-o para 
mim. 
-pka suf. ►(indicador de que um verbo é de origem 
estrangeira) 
Ig ganyepka gikakura vaksinepkene bakimnayh. 
Nikwe ig maripkaw gukak gibetki. 
—Ele ganhou dinheiro vacinando crianças. 
Então se casou com sua namorada. 

pofitepka v.i. ►aproveitar-se v.i. V.‘-pka’ (do crioulo) 
Ig pofitepka givitit. —Ele se aproveitou dele. 

pohe adj. ► preto /a adj. V.‘puhiye’ 
Ner hiyeg pohe ke migetbe. 
—Aquele homem é preto como carvão. 
Wayk pohe kibeyne adahan amutri. 
—Solo preto é bom para plantar. 

pohomye adj. ► primeiro adj. (do crioulo) 
Avim inin pohomye hawkri adahan lekol. 
—Hoje é o primeiro dia de aula. 

pohow num. ► um /a num. (ref. a algo redondo ou 
quadrado) 
Ig ike pohow tip arikut pohow kiyes. 
—Ele colocou uma pedra dentro de uma caixa. 

pohowte num. ► completamente adv. (ref. a algo 
redondo ou quadrado) 
Eg mariste uwas pohowte. 
—Ela descascou a laranja completamente. 

pohowku num. ► cinco num. 
Kadahan pohowku uwak abababet. 
—Temos cinco dedos em cada uma das mãos. 

pohowku madikwa num. ► cinquenta num. (50) 
Pohowku madikwa hiyeg atak abet 
pahadguhwaki. 
—Cinquenta pessoas assistiram à reunião. 

pohowkune abakmuhsap ► pentágono s.m. 

polis suwtat ► polícia militar (do crioulo) 
Ig polis suwtat. —Ele é da polícia militar. 

pomad, givomada s.n. ► pomada s.f. (do português) 
Ig mpiyasa pomad abetit gisemni. 
—Ele passou pomada no cabelo. 

potyam s.f. ► penico s.m. (do crioulo) 
Ig kawih potyam adahan hurukne ta arikut. 
—Ele usou o penico para urinar. 

powkano s.f. ► bambu s.m. (um tipo) 
Powkano pugumate aynesa ariw arankivwi. 
—A espessura da casca da flauta “powkano” é 
um pouco mais grossa do que a flauta 
“arankivwi”. 

powkemniki s.n. givowkemni ► adultério s.m. 
Ka ba daxtasaw arit powkemniki. 
—Não cometa adultério. 

powkemnivye /o adj. ► lascivo /a adj. 
Ig awayg powkemnivye. —O homem é lascivo. 
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powkemnivyo s.f. ► prostituta s.f. adúltera s.f. 
V.‘mahayakemnivyo’ 
Ig mehe gimun gukak pahavu tino powkemnivyo 
—Ele cometeu adultério com uma prostituta. 
Ini iveyti bani ahewnepten. Kaba umehpen. 
—Esse remédio é muito forte. Quase me matou. 

-pten suf. ► (muito) mesmo (suf. nos nomes e adjetivos) 
Ig bani kakakurapten ig ik adahan isim ku pariye 
gimawkan. —Ele é muito rico mesmo. Pode 
comprar o que quiser. 
Ini iveyti bani ahewnepten. Kaba umehpen. —O 
remédio é muito forte mesmo. Quase me matou. 

-ptih suf. ►(sufixo verbal que indica pouco alcance, pouco 
prazo) mal podia, um pouco V.‘-pa’ 
Kawokwine kamayptihempig. —A onça mal 
podia agarrá-lo enquanto estava correndo. 
Eg wageptihwe ahakwa un. 
—Ela girou um pouco na água. 

pudig, givudiga s.n. ► rede s.f. 
Nah himak amadga pudig. 
—Eu dormi numa rede. 

pudubdu, givududa s.f. ► prego s.m. 
(do caribe / tupi?) 
Ig deddehe pudubdu amadga epti. 
—Ele pregou os pregos no banco. 

pudubdu pugubwadnene atew s.f. ► brocha s.f. 
Ig kabeyhe kasavat akak pudubdu 
pugubwadnene atew. 
—Ele consertou o sapato com brochas. 

pudubduptip adj. ► formigar v.i. V.‘pudubdu’ 
Manegus yaktevun. Nah pudubduptip. Nah 
sakaskaptip. —A urtiga me arranhou. Meu corpo 
está formigando e coçando. 

puduku, avudga s.n. ► espinho s.m. 
Uwas akat kadahan puduku. 
—A laranjeira tem espinhos. 
Muwiy ig padak gisivri puduku givitit pewru. —O 
porco-espinho jogou seus espinhos no cachorro. 
Puduku uduke gukugku. 
—O espinho furou o seu pé. 
Ku aysaw ig miya, ig ka uti gahina. Ig iveg ta abet 
puduku ka maguyema. —(Diz a lenda que) 
quando ele morreu, ele não achou o caminho 
[para um lugar bom]. Ele ficou consciente num 
lugar cheio de espinhos horríveis. 

puduku-wakawh s.f. ► tamanqueira (Fagara 
rhoifolia) 
Ig awke akak puduku-wakawh amar adahan 
mpiyasene marit. —Ele banhou-se com casca de 
tamanqueira para curar a malária. 

puduvude adv. ► irritar v.t. V.‘puduku’ 
Ini iveyti dax puduvude umarmadgat. 
—Este remédio irrita a pele. 

pugamawka adv. ► imprescindível adv. 
obrigatório adv. 
Pugamawka wixwiy tuguhkis uhiyakemniwiy 
pahatwowa. —É imprescindível que nós 
entremos em um acordo. 
Pugamawka pis keh inin hikekwaki. 
—É obrigatório fazer essa prova é. 

pugubawkad adj. ► grande adj. alto /a e largo /a 
Tiket pugubawkad. —O fogo é grande. 
Paraw pugubawkad. —A onda é alta. 

pugubwad adj. ► largo /a adj. grande adj. 
grosso adj. 
Warik ka pugubwadima. —O rio não é largo. 
Ku aysaw kudadwa dagawne, gibita pugubwad. 
—Quando a surucucurana está com raiva, seu 
pescoço fica grande. 

puguhkuna num. ► seis num. 
Ig aymwah puguhkuna akebi kuwekwe. 
—Ele criou seis papagaios. 
Ig mutuhe puguhkunmapti uwas akat. 
—Ele plantou seis pés de laranja. 

puguhkuna abakmusap ► hexagonal adj. 
Kat amiyokni puguhkuna abakmusap. 
—Os furinhos do paneiro são hexagonais. 

puguhkuna madikwa num. ► sessenta num. (60) 
Ig puguhkuna madikwa kamukri gaw. 
—Ele tem sessenta anos. 

pugukiye adj. ► torrencial adj. forte adj. 
Inin pugukiye muwok. 
—Essa é uma chuva torrencial. 

pugumakatye adj. ► grosso /a adj. grande adj. 
(ref. a uma árvore) 
Ah pugumakatye. —A árvore é grande. 

pugumaw v.i. ► engrossar v.i. 
Ku aysaw pahavwi takweye gikuvimna 
pugumaw, in awaku ig kuwis ute gikivay. 
—Quando a voz de um jovem engrossa, é 
porque ele já está amadurecendo. 
Eg hum gukamkayh gibagwan kahadbe in 
pugumaw. —Ela faz massagem nas pernas do 
filho para engrossá-las. 

pugumwad adj. ► grosso /a adj. largo /a adj. 
Eg ah pugumwad. —A madeira é grossa. 
Nah kaniy pahakti iwivra pugumwad nudahan. 
—Escolhi um bambu grosso para mim. 
Nor bakimni gubagwan pugumwad. 
—As pernas daquela criança são grossas. 

puguti s.m./s.f. ► indígena não-palikur (da reserva 
do Uaçá) 
Madikte puguti awna kiriyavrik. 
—Todos os indígenas não-palikur falam kheoul. 
Puguti gewknikis Narciso. —O sobrenome dos 
filhos de um indígena não-palikur é Narciso. 

puguti wahamayene /ano s.m./s.f. ► galibi-
marworno 
Igkis puguti wahamayenevwi batek keh umuh. 
—Os galibis-marworno gostam de fazer 
canoas. 

pugutwad adj. ► grande adj. (cacho) V.‘pugubwad’ 
Karikti, woki, was, platnu, eg kew pugutwad. 
—Os cachos de inajá, açai, bacaba e banana são 
grandes. 

puh v.i. ► amadurecer v.i. tornar-se preto 
V.‘pohe’‘puhiye’‘puhiha’ 
Woki kote puhte. 
—A bacaba ainda não amadureceu. 
Ku aysaw was puh, nah ayta wagehpig. —Quan-
do o açaí tornar-se preto, eu venho apanhá-lo. 

puh v.t. ►1 soprar v.t. V.‘mpuwa’ 
Nah puhe lalamp.—Soprei o fogo da lamparina. 

►2 apitar v.i. 
Ig puh akak puhtet adahan arehwaki. 
—Ele apitou o jogo. 

puhiboye /o adj. ► preto /a adj.V.‘puhiye’‘pohe’ 
Kunan puhiboye. —O tucunaré é preto. 

puhiha v.t. ►1 enegrecer v.t. 
Bakimni gitin abet kiniki avan puhimka in kibeyne 
adahan puhihene tomawri. 
—A urina da criança misturada com a folha da 
maniva cozida serve para enegrecer cuia. 

►2 pintar de preto 
Amepye puhihe gihepka kahadbe ig ka hiyapka. 
—O ladrão pintou o rosto de preto para não ser 
visto. 
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puhiha iwit ► escrever em negrito 
Ig puhihe iwit amadga kagta kahadbe in 
kahayak. —Ele escreveu a palavra em negrito. 

puhimak adv. ► bem passado /a adv. V.‘puhiye’ 
Ba pis muwaka nah sakah pimana puhimak ba 
barewnene avihimkan? —Você quer que eu 
cozinhe a carne bem passada ou mal passada? 

puhimare s.m./s.f. ► moreno /a adj. preto /a adj. 
V.‘puhiye’‘gimar’ 
Gaytakis hiyeg wenmare, gaytakisme igikmare, 
gaytakisme puhimare. 
—Algumas pessoas são brancas, algumas são 
pardas e outras são morenas. 

puhimka v.t. ►1 cozinhar bem V.‘puhimak’ 
Ig puhimkene pakir arih kahadbe ig ka uti karayt. 
—Ele está cozinhando bem a carne de porco 
para evitar doença. 

►2 adj. cozido /a adj. 
Gumana kuwis puhimka. 
—A comida dela já está cozida. 

puhipiye /o adj. ► maduro /a adj. bem pretinho 
V.‘puhiye’’ 
Was kuwis puhipiyo. 
—O açaí já está bem pretinho. 

puhivwiyo v.i. ► amadurecer v.i. V.‘puhiye’ 
Was puhivwiyo. 
—O açaí está começando a amadurecer. 

puhiye /o adj. ► preto /a adj. V.‘pohe’ 
Eg pahadguh ka aynsima isivrit puhiye. 
—Ela ajuntou muitas penas pretas. 

puhka s.n. ► sopro s.m. V.‘puh’ 
Eg mpithavyo muwak akak puhka. 
—Ela tentou afastar a chuva com sopros no ar. 
Ig kehsa bukutru akak puhka. 
—Ele imitou e atraiu a cutia com sopros. 

puhpta v.t. ► defumar v.t. V.‘puh’‘-pit’‘-ha’‘yayghaw’ 
Ihamwigben puhpta hiyeg akak ayg adahan ig 
makniw. 
—Os pajés defumavam os corpos das pessoas 
com tabaco para curá-los. 

puhtet s.f. ► buzina de cerâmica V.‘makuk’‘kesetet’ 
Ig puh akak puhtet adahan 
ikene hiyeg ginetnikis 
muwapuw. 
—Ele soprou a buzina 
de cerâmica para dar 
sinal a todas as pessoas 
na área. 

puhtet adahan oto ► buzina s.f. V.‘puh’‘-tet’ 
Oto kadahan puhtet adahan wadisasene hiyeg. 
—O carro tem buzina para alertar as pessoas. 

pukuha v.t. ► contar v.t. (aysaw akebi) 
Ig pukuhe im aysaw akebi. 
—Ele contou os peixes. 

pukuha v.t. ► entender v.t. compreender v.t. 
Nah ka pukuha ku pariye ig awna. 
—Eu não entendo o que ele fala. 

pukuhak v.i. ► entender um ao outro 
Egkis ka pukuhak pawtak. 
—Não houve entendimento entre eles. 

pukuhevwe v.t. ► desconfiar v.i. V.‘pukuhpaw’ 
Ig pukuhevwe nubohri. —Ele desconfia de mim. 

pukuhka s.n. ► contagem s.f. 
Igkis keh pukuhka avit aviyoh pakiswa. —Eles 
fizeram a contagem antes do avião decolar. 

pukuhne v.t. ► falar em sequência 
Ig pukuhne giwkis. 
—Ele falou os nomes em sequência. 

pukuhtet ler ► ponteiro s.m. (de relógio) 
Inin pukuhtet ler amadga heloj, in dunihe. 
—O ponteiro do relógio quebrou. 

pukuhpa v.t. ► compreender v.t. entender v.t. 
V.‘pukuh’‘-pa’ 
Ig pukuhpa amin gikannuhka kabayntiwa. 
—Ele compreendeu as lições muito bem. 

pukuhpaka adj. ► entendido /a adj. 
Inakni unetniwiy amin iveytepka in madikte 
pukuhpaka. 
—Todas as instruções foram entendidas. 

pukuhpaka mbay ► mal-entendido /a adj. 
Giwn pukuhpaka mbay. 
—Suas palavras foram mal-entendidas. 

pukuhpasa adj. ► fazer entender 
Mmah igkis ka pukuhpasaki ariknawnama? 
—Não dá para fazer eles entender nada? 

pukuhpaw v.i. ►1 proteger-se v.i. acautelar-se v.i. 
V.‘pukuhevwe’ 
Pukuhpawnaba gibohrikis neras hiyeg. 
—Acautela-te dessas pessoas. 
Mpithaw avit inin karayt. Pukuhpaw akak pitomo. 
—Evite essa doença. Acautele-se com sua cuia. 

►2 suspeitar v.i. cismar v.i. recear v.i. desconfiar 
v.i. estar cismado 
Mmahki pis pukuhpaw gubohri ku eg amepyo? 
—Por que você suspeita que ela é uma ladra? 

►3 preocupar-se v.i. 
Ka ba pukuhpaw abohri ariknawnama. 
—Não se preocupe com nada. 

►4 fazer com cuidado 
Ig pukuhpaw akak mpuse iwit atamkak. 
—Ele escreve cada palavra com cuidado. 

pukuhpawasa v.t. ► avisar v.t. prevenir v.t. 
advertir v.t. pedir que se acautela 
Eg pukuhpawase gukamkayh ariw tiket. 
—Ela pediu que o filho acautela-se do fogo. 

pukuhpawka, givukawvan s.n. ►1 cautela s.f. 
cuidado s.m. preocupação s.f. dúvida s.f. 
desconfianca s.f. 
Usuh tiviknene avigku ahin akak pukuhpawka. 
—Continuemos na trilha com cautela. 
Ku wis batek gikak pahavwi wis yuma 
uvukawvani givit. 
—Se amamos alguém, não temos desconfianca 
dele. 

►2 desafio s.m. 
Huwithawka oto avigku inin ahin in pukuhpawka. 
—Dirigir um carro aqui é um grande desafio. 

►3 superstição s.f. (waditnevyenen) 
Minikwak hiyeg ka ax ku aysaw kadahan ugugu-
ne awaku givukawvankis ku igkis ax butey. 
—Há muito tempo, as pessoas não comiam 
quando relampejava porque a superstição dizia 
que se elas comessem, aquela seria a sua última 
refeição. 

pukupku s.m. ► corujão s.m. 
Pukupku awna tiyegem. 
—O corujão fala à noite. 

pukupku-yumanene-gisemni-kiyabwad s.m. ► 
corujão-mateiro s.m. 
Pukupku-yumanene-gisemni-kiyabwad ig ka 
wew puwivak. 
—O corujão-mateiro não voa durante o dia. 

pukur s.f. ► envira s.f. (Xylopia longifolia) 
Usuh sigka pukur adahan pitihne payt. 
—Nós rachamos envira para fechar a casa. 
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punamna s.m. ► jacaretinga s.m. (Caiman crocodilus) 
Punamna gub in mataka Karumna ahumwan. 
—O ninho do jacaretinga tem forma do monte 
Carupina. 

punamna-arib s.f. ► (tipo de planta) (Epiphyllum sp.) 
Punamna-arib hiyan muwapuw aminewa ah. Eg 
ka hiyan amadga wayk. Guw maguye. 
—A “punamna-arib” cresce nos troncos das 
árvores, e não na terra. A fruta dela é gostosa. 

pundel s.m. ► gafanhoto s.m. (do crioulo) V.‘tanan’ 
Pundel pi matkute givitiw ariw gihanpi. 
—O gafanhoto é menor do que as suas asas. 
Pundel igkis wew pahabu adah axne amutri 
avan. —O gafanhoto anda em grupo para comer 
plantas. 

puneh s.m. ► jeju s.m. (Hoplerythrinus Unitaeniatus) 
Ku aysaw un makar, puneh ka aynsima avigku 
nopsesa parewni. —Há muito jeju nos igarapés 
quando a água seca. 

punehetni s.f. ► (tipo de fruta) (Psychotria platypoda) 
Punehetni ke uvabe ahivak. Puneh batek axni. 
—A “punehetni” se parece com uma uva. O 
peixe jeju gosta de comê-la. 

pup s.f. ► paxiúba s.f. (Iriartea exorrhiza) 
Yawk batek ax pup ariw. 
—O tucano gosta de comer a fruta da paxiúba. 
Ig wiwh pup adahan ig kehne pulaye. 
—Ele tirou paxiúba para fazer um galinheiro. 

pupehe adj. ►1 miúdo /a adj. 
Eg ganhan pupehe. 
—Ela escreve com letras miúdas. 

►2 fino adj., refinado /a adj. (granulação) 
Inin kayut in pupehe. —Esta tapioca é fina. 

puruh v.t. ► lavrar v.t. cinzelar v.t. modelar v.t. 
talhar v.t. 
Niguh kannuhun amin puruhne umuh. 
—Meu pai me ensinou como lavrar uma canoa. 
Ig puruhbohene givuhri akak kasivag. —Ele 
estava modelando o seu remo com terçado. 
Ig puruhbohe pahak puwayt. 
—Ele talhou um remo. 

puruhpta v.t. ►esculpir v.t. formar v.t. 
Usuh keh umuh, usuh ihukwa ah. Pisenwa usuh 
bakminevgu, bakmuhsevgu, puruhptevgu. 
—Para fazer uma canoa, derrubamos uma 
árvore. Então nós a rachamos, lavramos os lados 
[e] a formamos. 

Purum s.f. ►(nome de um lugar com rochas grandes) 
Minikwak uruvwi misakwa akigsa Purum ay Ukup. 
Kadahan mahakwa ayge. Hiyeg digista ka 
aynsima mewka atere. —(Diz a lenda que) 
antigamente o jacaré “uruvwi” morava na ponta 
de Purum perto de Ucupi. Tem um lago ali. E as 
pessoas fisgavam muitos tracajás nesse lugar. 

pusuk s.m. ►capivara s.f. 
Pi kibite hiyeg ka batek ax pusuk. —A maioria 
das pessoas não gosta de comer capivara. 

pisuk v.i. ►1 derreter v.i. V.‘ewwahwa’‘batakwa’ 
Laglas pusuke kibehtenwa abet kamuw awahni. 
—O gelo derreteu rápido no sol. 

►2 dissolver-se v.i. 
Inin dilet pusuke kibehtenwa. —Este leite em pó 
dissolve-se instantaneamente. 

►3 mesclar-se v.i. 
Nutamkasni pusuke. —As cores mesclaram-se. 

►4 solúvel adj. 
Inin kafe in pisuk ahakwa un. 
—O café é solúvel na água. 

pusupsuh v.t. ► atiçar v.t. incitar v.t. instigar v.t. 
V.‘tiyuwasa’ 
Ka ba pusupsuhgi arit giyaki pewru. 
—Não incite um cachorro contra um outro. 
Ig pusupsuhgi adahan kerye. 
—Ele o atiçou a brigar. 

putugamnaw s.n. ► Portugal s.m. (do português) 
Gikagmada danuhpene ta git putugamnawat. 
—Seu amigo o visitou em Portugal. 

putuges s.m./s.f. ► português s.m. portuguesa s.f. 
Igkis putuges misakwa piyawakad wow. 
—Os portugueses moram longe de nós. 

puvebdiye /o adj. ► miúdo /a adj. 
Nah muwaka ax kuwak puvebdiye. 
—Quero comer farinha miúda. 

puvehbeta v.t. ► despedaçar v.t. 
Egu tip huwithe amadgat darivwit, eg puvehbe-
temni. —A pedra caiu no pote e o despedaçou. 

puvehbetaki adj. ► moído /a adj. despedaçado /a  
Nah yuma naybuh. Nah muwaka ax ihti 
puvehbetaki. 
—Não tenho dentes. Quero comer carne moída. 

puveye /o adj. ► polvilhado /a adj. fino /a adj. 
Nah batek ax kuwak kativuye ariw puveye. —Eu 
gosto de comer farinha grossa em vez de fina. 

puwah v.i. ► remar v.i. 
Igkis puwah akak madikte gidatnikis. 
—Eles remaram com toda a força. 

puwayt, givuhri s.n. ► remo s.m. 
Nah biyukse nuvuhri. —Perdi meu remo. 

 
Puwaytyeket s.n. ► (nome de uma ilha e vila) 

V.‘puwayt’‘-ya’‘-ket’ 
Aysaw gikebikis hiyeg misakwa ay Puwaytyeket? 
—Quantas pessoas moram aqui em 
Puwaytyeket? 

puwe adj. ► viciado /a adj. 
Ig puwe akak paratwen. Ka ik adahan ig miyehni. 
—Ele está viciado em cachaça. E não consegue 
deixá-la. 

puwe adv. ► remando adv. V.‘puwah’ 
Ig puwe mpiye. —Ele passou remando. 

puwehepne v.i. ► remar v.t. (espalhando água) 
Parehnempu tivikis puwehepne warikavrikut. 
—Os lamentadores remaram no meio do rio. 

puwev s.f. ► pimenta-do-reino s.f. (Piper nigrum) 
Eg ikano puwev abet ihti adahan amihetni. 
—Ela pôs pimenta-do-reino na carne. 

puwevkamri s.f. ► (Plukenetia abutaefolia) V.‘-kamri’ 

puwem s.f. ► embaúba gigante (Cecropia 
sciadophylla) 

puwiy interj. ► puxa interj. como é possivel 
Puwiy! Mmahki ig kiniswen henne? 
—Como é possivel que ele tenha me 
decepcionado desse jeito? 

puwikne, givig s.m. ►1 animal s.m. bicho s.m. 
Ka aynsima puwikne ahavwik. 
—Muitos animais moram na selva. 

►2 fauna s.f. 
Nah muwaka kannuhwa amin puwikne akak 
ewwakti ku pariye ay avit inin iwetrit. 
—Quero estudar a fauna e a flora desta região. 

puwikne arih pamahaki ► charque s.m. V.‘pam’ 
Ig isime puwikne arih pamahaki. 
—Ele comprou charque. 



 

Dicionário Palikur – Português, 2019, Associação Internacional de Linguística —SIL Brasil 

280 

puwikne ku pariye sukis gikamkayhkis ► 
mamífero s.m. 
Arudiki, pewru, wakukwa, pak, igkis puwikne ku 
pariye sukis gikamkayhkis. —Anta, cachorro, 
macaco e vaca são mamíferos. 

puwikne ku pariye kahwa akak giduk ► réptil 
s.m. V.‘waykboriwne’ 
Puwikne ku pariye kahwa akak giduk igkis 
gimigkis kisepehe. —Os répteis têm sangue frio. 

puwikne ku pariye wayvuka ahakwa un ayteke 
ig wagah waxit ► anfíbio s.m. 
Tivuw, kisuvig igkis puwikne ku pariye wayvuka 
ahakwa un ayteke igkis wagah waxit. 
—O sapo e a salamandra são anfíbios. 

puwimah v.t. ► ameaçar v.t. 
Ig puwimehe nor tino akak miyaka. 
—Ele ameaçou matar a mulher. 
Ig puwimehpig akak giyakwok. 
—Ele o ameaçou com a arma. 
Ig puwimah kuhivra amerempiye. —Ele 
ameaçou o pássaro que estava cruzando o céu. 

puwip adj. ► ponto mais alto V.‘puwipka’‘puwivak’ 
Puwip kayg, pakwak amadga en. 
—A lua está no ponto mais alto do céu. 
Kaba puwip kamuw. 
—São onze horas da manhã. O sol está quase 
no ponto mais alto. 

puwipka s.n. ► meio-dia s.m. V.‘puwip’‘puwivak’ 
Nah danuh akiw puwipka abet. 
—Eu volto ao meio-dia. 

puwipka tiyegem ► meia-noite s.f. 
V.‘pakwa mitipka’ 
Puwipka tiyegem ig danuh. 
—Ele chegou à meia-noite. 

puwitniye adj. ► franzino /a adj. 
Ig puwitniye hiyeg. Ig uti karayt ka ahawnasima 
givitit. 
—Ele é franzino. As doenças o derrubam 
facilmente. 

puwivak adv. ► de dia, durante o dia 
V.‘puwip’‘puwipka’ 
Kamuw kabutnihne puwivak, kaygme kabutnihne 
tiyegem. —O sol brilha de dia e a lua de noite. 

puwivaka s.n. ► dia s.m. V.‘puwip’‘puwipka’ 
Kamuw uguh puwivaka, kaygme uguh tiyegem-
ka. —O sol ilumina o dia e a lua ilumina a noite. 

puwvuhwa v.i. ►1 enlouquecer v.i. V.‘puwvup’ 
Ku aysaw ig hike dohog ig puwvuhwe. 
—Quando ele cheirou a droga ele enlouqueceu. 

►2 viciar-se v.i. 
Ig kuwis puwvuhwe akak dohog. 
—Ele já viciou-se em drogas. 

puwvuhwaki, givuvumni s.n. ► loucura s.f. 
enlouquecimento s.m. 
Givuvumni keh ig akumne dohog. 
—A sua loucura o levou a usar drogas. 
Gitew akatwa waxwevgi arimkat puwvuhwaki. 
—A dor da cabeça o levou ao enlouquecimento. 

puwvukatru adj. ► alucinógeno /a adj. 
psicotrópico adj. 
Tawni adidkan in puwvukatru. 
—A seiva da árvore mururé é alucinógena. 

puwvuki s.n. ► loucura s.f. absurdo /a adj./s.m. 
Atiwni wagah ke puwvukibe. 
—Os preços aumentam de modo absurdo. 

puwvumine /a adj. ► fora de si 
Awaku ig puwvumine inneki keh ig ka mara. 
—Ele está fora de si. Por isso não se 
envergonha. 

puwvup adj. ► louco /a adj. doido /a s.m. 
fora de si 
Ig nuwiswika ig misekwe puwvup. 
—Ele pegou uma crise e ficou louco. 

puwvuski s.n. ► frieira s.f. pé de atleta 
Nukamkayh kadahan puwvuski ay gikugkavik. 
—Meu filho tem frieira nos pés. 
Kawih tukugu avan akak sawar akat amar akak 
pak-anen avan adahan puwvuski. 
—Use a folha da cabaça, juntamente com a 
casca do piquizeiro e a folha da língua-de-vaca 
para tratar frieira. 

puwvuvye /o adj. ► louco /a adj. doido /a adj. 
maluco /a adj. V.‘puwvup’ 
Nor tino puwvuvyo. —Aquela mulher é doida. 
Ig awayg puwvuvye ike aragbus git bakimni. 
—O homem maluco deu a espingarda para a 
criança. 

puxet, givuxeta s.n. ► garfo s.m. (do crioulo) 
Nah ax akak puxet akak kuyeg. 
—Eu como com garfo e colher. 

S  s  
-sa clit. ► -inho /a suf. -ino /a suf. -zinho /a, suf. 

pequeno adj. (diminuativo) V.‘-yan’ Tb.‘-esa’ 
Paytyan nopsesa. —A casinha é pequenina. 
Akawaktisa barewyosa. 
—O anelzinho é bonitinho. 

sababamin adj. ► plano e comprido /a 
Tb.‘babamin’ 
Araytak puwayt sababamin, araytakme 
huwiptimin. —Alguns cabos de remos são 
planos, e outros são redondos. 
Asukabyut akat sababaminye. —O cabo da 
escova de dentes é comprido e plano. 

sababanevye /o adj. ► raso /a adj. (plano e um pouco 
côncavo) V.‘asaramuk’ 
Nah muwaka ax amadgatak inin miruk sababa-
nevye.—Quero comer neste prato que é raso. 

sababoka adj. ► nivelado adj. achatado /a adj. 
Amat muwaka sababoka akak maxin. 
—A pista tem que ser nivelada com máquina. 

sababokuhne adj. ► plano com dois lados altos 
V.‘sabokbet’‘dudurike’ 
Umuh sababokuhne. Epti hawata. 
—Uma canoa é plana com dois 
lados altos. Um banco também. 
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sababore adj. ►1 plano /a adj. nivelado adj. 
Tb.‘sababoye’‘katomorikyo’‘kuwibwi’ 
Kariymadga sababoye. Kagta hawata sababoye. 
—A várzea é plana. O papel também é. 

►2 chato /a adj. V.‘sabokbet’ 
Gikig sababore. —O nariz dele é chato. 
Kasabota pivuh asabot sababore adahan kunan 
hiyap ke ikarbe. —Deixe o metal que protege o 
seu anzol bem plano, para que os tucunarés 
pensem que é um matupiri. 

sabaptibet adj. ► molhado /a adj. húmido /a adj. 
V.‘sabavita’‘kongap’ 
Wayk misekwe sabaptibete amavya muwok. 
—A terra ficou húmida depois da chuva. 

sabaptih v.t. ► molhar v.t. V.‘sabavita’ 
Ig sabaptih givudiga. —Ele molhou a rede. 

sabavita adj. ► molhado /a adj. 
Gikawihni sabavite. 
—Suas roupas estão molhadas. 

sabbug s.f. ► tambor s.m. 
Ig tesne sabbug hewke 
tiyegem. —Ele tocou o tambor 
a noite inteira. 
Ini sabbug kehka akak maruksi 
amar. —O tambor é feito da 
pele do macaco guariba. 

sabbugyan s.f. ► tamborim s.m. pandeiro s.m. 
Eg tesno sabbugyan ka aysaw eg pakno 
gavan. —Ela cantou enquanto batia pandeiro. 

sabikbet adj. ► fendido /a adj. com rachaduras ’ 
Aritkan ku nor tip sabikbetnad awaku tituwad 
ihukwig atere. —Diz-se que a rocha é fendida 
porque os caracóis gigantes a quebraram. 

sabikbetavye s.n. ► sucata s.f. treco s.m. 
V.‘ariknebdi waditnevyenen’ 

sabikminye /o adj. ► irregular adj. fendido /a adj. 
(ref. a algo cilíndrico) V.‘saba-‘-iku’‘-min’‘-ye’ 
Nor ah eg sabikminyo. —Aquele pau é fendido. 

sabisbi adj. ► mole adj. 
Uhawiy kuwis sabisbi. Uyay higihgisni akiw. 
—Nossa farinha está mole. Vamos torrá-la 
novamente. 

sabisabe adj. ► fofo /a adj. 
Bugut sabisabe. —O pão está fofo. 

saboka v.t. ► achatar v.t. 
Igkis sabokave madikte buwet. 
—Eles achataram todas a latas. 

sabokbet adj. ► achatado /a adj. V.‘sababokuhne’ 
Pidik pikamkayh gukig kahadbe in ka 
sabokbetnema kema maruksibe gikigma. 
—Aperte o nariz da sua filinha para que ele não 
fique achatado como o nariz do guariba. 

sabuh v.t. ► segurar v.t. aguentar v.t. (na boca) 
Sabuh ini iveyti pibiyrik, awahni pakeku akak 
pidatni. —Aguente o remédio na sua boca, o 
mais quente que você puder suportar. 

sabuk v.t. ►1 fechar v.t. trancar v.t. 
Ig ka sabuk oto alapota. 
—Ele não trancou a porta do carro. 
Ig tameke giw amadga kagta adahan sabukwiye 
ginetnikis. —Ele assinou o documento para 
fechar o negócio. 

►2 tapar v.t. bloquear v.t. 
Ig ihamwi tabihrasa nopsad sivari ta avigkut no 
parewni. Ig sabuke imawri atere. Kuri gamuni 
danuh ta inubot. Iveg gamihni warikwit ta 
waympit; ka hiyak ku kit awetu. 

 —(Diz a lenda que) o pajé tapou o riacho com 
uma grande coisa de metal para que o povo 
sobrenatural [não saisse de debaixo da monte 
Cajari.] A coisa atingiu o céu e o submundo; 
ninguém sabe seus limites. 

sabuktiva v.t. ► tampar v.t. V.‘sabuk’‘-tip’‘-ha’ 
Eg sabuktiva suwyeg. 
—Ela tampou bem a panela. 

sabuktawka s.n. ► asma s.m. falta de ar 
Kahikanaw abet un asayan adahan piyihne 
sabuktawka. —Para tratar falta de ar, inale o 
vapor de água fervente. 

sagah v.t. ► limpar v.t. varrer v.t. 
Ig sagahpte madikte giwaxig. 
—Ele limpou todo o terreno. 
Amnihun, sagahava nudahan parak. 
—Varra o soalho por mim, por favor. 

sagahakuhka s.n. ► faxina s.f. V.‘sagah’’-iku’‘-ka’ 
Amawka payt sagahakuhka kabayntiwa. 
—Temos que fazer uma boa faxina na casa. 

sagahanwa v.t. ► limpar v.t. (ao redor) 
V.‘sagah’‘aranwa’ 
Uyay sagahanwa uvinwiy. 
—Vamos limpar ao redor da casa. 

sagahekuh v.t. ► limpar v.t. (dentro) V.‘sagah’ 
Eg sagahakuhno guvin akak kamisbet. 
—Ela limpou a casa com pano. 

sagahka s.n. ► limpeza s.f. saneamento s.m. 
V.‘sagah’ 
Uyay keh sagahka ay. 
—Vamos fazer limpeza aqui. 
Iwetrit ku kiney kane sagahkanti in mbeyevye. 
—Um lugar sem saneamento fica feio. 

sagahpusa v.t. ► mondar v.t. V.‘sagah’‘tigahmina’ 
Ig sagahpusene giwasra. 
—Ele mondou a roça. 

sagam s.n. ► sarampo s.m. varíola s.f. 
Sagam in mbeyevye karayt. 
—O sarampo é uma doença perigosa. 

sagap s.n. ► espátula s.f.  
Ig kavusa kuwakya akakkite 
sagap ayteke butte akak kuwegetet. 
—Primeiro ele começou a mexer a farinha com 
uma espátula, depois com um rodo. 

sagaw adj. ► comprido /a adj. (roupa) 
Gubukun in sagawmin in kiyabwad han warikwit. 
—A saia dela é comprida; quase toca o chão. 

sagaywe v.i. ► balançar-se v.i. 
Wakukwa sagaywe avewi ah. 
—O macaco balançou-se pelas árvores. 

sagehtet s.n. ► vassoura s.f. V.‘asagi’‘sagah’‘-tet’ 
Eg sagahakuhno guvin akak sagehtet. 
—Ela varreu a casa com vassoura. 

sagka v.i. ► tremer v.i. V.‘segke’‘duwidwis’ 
Igkis segkebdi awaku gavisnikis gibohri. 
—Eles tremem de medo dele. 

sagkaki s.n. ► terremoto s.m. V.‘sagka’‘-ki’ 
Sagkaki mukusase paytwempu. 
—O terremoto abalou a cidade. 

sagub adj. ► rente adj. próximo /a ad.j apertado 
/a adj. V.‘asagbi’. 
Was kewka sagub ariwtyak. 
—As leiras da roça são bem próximas. 
Siku sagub ariwtyak. 
—As juntas da cana de açúcar são rentes. 
Kat humka ka sagubnema. 
—O paneiro não está tecido bem rente. 
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Araytak huw sagubye. Araytakme kowtye. 
—Algumas peneiras estão tecidas bem rente e 
outras têm furinhos. 

sak s.n. ► saco s.m. V.‘xaxe’ (de pano) 
Nah ike karukri arikut sak. 
—Coloquei o dinheiro num saco de pano. 

sak nopsad ► saca s.f. 
Nah keh pahat sak kuwak. 
—Eu fiz uma saca de farinha. 

sakagvu adj. ► espalmado /a adj. 
Arudiki akak pusuk giwakis sakagvu. —Os pés 
da anta e da capivara são espalmados. 

sakah v.t. ► cozinhar v.t. 
Ig sakehe kunan. —Ele cozinhou o tucunaré. 

sakahka adj. ► cozido /a adj. V.‘sakah’‘-ka’ 
Ihti sakahka akak amutribdi in ka amaguysima. 
—Carne cozida com legumes é deliciosa. 

sakahpte v.t. ► escaldar v.t. jogar água quente 
em alguém V.‘sakah’‘-pit’ (corpo) 
Eg sakahpta pakir. —Ela escaldou o porco. 

sakahwatya, gisekewve s.m./s.f. ► cozinheiro /a 
s.m./s.f. V.‘sakah’ 
Eg kabayno sakahwatya. 
—Ela é uma boa cozinheira. 

sakakuh v.t. ► borrifar v.t. (dentro) V.‘sakta’’-iku’ 
Ig sakakuhe delete paytrik. 
—Ele borrifou o DDT na casa. 

sakara v.t. ► arreganhar v.t. 
Axtig sakere gibiy. —A fera arreganhou a boca. 

sakaska s.f. ► narcejão s.m. (Gallinago undulata) 
Sakaska gukig kiyabwad. Eg danuh kamukri 
abet. —O narcejão aparece no verão. O bico 
dele é comprido. 

sakaska v.i /v.t. ► coçar v.i /v.t. 
Busukne sakaska ka aynsima. 
—A ferida coça muito. 
Eg ihamru ayge sakaskano guhuw. 
—A bruxa estava lá coçando sua coxa. 

sakaskaptihwa v.i. ► coçar v.t. V.‘sakaska’ 
Ig sakaskaptihwa. —Ele coçou a pele. 

sakaskaptiki s.m. ► coceira s.f. V.‘sakaska’ 
Sakaskaptiki kiyimwihun. 
—A coceira me incomoda. 

sakaskaptiye /o adj. ► coçar-se v.i. V.‘sakaska’ 
Ig sakaskaptiye. —Ele vive se coçando. 

sakeg s.f. ► morototó s.m. (Schefflera morototoni) 
Sakeg eg gutawna aynte atiwbik. —Os galhos do 
morototó ficam só no alto da árvore. 

sakeg ayak ► maramará s.m. semente de 
morototó (Schefflera morototoni) 
Eg keh pahatra akabdat akak sakeg ayak. 
—Ela fez um cordão de sementes de morototó. 

sakegkamri s.f. ►faveira-bengue s.f. (Parkia nitida 
Miq) 

sakehweket s.n. ► cozinha s.f. V.‘sakah’ 
Newkanbet misakwa ariku sakehweket 
—Meus pertences estão na cozinha. 

sakol, gisakola s.n. ► sacola s.f. 
Eg ike gusimsa arikut sakol. 
—Ela colocou a roupa na sacola. 

sakol kateywaptiye ► mochila s.f. 
Ig iwe gikawihni ariku sakol kateywaptiye. 
—Ele levou sua roupa na mochila. 

sakta v.t. ► borrifar v.t. espirrar v.t. salpicar v.t. 
Ig saktave madikte hiyeg akak un. 
—Ele borrifou todas as pessoas com água. 

Eg sakta un givitit im. 
—Ela espirrou água sobre o peixe. 

sakuh v.t. ► alvoroçar v.t. agitar v.t. 
Mayg sakuhe un. —O vento alvoroçou a água. 
Mote sakuhe un. —O motor agitou a água. 

sam adj. ► importar-se v.i. V.‘amina’ 
“Ba sam pit?” “Kawa, ka sam.” —“Você se 
importa com isso?” “Não, não me importo.” 

samah adv. ► como adv. V.‘ku samah’ Tb.‘mmah’ 
Uya aka nutuh ku samah pis keh inin. 
—Por favor, mostre-me como você faz isso. 

samaka s.m./s.f. ► saramacano /a s.m./s.f. (do 
crioulo) 
Samaka igkis pohe gimarkis. 
—Os saramacanos são pretos. 

samaku s.f. ► tigela de cerâmica s.f. (do carib?) 
V.‘tas’ 
Kadahan pahamku tumowad ibugad ayge ariku 
miyokwiye, igkis kanumgu samaku. 
—Tinha uma grande tigela de cerâmica lá na 
caverna. Eles a chamavam “samaku”. 

samanaw v.i. ► brincar v.i. gracejar v.i. gozar v.i. 
Ig awna: “Pahavwi kawokwine kennesa 
wanwawiy. (Ig Luciano gavisesetni Lesli. Ig batek 
samanaw.) 
—Ele disse: “Há uma onça perto de nós. (O 
Luciano tentou incomodar a Lesli. Ele gosta de 
brincar.) 
Ka kis pis samenewnene henne. —Não convém 
que você fique gracejando dessa maneira. 

samanawka, gisamanawni s.n. ► brincadeira s.f. 
piada s.f. 
In ka adahan samanawkama. 
—Isso não é brincadeira. 

samdi s.n. ► sábado s.m. 
Usuh mayak abet samdi. 
—Nós descansamos aos sábados. 

samukni s.f. ► cipó dágua s.m.(Doliocarpus rolandri) 
Ik adahan wis wiwh samukni araku adahan 
uhigvan. 
—Podemos beber a água do cipó-da-água. 

saramvey s.f. ► sabugueiro (Sanbucus simpsonii) 
Ig higa saramvey adahan tuguhkisne ginawan. 
—Ele tomou chá de sabugueiro para baixar a 
febre. 

sarayh v.t. ►1 jogar v.t. lançar v.t. arremessar v.t. 
Ka ba sarayh pitimka atan. 
—Não jogue sua lenha aqui. 

►2 gastar v.t. 
Nah ka sarayh nukakura. 
—Não vou gastar meu dinheiro. 

►3 desembarcar v.t. 
Sarayhnanuy ay in. —Desembarque-me aqui,. 

sarayh amutri ayak ► semear v.t. 
Ig sarayhe ka aynsima dug ayak amadga 
giwasra. —Ele semeou muito arroz na sua roça. 

sarayh arevwiduhya ► arrear v.t. selar v.t. 
Ig sarayh kaway arevwiduhya. 
—Ele arreou o cavalo. 

sarayh gihawkanavrik ► culpar v.t. V.‘kahawkan’ 
Tino sarayh ta givitit kaybune gihawkanavrik. 
—A mulher culpou a serpente. 

sarayh givegi ► dar uma olhada 
Eg sarayh guvegi arit ahehpakti kibehtenwa. 
—Ela deu uma breve olhada nos retratos. 
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sarayh givitit ► imputar v.t. 
Ig sarayh waditka ta uvitit. 
—Ele nos imputou sua justiça. 

sarayh giwenyan ► mandar no seu lugar 
Ig sarayhe gisamu giwenyan. 
—Ele mandou a irmã no seu lugar. 

sarayh guwenyan ► reproduzir v.t. dar à luz 
V.‘pamakutak’ 
Kibeyne, eg kuwis sarayh guwenyan. 
—Que bom, ela já deu à luz. 

sarayh kabayka ► abençoar v.t. 
Ig sarayh kabayka givitit. —Ele o abençoou. 

sarayhka, gisayran s.n. ► despesa s.f. gasto s.m. 
Gisayran aynesa karukri. 
—Os gastos dele foram poucos. 
Nah diyuhkis awenyan madikte karukri ku pariye 
pisayran. —Vou lhe pagar todas as despesas 
que você tiver. 

sarayhptaw v.i. ► latejar v.i. palpitar v.i. 
V.‘sarayh’‘-pit’‘-wa’ 
Uyakni sarayhptaw. —Nossos corações latejam. 
Ku aysaw nah hiyavgi, nuyakni sarayhptaw. 
—Quando eu o vi, o meu coração palpitou. 

sarayhptawka s.n. ► ataque de coração, ataque 
cardíaco V.‘sarayh’‘-pit’‘-wa’‘-ka’ 
Ig kadahan sarayhptawka avit giyakni. 
—Ele teve um ataque de coração. 

sarayhptewne v.t. ► atacar v.t. 
V.‘sarayh’‘-pit’‘-wa’‘-ne’ 
Yuma pahavwinema sarayhptewne utivutwiy. 
—Ninguém pode nos atacar. 

sarayhpusaw v.i. ► desembarcar-se v.i. 
V.‘sarayh’‘-pit’‘-kis’‘-wa’ 
Igkis sarayhpusew amadgat ivaynti. 
—Eles desembarcaram no trapiche. 

sarayhwa v.i. ►1 saltar v.t. pular v.t. montar v.t. 
V.‘sarayh’‘-wa’‘guhgaw’‘wagah’ 
Ig sarayhwe aduhyamadgat kaway. 
—Ele montou no cavalo. 

►2 safar-se v.i. 
Ig sarayhwe ariw kerka. —Ele safou-se da briga. 

sarit adj. ► reto /a adj. 
Inere ahin tivik sarit. —O caminho é reto. 
Yakot sarit. —A flecha é reta. 

sariyan, asariyan s.n. ► fumaça s.f. 
Uwasra bukahka keh sariyan. 
—A queima da roça fez fumaça. 

sariyanap s.n.►neblina s.f. vapor s.f. humidade s.f. 
Abet muwokwekri kadahan sariyanap. 
—Na época da chuva tem muita humidade. 

saruka adj. ► invadir s.f. 
Nawenetke kasis kuwis saruke pimana ayge. 
—Talvez as formigas já invadiram a sua comida. 

saruw s.m./s.f. ► ariranha s.f. (Pteronura brasiliensis) 
Ig saruw mbayte giw kawokwene. Ig kerye 
gikakkis hiyeg. —A ariranha é pior do que uma 
onça. Ela ataca as pessoas. 
Saruw kahayotnivye ka batek wew kebadima 
kema saruwyewa. 
—A lontra arisca não gosta de andar em grupo 
como as lontras geralmente andam. 

saruw-wasivriwne s.m. ► lontra s.f. (Lontra 
longicaudis) Tb.‘saruw-iweg’ 
Ig saruw-wasivriwne hiyak ku samahpa ig 
kamax im. —A lontra sabe pegar peixe. 
Saruw kiyeste ariw saruw-iweg. 
—A ariranha é maior do que a lontra. 

saruwanen s.f. ► cipó d'agua (Davilla spp) 
V.‘saruw’‘ginen’ 
Ig higa saruwanen araku awaku ig uti 
maruksikan. —Ele tomou água de cipó d'agua 
porque pegou coqueluche. 

saruwyene /ano s.m./s.f. ► raça da lontra (clã) 
Saruwyenevwi igkis kuwis madike. 
Ganhankis han. 
—A raça da lontra já está extinta. 
O desenho deles era assim. 

saser s.m. ► gavião do mangue s.m. V.‘kakuw’ 
Ig saser batek ax mewkayan. —O gavião do 
mangue gosta de comer os ovos de tracajá. 

sassah v.t. ► sacudir v.t. agitar v.t. mexer v.t 
oscilar v.t. 
Ig sessehne waw. 
—Ele está sacudindo o chocalho. 
Eg sassah kariktimna atugun, madikte mehwa. 
—Ela sacudiu o olho do inajá e ele abriu-se. 
Ig sessehe iveyti. —Ele agitou o remédio. 

sassahwa v.i. ► oscilar-se v.i. 
Ah atawni sassahwa kuwewanek in dunihe in 
tuguhe-nek. —O galho está oscilando, logo vai 
quebrar e cair. 

sassahwaki, asasehwan s.n. ► solavanco s.m. 
V.‘sassah’‘-wa’‘-ka’ 
Asasehwan oto keh nah hikekere. 
—O solavanco do carro me deu enjoo. 

sassakuh v.t. ► revirar v.t. V.‘sassah’’-iku’ 
Bakimni sassakuhe sakol warikwit aharit 
bomboh. —A criança revirou a bolsa à procura 
de bombom. 

savigvitaw v.i. ► arrepiar-se v.i. V.‘segege’ 
Kuskus savigvitaw ku aysaw ig hiya pewru. 
—O gato arrepiou-se quando viu o cachorro. 

savigviptihwa v.i. ► eriçar-se v.i. arrepiar-se v.i.. 
Kawokwine savigviptihwe git pewru adahan 
kerye gikak. 
—A onça eriçou-se para brigar com o cachorro. 

savog adj. ►1 inclinado /a adj. 
Wis anniri akak ennetet savog. 
—Nós escrevemos com o lápis inclinado. 

►2 num ângulo agudo V.‘asagvun’ 
Ka ba digis ta givitit pareyne savog. Digis tabirtip. 
—Não jogue a lança no jacaré num ângulo. 
Jogue na vertical. 

savogha v.t. ► desenhar linha inclinada, fazer 
perninha V.‘savog’‘-ha’ 
Tamak let “P”, ayteke savogha aynesa akiw 
adahan kehne let “R”. 
—Faça uma perninha no “P” e você terá o “R”. 

savra s.f. ► (tipo de planta) 
Eg sukuh savra adug kabayntiwa, eg iki abet im 
adahan imihene gumana. 
—Ela lavou bem a raíz da “savra” e cozinhou 
com o peixe para dar um bom sabor. 

savugya v.t. ► pegar v.t. (com cesta) 
Egkis tivik savugya takes akak maturu. 
—Elas foram pegar camarão e pula-pula. 

sawaka s.m. ► savacu s.m. (Nycticorax nycticorax) 
Ig sawaka ig parahwokwene. Ig misekwene abet 
wara. —A ave savacu vive no mar e fica entre os 
guarás. 

sawakuk s.m. ► japim s.m. (Cacicus cela) 
Ig sawakuk kannuh ahehpa madikte kuhivra 
giwnkis. 
—O japim sabe imitar todos os pássaros. 
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Nah muwaka nukamkayh kannuhwa awna 
parantunka kibehtenwa. Nuvewkan nah digis 
gitaybi akak sawakuk anen. —Quero que meu 
filhinho aprenda a falar português rápido. Acho 
que vou colocar a língua do japim no seu ouvido. 
Ku sawakuk keh gub ta uvinbukut areketni ku 
hiyeg peswiye. 
—Se o japim fizer seu ninho na alpendre da 
casa, é um sinal que alguém vai embora da casa. 
Aritkan pahavwi amekene kamaxe pahavu 
sawakuk egme kannuhgi amin humka. Ayteke 
igme kannuh wahawkrivwi.  
—Diz a lenda que um ancestral casou-se com 
um japim e a ave o ensinou a tecer. Aí ele 
ensinou nossos ancestrais. 

sawar s.f. ► piquiá s.m. (Caryocar villosum) (do crioulo) 
Sawar sakahka eg maguyo. 
—O piquiá cozido é gostoso. 
Ig kukwene sawar ayak. 
—Ele está amassando a castanha de piquiá. 

sawarewka s.n. ► maio s.m. época do piquiá 
Hiyeg kidis ka aynsima isaw akak sawar abet 
sawarewka. —As pessoas tiram muito miriti e 
piquiá no mês de maio. 

sawayg s.m. ► piaba s.f. lambari-prata s.f. 
(Serrapinnus heterodon) Tb.‘xawayg’ 
Sawayg maguye henneme kavitaye. —Piaba é 
um peixe gostoso, mas tem muitas espinhas. 

sawaygewka s.m. ► abril s.m. época de piabas 
Avim sawaygewka sawayg wagehpiyes ta 
tiwrikut. —Durante o mês de abril as piabas 
sobem o rio em grande números. 

sawivra s.m. ► iratuá-grande s.f. (Gymnomystax 
mexicanus) 
Sawivra gusivri kuwikwiye. 
—As penas da iratuá-grande são amarelas. 

sawiy s.n. ► navalha-de-macaco s.f. (tipo de capim) 
Sawiy in ka amakanisima. 
—A navalha-de-macaco é muito pegajosa. 
Sawiy in mawihka ariku payt adahan mpithene 
misibyu. —A navalha-de-macaco é pendurada 
nas casas para espantar morcegos. 

sayg s.f. ► (tipo de planta) (Bonafousia tetrastachya) 
Ig batakvite gikamkayh akak sayg avan kukwaki 
adahan mpiyesene akatwa. —Ele colocou as 
folhas trituradas da planta “sayg” sobre o corpo 
do filho, para fazer suas dores passarem. 

sayge s.m. ► mocho s.m. (Asio flammeus) 
Sayge ax kuhivra tiyegem. 
—O mocho come pássaros à noite. 

saysabeta adj. ► emaranhado /a adj. 
Saysabeta gusemnu. 
—O cabelo dela está emaranhado. 

saysaptihwa v.i. ► avolumar v.t. 
Karuvra saysaptihwa. 
—O baiacu avoluma o abdome. 

saysaptiye s.m. ► caba-preta s.f. (Polybia ignobilis) 
Saysaptiye haraksevgi. 
—A caba-preta o perseguiu. 

saysah v.t. ► emaranhar v.t. 
Ig bakimni saysehe ivuhimti. 
—A criança emaranhou a linha de pesca. 

saysah v.t. ► fritar v.t. 
Ig saysehne im. —Ele está fritando o peixe. 

sayswa v.i. ► pegar pneumonia 
Ig awke akak murukti, inneki keh ig sayswe. 
—Ele tomou banho quando estava gripado e por 
isso pegou pneumonia. 

sayswaki s.n. ► pneumonia s.m. 
Sayswaki in karayt ku pariye keh wis duhuduh ka 
akatwasima. —Pneumonia é uma doença que 
nos faz tossir com muita dor. 

sedri, gisedra s.f. ► madeira s.f. tora s.f. madeira 
de incenso (Burseraceae) 
Ig keh atiyti akak sedri ku pariye mitibetnene. 
—Ele fez um caixão com madeira leve. 
Igkis tukuhnes gisedrakis pugumwad. 
—Eles empurraram uma grande tora. 
Ig biyuk ahavwik, ig bukehe sedri adahan 
ivukwene wavityempu. 
—Perdido na mata, ele queimou madeira de 
incenso para afugentar os demônios. 

sedri-puvemna s.f. ► (tipo de árvore) (Protium 
nitidifolium (Cuatrec.) V.‘pupehe’‘ahamna’ 
Eg sedri-puvemna guvan in nopsanyo. 
—As folhas da “sedri-puvemna” são miudinhas. 

sedri-seyne s.f. ► (tipo de árvore) 
(Protium guianense Mart) 
Ig kagehbetene sedri seyne adidkan adahan ig 
ka mativwa. —Ele está mastigando a resina da 
“sedri seyne” para não sentir fome. 

segege adj. ► arrepiado /a adj. nervoso /a adj. 
V.‘savigvitaw’‘sagka’‘duwidwiptip’ 
Ig misekwe segege gimin awaku gavisni. 
—Ele ficou arrepiado de medo. 
Ig huwivwihwe ig segege gimin. 
—Ele se machucou e está nervoso. 

►2 murcho /a adj. V.‘narenre’ 
Gumar segege ahakwa un. 
—Sua pele ficou murcha na água. 

segke v.i. ►1 tremer v.i. sacudir-se v.i. V.‘sagka’ 
Venen keh ig segke. —O veneno fez ele tremer. 

►2adj. ansioso /a adj. com os nervos à flor da 
pele 
Ig segke awaku gannivwi ka wew kabayntiwatma. 
—Ele estava com os nervos à flor da pele, 
porque seu trabalho não saiu bem. 

sep, gisevra s.f. ► rebolo s.m. 
Ig kiyawene gimegwan akak sep. 
—Ele amolou seu machado no rebolo. 

seresrevye /o adj. ►1 murcho /a adj. 
Uwas seresrevyo awaku kuwis mpiye 
guhawkanavrik. 
—A laranja está murcha, porque já está 
passada. 

►2 engelhado /a adj. 
Amutri ayak saresrevye. 
—As sementes da planta são engelhadas. 

sessehne v.t. ► sacudir v.t. agitar v.t.V.‘sassah’ 
Bakimnayh sessehne mahk ariw. 
—As crianças sacudiram o galho da mangueira 
para fazer as frutas caírem. 

Sevavrik s.n. ► (nome de um lugar) V.‘sep’‘-avrik’ 
Un kisevye pes anavitak wayk aynte Sevavrik. 
—Água fria sai debaixo da terra lá em Sevavrik. 

sevyet s.n. ► toalha V.‘manwoket’ (do crioulo) 
Ig manvitew akak sevyet. 
—Ele se esfregou com a toalha. 

seybete adj. ► com mechas brancas 
Eg kuwis kiyavaruvyo. Gusemnu seybete. 
—Ela está idosa. Seu cabelo já tem mechas 
brancas. 

seyboye adj. ► branco /a adj. bege adj. cinzento 
/a adj. 
Inin kagta seyboye. —Este papel é branco. 
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seye /o adj. ► branco /a adj. alvo /a adj. V.‘seyne’ 
Gisemni seye ke mawrube. 
—O cabelo dele é branco como algodão. 
Ukuhne seye ke kayutbe. 
—As nuvens são brancas como a tapioca. 

seyne /o adj. ► branco /a adj. (passageiro) V.‘seye’ 
Ka ba pataha pisimsa seyne. 
—Não suje sua camisa branca. 

seyno s.f. ► centavo s.m. V.‘kirehka’‘iguw ariwno’ 
Ig isime pikana bulax akak pohowkumku seyno. 
—Ele comprou duas bolachas com cinco 
centavos. 

seyvitka s.n. ► micose s.f. tinea s.f. pano branco 
s.m. V.‘kuhk’‘seye’‘-vit’‘-ka’ 
Ig kadahan seyvitka gidukmadga. 
—Ele tem pano branco no peito. 

seyvitye /o adj. ► esbranquiçado /a adj. 
Pak seyvitye.. —A vaca é esbranquiçada. 

sibuh v.t. ►1 pisar v.t. pôr o pé Tb.‘subuh’ 
Ig sibuhe amin ah atawni huruhruvye. 
—Ele pisou num galho seco. 
Eg sibuh ka huwit. —Ela pisou em falso. 

►2 suplantar v.t. 
Ig sibuhe givetunya. —Ele suplantou o inimigo. 

sibuh kiyhaw ► esmagar v.t. (com os pés) 
Eg sibuhe masumsu kiyhaw. 
—Ela esmagou a barata. 

sibuhka s.n. ► passo s.m. Tb.‘subuhka’ 
Pis kaba danuh. Sibuh pahaywowa akiw. 
—Você quase chegou. Dê mais um passo. 

sig s.m. ► cigarra s.f. (do português) V.‘taritri’ 
Bakimni kamax sig adahan arehwene akak. —A 
criança pegou a cigarra para brincar com ela. 
Sig awna ke hiyeg kiyawasene gikaswagabe 
adahan kiyekisne hiyeg ku kuwis danuh 
ahawkanavrik adahan tigehne was. 
—A cigarra emite um som parecido com um 
terçado sendo afiado, para anunciar que chegou 
a hora de limpar as roças. 

sigahet s.n. ► cigarro s.m. (do crioulo) 
Sigahet ka kabay wis akum. 
—Fumar cigarro faz mal à saúde. 

sigiha v.t. ► arranhar v.t. 
Nah sigihe nubagwan amin ah. 
—Eu arranhei minha perna na árvore. 

sigihpte v.t. ► raspar v.t. 
Ah sigihpte nukagmada giduhya. 
—Meu amigo raspou suas costas num pau. 

sigihwe v.t. ► encalhar v.t. 
Kutimno sigihwe avigku awenum. 
—O navio encalhou no meio do canal. 

sigimwih v.t. ► incomodar v.t. perturbar v.t. 
Ka sigimwihun. —Não me incomode. 

sigis v.i. ► correr v.i. 
Ig sigise avigkuw ahin. 
—Ele correu pelo caminho. 

sigis v.t /v.i. ►1 herdar v.t. 
Ig sigis giwetni gig. 
—Ele herdou as características do pai. 

►2 parecer-se v.i. assemelhar-se v.i. 
Guhivak sigis ta gut gunag. 
—Ela se parece com a mãe. 

sigiska s.n. ► luxúria s.f. promiscuidade s.f. 
paixão mau V.‘sigis’ 

sigistip adv. ► rapidamente adv. V.‘sigis’ 
Giwewni sigistip gihavu gikamkayh. 
—Ele andou rapidamente atrás do filho. 

sigisukuye /o adj. ► triangular adj. 
Ig tigah giwasra sigisukuye. 
—Ele construiu a roça de forma triangular. 

sigiswe v.i. ► fluir v.i. 
Warik amiyan in sigiswe. 
—A correnteza do rio flui. 
Warik asigsan sigiswe. 
—A água do rio fluiu da nascente. 

sigiva / sigivu adj. ► cair (de um lugar alto) 
Gatawni kigis, sigiva, bawh, ahakwate un. 
—Os galhos despencaram e caíram na água. 
Higesa kuhivrayan sigivunisa. 
—O passarinho caiu do ninho, coitadinho! 

sigivyi adj. ► corado /a adj. 
Ig marekevewe; gihepka sigivyi. 
—Ele está envergonhado; seu rosto está corado. 

sigiye /o adj. ► vermelho /a adj. (partes do corpo) 
Awaku abewi awkepka gut keh guwtyak sigiye. 
—Ela passou muito tempo na água. Seus olhos 
estão muito vermelhos. 

sigka v.t. ► rasgar v.t. 
Eg sigke gubukun nukune. 
—Ela rasgou a saia nova. 

sigkebdih v.t. ► despedaçar v.t. 
Ig kawokwine ig sigkebdihe giwin. 
—A onça despedaçou a presa. 

sigkevye /o adj. ► rasgado /a adj. 
Ig kawih kilot adug sigkevye. 
—Ele vestiu o calção rasgado. 

sihom s.n. ► soro s.m. (do crioulo) 
Ig kakahrivye kawih sihom. 
—O doente tomou soro. 

sikivi adj. ► vergonha adj. (no rosto) 
Ku aysaw gitaraksan ekkepka git, ig sikivi 
gihepka, ig ka uti giwn. —Quando ele foi 
desmascarado, a vergonha ficou estampada em 
seu rosto e ele não conseguia nem falar. 

sikivubet v.t. ► mostrar v.t. (dentes) 
Ner kawokwine sikivubet gaybu. 
—A onça mostrou seus dentes. 

siku s.f. ► cana de açúcar 
Gamuthan siku in hiyan kabayntiwa. 
—Seu cultivo da cana de açúcar deu bem. 

sikumna s.f. ► capim santo, capim marim 
(Cymbopogon citratus) 
Sikumna kibeyne adahan higapka kehka akak un 
awehweye. —O capim santo faz um bom chá. 

simah s.n. ► cimento s.m. argamassa s.f. (do 
português) 
Araytak epti kehka akak ah, araytakme akak 
simah. —Alguns bancos são feitos de madeira, 
outros de cimento. 

simig s.f. ► jatobá s.f. jutaí s.f. (Hymenaea courbaril) 
Parikwene ax simig ariw. 
—Os índios comem jatobá. 

simis, gisimsa s.n. ► camisa s.f. vestido s.m. (do 
crioulo) —Ig isime kilot akak simis. 
—Ele comprou calça e camisa. 

siru s.n. ► xarope s.m. (do crioulo) 

sisu, gisisuwa s.f. ► cinzel s.m. formão s.m. 
Ig kawih sisu adahan kehne miyokwiye. 
—Ele usou o cinzel para fazer um buraco. 
Ig suguh ah akak sisu. 
—Ele escorou a madeira com formão. 

sisuw s.m. ► pulga s.f. V.‘suw’ (Hematopinus piliferus) 
Pewru kadahan ka aynsima sisuw. 
—O cachorro está cheio de pulgas. 
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sisuyan s.f. ► periquito s.m. (Brotogeris tirica) 
Sisuyanempu ka gadukmanisima. 
—Os bandos de periquitos são muito 
barulentos. 
Sisuyan batek kan ariku mun givin. 
—O periquito gosta de pôr ovos dentro do ninho 
do cupim. 

sisuyanewka s.n. ► abril s.m. época dos 
periquitos V.‘kuwekweyaniwka’ 
Avim sisuyanewka wis ivegva sisuyan akak 
kuwekeyan adahan gaymuhpitnikis. 
—Nas últimas semanas de abril procuramos 
periquitos e papagainhos para criá-los. 

sitru s.f. ► limão s.m. (Citrus aurantifolia) 
Sitru eg ka asuyunisima. 
—O limão é muito azedo. 

sitru nopsadmin ► limão galego s.m. (Citrus 
aurantifolia) 
Ku pitew katiw, sukuhbetin akak sitru 
nopsadmin araku. —Se sua cabeça doer, lave-a 
com suco de limão galego. 

sivari, gisivra s.f. ►1 metal s.m. ferro s.m. 
estanho s.m. (do caribe / tupi?) 
Nawiy eg kehka sivari. —O navio é de ferro. 
Buwet eg kehka sivari. 
—A lata é feita de estanho. 

►2 ferramenta s.f. (adahan annivwit) 
Paytevutne gisivra ka aynsima. 
—O carpinteiro tem muitas ferramentas. 

sivari ahbonene ► chapa s.f. 
Ig muwaka sivari ahbonene adahan hiher. 
—Ele quer uma chapa para forno. 

sivari huwiynevyo ► aço s.m. 
Iwan kehka akak sivari huwiynevyo. 
—A faca é feita de aço inoxidável. 

sivari wageptihwepiye ► roldana s.f. 
Wis taris un akak sivari wageptihwepiye. 
—Nós puxamos água com uma roldana. 

sivari woketet ► saca-rolhas s.m. 
Nah kawihe sivari adahan wokene butey. 
—Eu usei o saca-rolhas para abrir a garrafa. 

sivaribdi s.f. ► ferragem s.f. 
Igkis parak atere ku kiney aviyoh tuguhpad 
minikwak. Igkis hiya ka aynsima arakembet 
sivaribdi madikte aragbus. 
—Eles chegaram até onde o avião tinha caído e 
lá acharam várias ferragens e armas. 

sivarimna s.f. ► gongo s.m. V.‘-man’ 
Ig biwhe no sivarimna. —Ele bateu no gongo. 

sivaripti s.n. ► zinco s.m. galvanizado s.m. V.‘zehk’ 
Payt avinvit kehka sivaripti. 
—O telhado da casa é feito de galvanizado. 

sivarimun s.f. ► barco de ferro, voadeira s.f. 
Nah tivik amadga sivarimun. 
—Eu vou no barco de ferro. 

sivarivutne s.m. ► ferreiro s.m. V.‘sivari’‘-evutni’ 
Ig sivarivutne kannu keh kaway gikaswatni 
sivari. —O ferreiro sabe fabricar ferradura. 

sivava, gisivamna s.n. ►1 esteira s.f. 
Ig himak amadga sivava. 
—Ele dorme numa esteira. 

►2 junco s.m. (Cyperus giganteus) V.‘payuhpan’‘yakot’ 
Eg imavano sivava akak imavri. 
—Ela está entrançando o junco com fibra de 
pau-de-jangada. 

sivavavu s.f. ► juncal s.m. junqueira s.f. 
Eg ikise panye abet sivavavu akigbimna warik. 
—Ela deixou a cesta no juncal, na beira do rio. 

sivinag s.f. ► espinafre s.m. emília s.f. (Emilia 
fosbergii) 
Axnabay sivinag avan. In maguyo, in piyih 
arakembet karayt.  
—Comam espinafre. É gostoso e cura muitas 
doenças. 
Amekenegben sukubeta gisimsakis akak sivinag 
ariw mmanawa eg kahawyu ke asukribe. 
—Os ancestrais lavavam a roupa usando a fruta 
da emília pois ela escuma como sabão. 

siyama s.n. ► juramento s.m. (do crioulo) V.‘gikaksan’ 
Ig keh siyama givetun hiyaptigi ku ig ka 
amepyema. —Ele fez um juramento perante o 
juiz, que não era ladrão. 

siyaha s.n. ► cearense s.m. escravista s.m. (do port.) 
Siyaha danuh gitkis amekenegben pahaye 
adahan abet giwkwinkis. Igkis kamaxwigkis, igkis 
biwhpigkis ka aynsima peyeke akak gihayos 
hawata peyeke akak gikamkayhkis. Igkis 
padukwigkis. Ayteke igkis tivik gikakkis amadgete 
umuh adahan gitepkevitnis givinwetekis. 
—Antigamente os cearenses chegaram de 
repente enquanto os antepassados estavam 
embriagados. Eles os pegaram e bateram muito 
em todos os homens, nas suas esposas e nos 
seus filhos. Eles os estriparam. Depois eles 
partiram nas canoas com os nossos ancestrais e 
voltaram para o lugar deles. 

siyevi adj. ► zumbindo adj. 
Digidgiye digihwa kaba siyevi nutaybi. —Meus 
ouvidos estão zumbindo por causa do trovão. 

siyo, gisiyora s.f. ► balde s.m. (do crioulo) 
Egkis kavuk un akak siyo. 
—Elas pegaram água com balde. 

sobe s.n. ► sorvete s.m. (do crioulo) 
Sobe in maguye in kisepehe. 
—O sorvete é gostoso e gelado. 

sovepka adj. ► salvo adj. V.‘-pka’ (do crioulo) 
Egkis higa ini wohska, pahavwimpi egkis miya. 
Madikte miyarap. Pahavu tino egnewa sovepka. 
—Elas tomaram a bebida e uma por uma foi 
morrendo. Todas morreram. Somente uma 
mulher foi salva. 

su interj. ► vá interj. 
Su keh kurinewa! —Vá fazer agora mesmo! 

su s.m. ► bacurau s.m. (Hydropsalis albicollis) 
Ig su awna “su, su, su” tiyegem. 
—A ave bacurau faz “su, su, su” à noite. 

sub adj. ► submerso adj. imerso adj. 
Ig ikise givuh sub ahakwa un. 
—Ele deixou o anzol submerso na água. 

subay s.f. ► cestinha s.f. (um tipo) 
Ig ike gikatuxa arikut subay. 
—Ele colocou cartuchos na cestinha. 

subuk v.t. ► meter v.t. imergir v.t. jogar v.t. 
colocar de molho 
Subuknaba iwan ahakwat iveyti. 
—Coloque o braço de molho no remédio. 
Eg subuk guwak ahakwat un. 
—Ela meteu a mão na água. 
Nah subuk nuvuh ahakwat un. 
—Eu joguei meu anzol na água. 

subuka v.t. ► enevoar v.t. 
Huweg subukavrike ahin. 
—O sereno vai enevoar o caminho. 

subukbeta v.t. ► ensopar v.t. encharcar v.t. 
Nah subukbete kamis akak un. 
—Eu ensopei o pano com água. 
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subukbeta ahakwa awegesten ► tingir v.t. 
Eg subukbeta gubukun ahakwa awegesten 
ayeweye. —Ela tingiu a sua saia de azul. 

subuktaw v.i. ► tratar-se com quentura (no corpo 
todo) V.‘subuk’‘-pit’.’-wa’ 
Ig subuktaw akak awehne, metakwa ig isahpu. 
—Ele se tratou com quentura, e finalmente 
livrou-se da dor. 

subukwa v.i. ► tratar-se com quentura 
V.‘sabuk’‘-wa’ 
Eg subukwa akak iveyti adahan awahka biwh 
gubagwamnat. —Ela se tratou com remédio 
quente para aquecer suas pernas. 

sudaka v.t. ► soldar v.t. (do português) 
Ig sudeke hadyu dunihpiye. 
—Ele soldou o rádio quebrado. 

sugkaki s.f. ► sarda s.f. 
Nor himano kadahan sugkaki guhepkamadga. 
—A moça tem sarda no rosto. 

sugugap adj. ► com arranhões, com 
escoriações, com contusões V.‘teska’ 
Numar sugkaptip aynesa. 
—Fiquei com algumas escoriações. 
Eg sugugap guhepka awaku gutughan. 
—O rosto dela ficou com arranhões por causa 
do tombo que ela levou. 

suguh v.t. ►1 opor-se v.i. V.‘kavetunsa’ Tb.‘siguh’ 
Ig suguhe udawnhan atere amun ini iwetrit. 
—Ele opôs-se à nossa entrada na área. 
Igkis suguhne gihiyekemni. 
—Eles opõem-se às ideias dele. 

►2 pelejar v.i. 
Igkis suguhnes karayt. 
—Eles pelejaram contra a doença. 
Ig kadahan hiyakemniki adahan suguhne 
givetunya. —Ele tem sabedoria para pelejar 
contra o inimigo. 

►3 escorar v.t. estaquear v.t. firmar v.t. 
Ig suguhe umuh akak ah baka. 
—Ele escorou a canoa com estacas. 

►4 impedir v.t. bloquear v.t. 
Kaba danuh ihapkat eg suguh akak takarad 
tohan akigsarit gihmun eg miseke gihmun. 
—Ela bloqueou a chegada dele ao porto com 
uma vara, parando a canoa. 
Pahakti ah hakuhpiyo wade gimkanit nukamkayh 
henneme pikatnawa ah suguhpig adahan eg 
misakwa. 
—Uma árvore começou a cair em cima do meu 
filho, mas duas outras árvores a impediram e ela 
parou. 

suguhka s.n. ► oposição s.f. objeção s.f. protesto 
Yuma suguhka adahan piyuka umuh. 
—Não há oposição à venda do barco. 

suguhwa v.i. ► escorar-se v.i. segurar-se v.i. 
Asa iwi isugit adahan pis suguhwene ku aysaw 
pis waywe amin pah. 
—Leve uma muleta para você se escorar, 
enquanto estiver andando na estiva. 

suguway s.f. ► caracol do mar s.m. 
V.‘xuguway’‘gikasguwa’ 
Hiyeg ka ax suguway. 
—As pessoas não comem caracóis do mar. 

suguwe adv. ► escorando-se v.i. 
Ig wew suguwe nukakuh awaku ig kagehpika 
gavit kaybune. 
—Ele veio se escorando em mim, por que foi 
mordido por uma cobra. 

suka v.i. ► escorrer v.i. fluir v.i. 
Ku kiney un ka suka, ayge un anag humaw. 
—Onde a água não flui, há larva de mosquito. 

suka gaybi ► babar v.i. 
Ig peruw suka gaybi ku aysaw ig ayh ihti. 
—O cachorro babou quando ele cheirou a carne. 

suka gimig ► sangrar v.t. 
Ig suka gimig ka aynsima. —Ele sangrou muito. 

sukasa v.t. ► derramar v.t. deixar fluir V.‘suka’‘-kis’ 
Ner bakimni batek sukasa gimatig. 
—Aquela criança gosta de derramar seu mingau. 

sukis v.t. ► amamentar v.t. V.‘sus’‘-kis’ 
Inagti sukis bakimni nukuvesniye. 
—A mãe amamentou o seu bebezinho. 

sukohava v.t. ► lavar v.t. (coisa côncava) 
V.‘sukuh’‘-ava’ 
Eg sukohavano miruk. 
—Ela está lavando as louças. 

sukokaw v.i. ► lavar as mãos V.‘sukuh’‘-wok’‘-wa’ 
Avanenekwa avit wis ax umana, amawka wis 
sukokaw kabayntiwa akak asukri. 
—Antes de comer devemos sempre lavar bem 
as mãos com sabão. 

suku, gisukra s.n. ► açúcar s.m. 
Ig batek higap was akak suku. 
—Ele gosta de tomar açaí com açúcar. 

sukuh v.t. ► lavar v.t. 
Ig sukohave gihepka. —Ele lavou o rosto. 
Ig sukuhkisa iwan. —Ele lavou a ponta da faca. 
Ig sukuhkiya iwan. —Ele lavou o gume da faca. 
Ig sukuhbohe puwayt. —Ele lavou o remo. 
Ig sukuhbuka akati. —Ele lavou a corda. 
Eg sukuheku goble. —Ela lavou o copo. 
Eg sukuhpewa amutri. —Ela lavou a planta. 
Eg sukuhmina gubagwan.—Ela lavou a perna. 
Eg sukuhptano im. —Ela está lavando o peixe. 
Ig sukuhpta givit. —Ele lavou seu corpo. 
Ig sukuhpte gotowa. —Ele lavou seu carro. 

sukuhbeta v.t. ► lavar v.t. (refrente a coisas múltiplas) 
V.‘sukuh’‘-bet’‘-ha’ 
Ba hiya pisma sukuhbeta nukawihni? 
—Pode lavar a minha roupa? 

sukuheku v.t. ►1 lavar v.t. limpar v.t. fazer 
lavagem (por dentro) V.‘sukuh’’-iku’ 
Ig sukuhekune ginaktinek. 
—Ele vai fazer uma lavagem intestinal. 

►2 esgotar v.t. 
Ig sukuhekune unihmna. 
—Ele está esgotando a água do poço. 

sukuhkis v.t. ► revelar v.t. V.‘sukuh’‘-kis’ 
Uya sukuhkis nudahan inin ahehpakti. 
—Revele estas fotos para mim, por favor. 

sukuhkugaw v.i. ► lavar os pés V.‘sukuh’‘-gikugku’ 
Avit eg parak guvin eg sukuhkugew ariku kurudi. 
—Antes de entrar na casa ela lavou os pés na 
capemba do inajazeiro. 

sukuhptaw v.i. ► lavar-se v.i. 
V.‘sukuh’‘-pit’’-ha’’‘-wa’ 
Bakimni patehpew akak ibug, amawka ig 
sukuhptaw. —A criança se sujou com lama, ela 
precisa se lavar. 

sukuhwa v.i. ► desbotar v.i. largar a cor 
V.‘sukuh’‘-wa’ 
Kamis abewi madikte sukuhwe ahakwa un. 
—O tecido largou a cor na água. 

sukure v.i. ► torcer v.t. ficar deslocado 
Gikugku sukure. —Ele torceu o pé. 
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sukuri s.n. ► mal estar 
Ig higa avakbiyawka adahan wiwhne sukuri. 
—Ele tomou um purgante para livrar-se do mal 
estar. 

sukuskubet adj. ►1 ramalhete s.m. amontuado ad. 
Ig ewk gut ginag ivuriti sukuskubet. 
—Ele trouxe para a mãe um ramalhete de flores. 

►2 em um laço, em uma curva, emaranhado /a  
Pinum abewi kewa pahatra kamisbe duwweh in 
wanaka sukuskubete. 
—Os seus lábios são como uma fita vermelha 
amarrada em uma curva. 

sukuw adj. ► com limo 
Un sukuw in ayewehe ahakwa. 
—Água com limo fica verde. 

sukuwri s.f. ► alma-de-gato s.f. (Piaya cayana 
Ku Sukuwri awna “seyhkwah”, eg keh usuh avis. 
—Se a alma-de-gato disser “seinquã” este sinal 
de agouro nos dá medo. 
Henneme ku eg sukuwri awna “ti! ti! ti!” nikwe 
usuh batek. —Mas se a alma-de-gato disser “ti! 
ti! ti!” então ficaremos felizes, [pois é um sinal de 
boas novas]. 

sumuh v.t. ► segurar v.t. agarrar v.t. V.‘kamax’ 
Sumuhnig giwaku. Wewkisnig. 
—Segure a mão dele e ajude-o a andar. 
Kawokwine sumuhpiye tamanwa. Igme udukwig 
gitakwik, ig umehpig. —A onça agarrou o 
tamanduá, mas ele a furou nas axilas e a matou. 
Igkis sumuhtekbetkis atere, peksekbetkis tah 
kabaywakat. —Eles seguraram um ao outro, e 
se jogaram para fora da casa. 

sumuhkak pawakak ► apertar as mãos 
Igkis aytnihak pawtak sumuhkak pawakak. 
—Eles se cumprimentaram apertando as mãos. 

sumukuy s.f. ► (tipo de flecha) 
Sumukuy eg pohowku akig kehka sivari. —A 
flecha “sumukuy” tem cinco pontas de metal. 

sunap v.t. ► emprestar v.t. 
Nah sunepkere pihmun. 
—Eu queria emprestar sua canoa. 

sunapkis v.i. ► emprestar v.i. V.‘sunap’‘-kis’ 
Ig sunapkise nutuh aragbus. 
—Ele emprestou a espingarda para mim. 

sunapkis adahan katiwnihka ► alugar v.t. 
Ig sunapkis givin adahan katiwnihka. 
—Ele alugou sua casa. 

sunavakmine v.i. ► emprestar v.t. (passando de um 
para outro várias vezes) V.‘sunap’‘-ak’‘-min’ 
Usuh sunavakmine amin puwayt. 
—Nós emprestamos o remo um ao outro. 

sup s.n. ► enxofre s.m. (do crioulo) 
Sup in buxihwa arihgi. 
—O enxofre tem cheiro ruim. 

suravriku v.i. ► fluir escassamente 
Parewni suravriku. 
—O igarapé está fluindo escassamente. 

surusru s.f. ► sururina s.f. 
Surusru aran barewye. 
—Os ovos da sururina são bonitos. 

suruptihwa v.i. ► transbordar v.i. V.‘suruw’ 
Eg kivunsa tukugu akak un mpinevevye, eg 
suruptihwe. —Ela encheu demais a cabaça, e a 
água transbordou. 
Gitoma suruptihwe akak matit awaku eg kivunpi 
mpinevevye. —A cuia transbordou porque 
estava cheia demais de mingau. 

suruw v.i. ►1 fluir v.i. correr v.i. manar v.i. 
Eg uti un pes avititak waxri, in suruw ke 
parewniyanbe. 
—Ela achou água saíndo do chão que manava 
como um riacho. 

►2 escorrer v.i. 
Un suruw ariwntak nutukiga awaku eg beke. 
—A água escorreu da minha cabaça porque ela 
rachou-se. 

sus v.t. ► chupar v.t. sorver v.t. 
Bakimni susne giwak. 
—A criança está chupando os dedos. 
Tukus sus ivuriti anunu. 
—O beija-flor sorve o néctar das flores. 

susne ihintekut ► mamar v.t. 
Eg susno ihintekut. —Ela está mamando. 

suvreg, gisuvren s.n. ► chapéu s.m. coroa s.f. 
Ikivarat “huwe” gisuvren in kehka akak karukri 
wahano. —A coroa do rei é feita de ouro. 
Ig kawih gisuvren adahan mptithene kamuw 
awahni. 
—Ele colocou um chapéu para evitar o sol. 

suw, gisuwa s.m. ► pulga s.f. V.‘sisuw’ 
Pewru sakaska gisuwa. 
—O cachorro coçou suas pulgas. 

suweyswey s.f. ► polícia-inglesa s.f. 
Eg suweyswey eg kariymadgano. Eg watiswa 
han inut, eg diyuh akiw. 
—A policia-inglesa vive na várzea. Ela tanto 
decola quanto aterrissa verticalmente. 

suwiki s.f. ► pirapema s.f. (Megalops atlanticus) 
Suwiki eg im seye. 
—A pirapema é um peixe branco. 

suwinba s.f. ► pau lacre (Vismia cayennensis) 
Ig ihuk gitimka suwinba. 
—Ele cortou lenha de pau lacre. 

suwiyno adj. ► azedo /a adj. 
Nor uwas suwiyno. —Esta laranja é azeda. 

suwiru s.f. ► inambuzinho s.m. 
Eg suwiru maguyo axka ke takarakbe. 
—O inambuzinho é gostoso como frango. 

suwiye /o adj. ► azedo /a adj. fermentado /a adj. 
Win kuwis suwiye. —O vinho já está azedo. 

suwiyeseke adj. ► levemente azedo ou 
fermentado 
Woki in kuwis suwiyeseke. 
—A bacaba está levemente azeda. 

suwiswi s.m. ► formiga-correição s.f. 
Atige suwiswi saruke uvinwa. 
—Ontem à noite as formigas-correição 
invadiram a nossa casa. 

suwiswi s.f. ► narceja s.f. (Gallinago paraguaiae) 
Eg suwiswi eg ax maturu akak takes. 
—A narceja come pula-pula e camarão. 

suwiswi-kukuptiye s.f. ► maçarico-de-pernas-
amarelas s.m. (Tringa flavipes) ? 
Suwiswi-kukuptiye kasisivit eg. 
—O maçarico-de-pernas-amarelas é pintado. 

suwiswis s.n. ► salsicha s.f. (do crioulo) 
Usuh keh suwiswis akak arudiki arih. 
—Fizemos salsicha da carne da anta. 

suwtat, gisuwtata s.m. ► soldado s.m. 
guerreiro s.m. Tb.‘suwtat’ (do crioulo) 
Igkis suwtatviyene mpithene uwaxigwiy giwkis 
uvetunyavuwiy. 
—Os soldados protegem o país dos seus 
inimigos. 
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suwtat akivara “coronel” ► coronel s.m. 
Suwtat akivara “coronel” iha giwn “general”. 
—O coronel obedece o general. 

suwtat akivara “sargento” ► sargento s.m. 
Suwtat akivara “sargento” iha giwn “coronel”. 
—O sargento obedece o coronel. 

suwtat akivara gikivarakis s.m. ► general s.m. 
Suwtat akivara gikivarakis kumadukene 
madikte suwtatviyenevwi. 
—O general comanda todos os soldados. 

suwtat givinkis ► quartel s.m. 
Suwtat ayge givinekukis. 
—Os soldados estão no quartel. 

suwyeg, gisuyega s.f. ► panela s.f. caldeirão s.m. 
V.‘kanar’ (do crioulo) 
Eg keh matit ariku suwyeg. 
—Ela cozinhou o mingau na panela. 

suyawakap s.f. ► batuíra s.f. (Charadrius ssp.) 
Suyawakap danuh atan kamukri abet. 
—As batuíras aparecem aqui no verão. 

T  t  
-t suf. ► a prep. para prep. Tb.‘-it’‘-te’ 

Ig atak paytwempurit, ig kakanhaw ta git 
gikagmada. 
—Ele foi à vila e deu um presente ao amigo. 
Ig awna git pahavwi: “Su ta pivinwat.” 
—Ele disse para o outro: “Vá para casa.” 

-t suf. ►1 conjunto s.m. grupo s.m. (sufixo nos números) 
Muwaka madikawku akebi pah akak pohowku 
arawna adahan danuh tohan ihapkat. Nikwe 
amawka nah ihukne pah adahan mpana hawkri. 
Abet pahay hawkri nah ihuk pohowkut pah. 
—Precisa-se de quinze toras de muritizeiro, para 
fazer uma estiva sobre a várzea, que vá do rio 
até a ribanceira. Então eu preciso cortar um 
conjunto de cinco toras ao dia, por três dias. 
 
Igkis bat piyanmat hiyeg. 
—Eles sentam em grupos de dois. 

►2 um para cada, cada um Tb.‘-it’ 
Nah iki pahavwit im. 
—Eu dei um peixe para cada (pessoa). 
Igkis ax pohowit uwas. 
—Cada um comeu uma laranja. 

-t suf. ► sem distorção, bem adv. reto adj. 
Egu manit huwetmin. 
—Aquela tora de madeira é sem distorção. 
Kaneg hepka akak maxin, keh kuwak pes 
huwetbete. 
—Se a mandioca for ralada por máquina, a 
farinha sai bem redondinha. 
Yakot akak ennetet in huwetminye. 
—A flecha e o lápis são retos. 

-ta clit. ► também adv. igualmente adv. Tb.‘-wata’ 
Eg ka hiya igi pareyne. Ine igta kawnata 
hiyavguta. 
—Ela não viu o jacaré. Ele também não a viu. 

tabir adj. ► em pé 
Ig misekwe tabir adahan kinetihwene gikakkis. 
—Ele ficou em pé enquanto falava com eles. 

tabirasa v.t. ► levantar v.t. erguer v.t. colocar de 
pé 
Igkis keh kiyapyad umuhad, kahadbe igkis ik 
adaha tabirasa pahak wer ta gumadgat. 
—Eles fizeram uma grande canoa para poder 
erguer uma vela. 

tabirasaki adj. ► afincado /a adj. 
Inin ah tabirasakinenwa, in ik adahan tuguh. 
—Esta árvore está só afincada, ela pode cair. 

Ah tabirasaki ariku miyokwiye in ka tuguh. 
—Um pau bem afincado num buraco não cai. 

tabirasaw v.i. ► ficar em pé 
Ig tabirasaw adahan timepne inetit. 
—Ele ficou em pé para ouvir as palavras. 

tabirtip adv. ► verticalmente adv. perpendicular  
Digistinig akak kakus tabirtip. 
—Aplique a injeção nele verticalmente. 
Ka ba digis savog givitit pareyne, digisnaba 
tabirtip. —Não fure o jacaré num ângulo, fure 
verticalmente. 

tabugaw v.i. ► inflamar-se v.i. ficar inflamado /a, 
ficar inchado /a 
Ku aysaw ig sakaskaptihwa, adukwan tabugaw. 
—Quando ele se coça, o lugar fica inchado. 
Ku motye yekwew, umar in tabugaw. —Quando 
uma caba pica a gente, a pele fica inflamada. 

tabutabe adj. ►1 macio /a adj. fofo /a adj. 
Kuskus gasivri tabutabe. 
—O pêlo do gato é macio. 

►2 fofo /a adj. esponjoso /a adj. 
Usuh keh tiket akak tarukwa avin mmanawa in 
tabutabe, in ka dep hamawahwa. 
—Nós usamos o ninho da formiga tracuá como 
isca para fazer fogo, pois é muito fofo e pega 
fogo com facilidade. 

►3 poeirento /a adj. pulverulento /a adj. 
V.‘atabdabni’ 
Wayk tabutabe awaku in aravwip. 
—A terra está poeirenta por causa da seca. 
“Pariye arikna tabutabe?” “Hew akak fahin.” 
—“Quais são as coisas pulverulentas?” “São as 
cinzas e a farinha de trigo.” 

tagamayh, gitagmaya s.n. ►1 rede s.f. (do tupi?) 
Yuma gitagmayakis adahan ivuhtya. 
—Eles não têm rede para pescar. 
Waramwi subuke gitagmaya. (Bawa datkarad 
nopsanyovwiymin.)  —(Diz a lenda que) a 
serpente Waramwi jogou a sua rede na água. 
(Na realidade a rede era feita de sucurijus 
pequeninas.) 

tagap s.m. ► concunhado s.m. V.`gitavan’ 
Tagap, ba hiya pisma iwi nukamkayh pihapti? 
—Concunhado, você pode levar o meu filho 
contigo? 

tagep s.m. ► mutuca s.f. moscão s.f. (Tabanus 
modestus) 
Tagep kagehe gibagwamna. 
—A mutuca ferroou a perna dele. 
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Waramwi kadahan piyana akebi givig tagep. Ku 
gitimini ayta, neg tarep akki git. —(Diz a lenda 
que) a serpente Waramwi tinha duas mutucas. 
Se um inimigo viesse, eles avisariam. 

taguh v.t. ► cair com solavanco 
Ku aysaw eg tuguhe eg taguhwe ka 
ahawnasima. 
—Ela caiu com grande solavanco. 
Nah wiwhe arikut yarayra avin akak nuwasuna, 
taguhe nubita in detvi. —Eu tropecei num ninho 
de saúva com um jamaxim nas costas, caí com 
um solavanco e fiquei com torcicolo. 

tahaf, gitahafa s.n. ► tarrafa s.f. (do português) 
Ig padakminene akak tahaf ig kamax ka aynsima 
im. —Ele jogou a tarrafa e pegou muitos peixes. 

tahan adv. Tb.‘ta’ ► para lá 
Nah muwaka atak tahan kibehtenwa. 
—Quero ir para lá rápido. 

tahuma s.f. ► farinha-seca s.f. (Banara guianensis) 
Ig higa tahuma adahan giban awaku in katiw. 
—Ele tomou chá da folha da “farinha-seca” 
porque o fígado estava doendo. 

-tak suf. ► de prep. 
Ig ariwntak Pag. —Ele é de Belém. 
Ig ayta Pagatak. —Ele veio de Belém. 
Ig gaytakis parikwene palikur. 
—Ele é do povo palikur. 
Ig tarise im ahakwatak un. 
—Ele tirou o peixe da água. 

taka v.t. ► desperdiçar v.t. gastar v.i. V.‘biyuksa’ 
Mmahki pis teke pikakura henne? Ka ba isaksa in 
taka. —Por que você gasta o seu dinheiro 
assim? Não o gaste. 

takagvit adj. ► rijo adj. 
Ig takagvit awaku pakisbetaki awiyne.  
—O corpo dele está rijo porque ele levantou 
muito peso. 

takah v.t./v.i. ► empurrar v.t. propelir v.t. impelir 
v.t. V.‘teke’ 
Ig takah gisedga aytontak pawkatak. 
—Ele impeliu a tora lá do meio da mata. 

takahpa v.i. ► procurar tracajás com uma vara 
V.‘takah’ 
Niguh takehpene. Ig aharitne uwar. 
—Meu pai está procurando tracajás com uma 
vara. Ele quer pegar um cabeçudo. 

takar, gitkar s.n. ► vara s.f. (do caribe / tupi?) V.‘takah’ 
Ig takah akak takar kiyapyad. 
—Ele empurra a canoa com uma vara grande. 

takarak s.m./s.f. ► frango s.m. 
Usuh ax takarak masaraki. 
—Nós comemos frango assado. 

takarak awayg ► galo s.m. 
Takarak awayg awna “takarakah”. 
—O galo canta “cocorococó”. 

takarak tino ► galinha s.f. 
Takarak tino awna “koor koor” ku aysaw eg 
kankerevyo. 
—A galinha faz “cocó” quando quer pôr ovos. 

takarak-abesu s.f. ► crista-de-galo (Celosia 
cristata) 
Eg higa takarak-abesu adahan tuguhkisno 
gunawan. —Ela tomou chá de crista-de-galo 
para baixar a febre. 

takarak-arib s.f. ► rabo-de-galo s.m. (Heliotropium 
indicum) 
Takarak-arib mpiyasa motiku. 
—O rabo-de-galo cura conjuntivite. 

takarvitye /o adj. ► musculoso /a adj. 
V.‘takar’‘-vit’‘-ye’ 
Ig awayg takarvitye. —O homem é musculoso. 

Takehpene s.m. ► constelação dos 
procuradores do tracajá cabeçudo 
(Centauro: Rigil Kentaurus e Hadar) V.‘Yaknit’‘Uwarkaye’ 
Pahavwi awayg gikak gisamwi igkis wewvenes 
gihayo ku pariye iwepka gavitkis war. Kuviknene 
igkis takehpene aynte inurik. 
 —(Diz a lenda que) um homem e seu irmão 
foram à procura da esposa que foi capturada 
pelos tracajás cabeçudos e até agora ficam 
procurando por ela lá no céu. 

takes s.m. ► camarão s.m. 
Takes ig kibeyne ewnti. 
—Camarão é uma boa isca. 

takes kalibix s.m. ► lagosta s.f. 
Ig batek ax takes kalibix. 
—Ele gosta de comer lagosta. 

takiga v.t. ► quebrar v.t. (ref. a uma coisa cilíndrica) 
Ig takige ah atawna. 
—Ele quebrou o galho da árvore. 

takunima ► nunca adv. jamais adv. V.‘awetuvye’‘-ti’ 
Ka takunima ig keh akiw. —Ele nunca fará. 

takunepti adv. ► continuamente adv. todo o dia 
Takunepti Kiyavwiye Uhokri ay nukakuh. 
—Deus está continuamente comigo. 

takuwa adv. ► amanhã adv. 
Nah atak takuwanek. —Eu vou amanhã. 
Nah me tivik. Takuwanek akiw. 
—Já vou. Até amanhã. 

takuwa ahewkemni ► depois de amanhã 
Takuwa ahewkemni nah ayge. 
—Depois de amanhã estarei lá. 

takwetenesa adj. ► adolescente adj. V.‘himanosa’ 
Ig kuwis takwetenesa. Ig 12 kamukri gaw. 
—Já é adolescente. Tem 12 anos. 

takweye, gitakwavin s.m. ► rapaz s.m. moço s.m. 
jovem s.m./s.f. 
Ig takweye ahegbet adahan wewvene. 
—O rapaz está pronto para caçar. 
Takwaviye batek arehwa bul. 
—Os moços gostam de jogar bola. 
Madikte takweyegben parasiptak amawkan igkis 
parak suwtat. —Todos os jovens da Guiana 
Francesa precisam servir no exército. 

takweyegben s.m. ► mocidade s.f. 
Takweyegben ariwntak leglis igkis ahehwenekis. 
—A mocidade da igreja está ensaiando. 

tamak v.t. ►1 pintar v.t. 
Nuhayo tamakno gutomo. 
—Minha esposa está pintando as cuias. 

►2 assinar v.t. escrever v.t. (nome) V.‘anniri’ 
Tamaknaba piw amadga inin kagta. Tamakni 
atan. 
—Escreva o seu nome neste papel. Assine aqui. 

►3 anotar v.t. V.‘anniri’ 
Eg tamak madikte gayapnikis. 
—Ela vai anotar todos os pedidos deles. 

►4 escrever v.t. V.‘anniri’ 
Nah tamakte pahak kagta gumin nukagmada. 
—Vou escrever uma carta para a minha amiga. 
Igkis muwaka kannuhwa tamak parikwaki 
amadga kagta. —Eles querem aprender a 
escrever na língua palikur. 

►5 gravar v.t. 
Ig tameke giw abuhkumnat akawanti. 
—Ele gravou o seu nome na pulseira. 
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►6 imprimir v.t. V.‘biwh’ 
Nor kagta akehkeg eg tamakno kagta 
inetitkekne. —A imprensa imprimiu o jornal. 

tamak iwit kahadbe in kahayak ► grifar v.t. 
salientar v.t. 
Ig tamak araytak iwit amadga kagta akak let 
durohkiska. Ayteke ig tiyka anaviw. Henne ig 
tamak inakni iwit kahadbe in kahayak. Ig 
kahayaksin. 
—Ele escreveu algumas palavras do texto com 
letras itálicas, depois as sublinhou. Ou seja, 
grifou-as. E as salientou. 

tamaka, gitamakni s.n. ►1 pintura s.f. V.‘tamak’ 
Utamakni minikwak in barewye anhaki: 
—A pintura antiga era com desenhos 
lindos: 
1. mahamaha gukig 
—focinho do matamatá 
2. wayam amar 
—escudo do jabuti 
3. wakar gibita 
—pescoço da garça 
4. datka waxriwne amar 
—pele da jiboia 
5. suyawakap asubanap 
—rastro da ave batuíra 

►2 tatuagem s.f. 
Ig kadahan tamaka givitiw. 
—Ele tem tatuagem em toda parte do corpo. 

tamaka kane kahayak ► ilegível adj. 
In let tamaka kane kahayak kabayntiwatma. 
—Estas letras são ilegíveis. 

tamakis giw ► alistar v.i. 
Ig tamakis giw adahan ig humaw suwtat. 
—Ele vai se alistar no exército. 

tamakta v.t. ► pintar v.t. 
Eg tamakta gubatkan. 
—Ela pintou as cerâmicas. 
Gitkan gig puh abet ihap, ig tamakte gikamkayh 
muwaptiw, wavitye tivik. 
—Diz-se que o pai soprou no urucu, pintou todo 
o corpo do filho e aí o demônio o deixou. 

tamaktaki /u adj. ► pintado /a adj. 
Payt tamaktaki akak ayeweye. 
—A casa foi pintada de azul. 
Ig kadahan pahamku umuh tamaktaku akak 
puhiye. —Ele tem uma canoa pintada de preto. 

tamaktaw v.i. ► pintar-se v.i. 
Abet kiysepka, hiyeg tamaktaw akak ihap, igkis 
tamakmina gibagwankis akak gihepkakkis. 
—Durante a festa para esquecer os mortos, as 
pessoas pintavam-se com urucu nas pernas e 
nos rostos. 

tamakvit adj. ► pintado /a adj. (no corpo) 
Ig tamakvit akak amuwan. 
—Ele está pintado com jenipapo. 

tamanwa s.m./s.f. ► tamanduá s.f. 
Tamanwa ig puwikne, gikihbuga kiyabwad. —O 
tamanduá é um animal com garras compridas. 

tamavite adj. ► pintado /a adj. tatuado /a adj. 
Ig tamavite givitiw. 
—Ele está tatuado por toda parte do corpo. 

tamekbet adj. ► manchado /a adj. 
Kamisbet in tamekbet awaku arasru. 
—O pano está manchado de jenipapo. 

tamekbeta v.t. ► fazer estampa 
Eg tamekbete guwegasa. 
—Ela fez estampa de desenhos em sua blusa. 

tamektet, atemketni s.n. ► carimbo s.m. 
V.‘anwatvey’ 
Ig biwh kagta akak atemketni. 
—Ele carimbou o documento com o carimbo. 

tamuka s.f. ► jataúba s.f. tatajuba s.f. (Bagassa 
guianensis) (do crioulo) 

Tamuka ik adahan kehne umuh. 
—A jataúba serve para construção de canoas. 

tanan s.m. ► gafanhoto s.m. V.‘pundel’ 
Tanan kibeyne adahan ivuhene ikar. 
—O gafanhoto é bom para pescar matupiri. 
Tanan givitiw pi kiyabwite ariw gihanpi. —O corpo 
do gafanhoto é mais comprido do que as asas. 

tanan nopsesniye ► grilo s.m. 
Tanan nopsesniye ka ax amutri. Ig ax kariy. —O 
grilo não come plantas. Come capim na várzea. 

tanayri s.m. ► formiga-de-rabo s.f. formiga-cobra 
s.f. (Neoponera villosa) 
Tanayri wiwh kaygis ariw umar. 
—Formiga-de-rabo tira os sinais da pele. 

tapwa s.f. ► sararaca s.f. 
Ig kamax mewka akak tapwa. 
—Ele pegou um tracajá com uma sararaca. 

tara adj. ► estendido /a adj. extenso /a adj. 
Inin ahin tara han, ka ba atak atere. —Não ande 
no caminho estendido daquela direçao. 

tarak v.t. ► estender v.t. 
Ig tareke giwak numkanit, ig kidisun 
—Ele estendeu a mão para mim e me levantou. 
Ig tarak ginum numkat. Ig givewkan nah ka hiyak 
ariknawnama. —Ele estendeu seus lábios para 
mim. Ele acha que eu sou burro. 
Eg tareke arimkat mewka henneme eg bisike 
giw. —Ela estendeu a mão para pegar o tracajá, 
mas ele fugiu. 

tarak uwak ► acenar v.t. 
Wis tarak uwak adahan ekkewviye git pahavwi. 
—Nós acenamos com a mão, para nos 
despedirmos de alguém. 

taraka adj. ► estendido /a adj. V.‘tara’‘taraka’ 
Eg tamanwa gunen taraka kiyabwad ayabwi. —A 
língua do tamanduá estendida é muito comprida. 

tarakasa v.t. ► abrandar v.t. demorar v.t. 
atrasar v.t. estender v.t. 
In he tarakasene waw. 
—Isso está atrasando a marcha. 

tarakise adj. ► errado /a adj. V.‘ka huwit’ 
Iwasa kabayntiwa in avan adahan hiya ba ay 
arikna tarakise ayge. —Observe a página bem 
para ver se alguma coisa nela está errada. 

taraksa v.t./v.i. ►errar v.t./v.i. falhar v.i. V.‘tarak’‘-kis’ 
Ig tarakse huwitket. —Ele errou o alvo. 
Yuma pahavwinema hiyeg ka taraksa. 
—Não existe ninguém que não falhe. 

taraksaki, gitaraksan s.n. ► falha s.f. erro s.m. 
ofensa s.f. pecado s.m. V.‘givathawni’ 
Nah ka aynsima nutaraksan. 
—Eu tenho muitas falhas. 
Inin taraksaki pihawkanavrik. Pannip. 
—A falha é toda sua; é você quem é culpado. 
Gitaraksan mbeyevye. 
—O erro que ele cometeu é grave. 
Ig keh gannivwi yuma taraksaki abet. 
—Ele fez seu trabalho sem erro. 
Amawka wixwiy bayahminig ariw gitaraksan. 
—Devemos perdoar a ofensa do outro. 
Wasaymka in pahat taraksaki. 
—Mentir é um pecado. 



 

Dicionário Palikur – Português, 2019, Associação Internacional de Linguística —SIL Brasil 

292 

Ig katiwnihkis gutaraksankis gutkisnek. 
—Ele vai puní-las por causa de seus pecados. 

taraksevye /avyo s.m./s.f. ► cheio de falhas. 
pecador s.m. errante s.m. culpado s.m. 
Ner taraksevye kayehe gitaraksan. 
—Aquele pecador sente-se culpado. 

tarakwa v.i. ►1 estender-se v.i. erguer-se v.i. 
Tiket tarakwa ta inut. 
—As chamas ergueram-se bem alto. 

►2 brotar v.i. V.‘tarak’‘-wa’ 
Pilatno ihuka metakwa tarakwa akiw. —A 
bananeira, que foi cortada, já brotou de novo. 

►3 empurrar canoa v.t. empurrar-se v.i.  
Tarakwanay ayta. Nah iwasapte ba yis kawin. 
—Empurrem a canoa para cá. Quero ver se 
vocês pegaram alguma coisa. 

tarara v.i. ► nadar v.i. 
Ig tarara manuvi warik. 
—Ele vai nadar até o outro lado do rio. 

tararhaki s.n. ► natação s.f. 
Igkis keh kibeyne kamukhawka adahan 
tararhaki. 
—Eles fizeram uma boa equipe de natação. 

tarebu adj. ► enrolado /a adj. V.‘kayew’ 
Bakimni himak tarebu waykbo. 
—A criança dormia enrolada no chão. 

tarebubet adj. ► torto /a adj. V.‘kayewbet’ 
Bakimni nuwiswika tarebubetvi gibita. —O 
pescoço da criança em convulsão, ficou torto. 

tarebuh v.t. ►1 enrolar v.t. 
Eg tarebuhno kagta. —Ela enrolou o papel. 

►2 torcer v.t. 
Ig tarebuhne gikakut was atawni. —Ele torceu a 
folha do açaí para fazer uma peconha. 

tarebuhwa v.i. ► empenar-se v.i. 
Parak tarebuhwe awaku kamuw awahni. —A 
tábua empenou-se por causa do calor do sol. 

tarebuhwene adj. ► em redemoinho V.‘huwiptekne’ 
Marino tarebuhwano kaba huwithe arit payt. —O 
vendaval em redemoinho quase acertou a casa. 

tarekwebdi v.i. ►1 deixar v.i. V.‘tarak’‘-wa’‘-bet’ 
Igkis kuwis tarekwebdi ihapkatak. 
—Eles já tinham deixado o porto. 

►2 grelar v.i. V.‘tarakwa’ 
Pilatno ahinyan tarekwebdi. 
—As bananas já grelaram. 

tarerhene s.n. ► natação s.f. 
João ig awaygte adahan tarerhene. 
—João é campeão de natação. 

taretre adj. ►1 amortecido /a adj. adormecido /a 
Nukugku taretre awaku nah bat mbay. —O meu 
pé ficou amortecido porque sentei de mal jeito. 
Nubagwan taretre. 
—Minha perna está adormecida. 

►2 v.i. parar de doer 
“Ba pitew katiw kuri?” “Kawa. Kuwis taretre.” —“A 
sua cabeça ainda doi?” “Não. Já parou de doer.” 

taretreseke adj. ► amortecido /a adj. (um pouco) 
Nunenuh taretreseke awaku cafe awahni. 
—Minha língua está amortecida, porque 
queimei-a com café. 

taris v.t. ►1 puxar v.t. tirar v.t. V.‘kah’ 
Ig tarise giwana ig umehe kawokwine. 
—Ele puxou o facão e matou a onça. 
Igkis tarise ner amepye arikutak guvin. 
—Eles tiraram o ladrão da casa dela. 

►2 arrastar v.t. 
Pahavwi datka tarise ner awayg amadgatak 
gihmun. —Uma cobra sucuriju arrastou o 
homem da canoa. 

►3 rebocar v.t. 
Ba hiya pisma taris nuhmun? 
—Você pode rebocar a minha canoa? 

►4 arrancar v.t. extrair v.t. V.‘warak’ 
Eg tarise bakimni giwanmakutak. 
—Ela arrancou a criança do colo dele. 
Kaybune aveya kawih adahan tarisne kaybune 
avuyi, tarisne puduku, tarisne kakayviye. 
—A planta “kaybune aveya” serve para extrair 
veneno de cobra, e também espinhas e pus. 

►5 colher v.t. retirar v.t. (mutuhka) 
Ku pahavwi ka mutuh ariknawnama, ig kawnata 
taris ariknawnama. 
—Quem não planta, não colhe. 
Ka ba taris ku pariye nawenyewa hiyeg 
gamuthan. —Não colha o que um outro plantou. 

tariskevutne v.t. ► dentista s.m. V.‘taris’‘aybutevutne’ 
Ig tariskevutne tarise gaybu. 
—O dentista extraiu o dente dela. 

tariska s.n. ► puxada s.f. 
Akak tariska nawiy makekwiyo pes. 
—Com uma puxada, o barco encalhado saiu. 

tariswa v.i. ► encolher-se v.i. V.‘iduhwa’ 
Ku aysaw nah sukuhbete simis in tariswe. 
—A camisa encolheu-se quando lavei. 

tariswiki s.n. ► safra s.f. colheita s.f. 
Kuwis danuh ahawkanavrik tariswiki kaneg. 
—Já chegou a época da safra de mandioca. 

taritri s.m. ► tem-tem s.f. 
Ig taritri awna “teh teh teh” adahan ikene hiyeg 
ginetnikis adahan ihukwaki. 
—O lagarto tem-tem faz “tem tem tem” 
anunciando que é hora de derrubar as árvores. 
Ig taritri ke iwan nopsesniyebe. Ig ayeweye; gib 
bukibkimine. 
—O “tem-tem” se parece com uma iguana 
pequena. É verde e seu rabo é listrado. 

tarivakmin adj. ► rebocado /a adj. (numa fila) 
Umuh egkis tarivakmin. 
—As canoas estão sendo rebocadas. 

tariwvi adj. ► encolhido /a adj. 
Gisimsa tariwvi. —Sua camisa ficou encolhida. 

tariy s.f. ► (tipo de planta) (Schlegelia violacea) 
Ig higa tariy adahan tuguhkisne ginawan. 
—Ele tomou “tariy” para baixar a febre. 

tarub s.f. ► (tipo de planta) (Cordia macrostachya) 
Ig higap tarub awaku murukti gimin. 
—Ele tomou chá de “tarub” porque está gripado. 

tarukabo adj. ► retiforme adj. V.‘ tara’‘ -iku’’-bu’ 
Ahamna arap tarukabo. 
—As nervuras da folha são retiformes. 

tarukah v.t. ►1 cruzar v.t. 
Ig tarukah ah avigku ahin. 
—Ele cruzou a estrada com madeira. 
Adahan tamak let “T” pis tiyka warikwit. Ayteke 
pis tarukahni akisurik. 
—Para escrever a letra “T”, faça uma linha de 
cima para baixo e cruze-a. 

►2 desenhar uma linha horizontal 
Adahan keh let “E” pis muhuksa piwak warikwit. 
Ayteke pis tarukahni kehehaptak. Ayteke pis 
tarukahni pakwak. Ayteke pis tarukahni 
amaksemnitak. 
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—Para traçar a letra “E” no ar, mude a mão de 
cima para baixo e depois desenhe uma linha 
horizontal em cima da linha para a direita. 
Depois no meio, e depois embaixo. 

tarukahwa v.i.► cruzar-se v.i. cair na horizontal 
Ah tarukehwe avigku warik egme nawiy aytwe eg 
huwithe aminat dunivi guvuhrivig. 
—Uma árvore caiu na horizontal no rio e um 
barco que estava vindo bateu nela e quebrou a 
hélice. 

tarukak adj. ►1 horizontal adj. reto /a adj. 
cruzado /a 
Ahin tarukak avigku pahatra. 
—O caminho é cruzado pelo outro. 
Gusiwseb kayewakuhaw. In ka tarukaknema. 
—Suas sobrancelhas são arqueadas. Não são 
retas. 

►2 adv. transversalmente adv. cruzando adv. 
horizontalmente adv. atravessado /a adj. 
de bico 
Ah tuguhe tarukak avigku ahin. 
—Uma árvore caiu transversalmente no 
caminho. 
Minahwa akak umuh tarukak. 
—Encoste a canoa de bico no porto. 
Tiyka awadanavrik inutak ta warikwit. Ayteke tiyka 
tarukak. —Escreva linhas entre as pautas de 
cima para baixo. Depois escreva linhas 
cruzando estas linhas horizontalmente. 

Tarukepti s.n. ► (nome de uma ilha e vila colada a 
Kumenê) 

tarukwa s.m. ► tracuá s.f. (Camponotos femoratus) 
Tarukwa ig nopsad, puhiye. Ig keh givin avewi 
ah. —A formiga tracuá é grande e preta e faz 
seu ninho nas árvores. 

tarukwa avin ► casa da formiga tracuá, isca s.f. 
Usuh keh tiket akak tarukwa avin mmanawa in 
tabutabe, in ka dep hamahwa. —Nós usamos a 
casa da formiga tracuá como isca, pois é muito 
fofa e pega fogo com facilidade. 

tas s.f. ► tigela s.f. xícara s.f. taça s.f. (do português) 
V.‘samaku’ 
Araytak tas kehka ibugine, araytakme buteyine. 
—Algumas tigelas são feitas de barro, e outras 
de vidro. 

tat s.f. ► tatu s.m. (do português) 
Tat ka gannusima atik. —O tatu sabe cavar bem. 

tataboye /o adj. ► de bolinha 
Inin kamis tataboye. —O tecido é de bolinha. 

tatavit adj. ► com pintas 
Wayamyan eg nopsesa, duwweh tatavite guvitiw. 
—A joaninha é pequena e vermelha com pintas 
pretas. 

tavah v.t. ► apertar v.t. carregar v.t. clicar v.i. 
Ig tavehe gravador ariwtyak. 
—Ele apertou o botão do gravador. 

tavahka s.n. ► pressão s.f. 
Matiswaska migat akak tavahka. —O estanca-
mento do sangue foi feito por pressão só. 

tavahmina v.t. ►cutucar v.t. 
Gitkis ahwi miyavi. Pahaye ig univuh. Igkis hiyakni 
henne igkis tavahminig. Ig awna: “Ka yis 
tavahminan. Igkisme kabiman: “Mmah diyuhpiba 
pis?” —Eles pensaram que o vovô estava morto. 
De repente ele começou a suar. Aí eles o 
cutucaram. Ele disse: “Não me cutuque. Eles 
gritaram: “Você voltou para nós?” 

tavara s.f. ►1 martim-pescador-matraca s.m. 
(Ceryle torquata) 
Tavara kiyeste guw walaxux. —O martim-
pescador é maior do que o martim-pescador-
verde. 

►2 constelação do Martim-pescador, 
chuvas do Martim-pescador 
(Aquila e Águia) 
Amaksemni fevereiro 
Tavara kavusa wayk. 
—No fim de fevereiro as 
chuvas do martim- 
pescador começam a cair. 
Ig Tavara ig kahayak payak akak gimana ikar. 
—O Martim-pescador aparece junto com sua 
comida, os peixinhos matupiri (a Via Láctea). 

tavesru s.f. ► cantador-amarelo s.m. papa-
formiga-de-sobrancelhas-amarelas 
s.m.(Hypocnemis hypoxantha) 
Eg tavesru eg nopsesa. Gusiwseb kuwikwiye. 
—O cantador-amarelo é pequeno. Tem 
sobrancelhas amarelas. 

tavuva s.f. ► curiango s.m. (Nyctidromus albicollis) 
Tavuva ax madikte arikna kene yube. 
—O curiango come todos os insetos. 

tavuw s.f. ► bacaba-açu s.f. 
Ig wagehe pahakti tavuw. 
—Ele apanhou bacaba-açu. 

Tawa s.n. ► (nome de uma ilha perto de Kumenê) 

tawan v.i. ► apontar v.i. V.‘tarak’‘giwan’ 
Ig tawan gimkat gukamkayh. 
—Ele apontou para o filho dela. 

tawanhaki s.n. ► gesto s.m. V.‘tawan’ 
Ig mownpiye. Ig awna akak tawanhaki. 
—Ele é mudo, só fala por meio de gestos. 

tawat s.f. ► frango-d’água azul s.m. 
Tawat misakwa akigbimna warik. 
—O frango-d’água azul vive na ribeira. 

tawat-kasisivitye-givarasa s.f. ► gavião-mateiro 
s.m. 
Tawat-kasisivitye-givarasa ig kuhivravutne. 
—O gavião-mateiro é um caçador de pássaros. 

tawat-seynevye-giduhyad ► gavião-real s.m. 
Tawat-seynevye-giduhyad ig batek ax madikte 
kuhivra. —O gavião-real gosta de comer todos 
os pássaros. 

tawat-puhiptiye s.f. ► gavião-caçador s.m. 
Ner tawat-puhiptiye gibetki ax takarak. 
—O gavião-caçador gosta de comer galinha. 

tawni s.f. ► mururé-pajé s.m. muirapiranga s.f. 
(Brosimum acutifolium? Brosimum Rubescens?) 
Ku pis ewwa tawni, pis puwvup awaku. 
—Se você lamber muirapiranga, você fica louco. 
Ku pis awke akak tawni, pis humaw ihamwi.—Se 
você banhar-se com mururé, você se torna pajé. 
Sakah tawni amar puhimak. Awkep akak 
pimavut pahay hawkri adahan mpiyesene wasew. 
—Cozinhe bem a casca do mururé. Banhe-se 
com ela duas vezes por dia para aliviar o 
reumatismo. 

Tawnivwi s.n. ► (nome de um lugar) V.‘tawni’ 

tayuh v.t. ► pegar os pés, fazer tropeçar 
Ku aysaw usuh arehwene bul, pahavwi 
tayuhpen. —Enquanto jogávamos futebol, 
alguém me fez tropeçar. 

tayuhe v.i. ► tropeçar v.t. dar topada V.‘wiwh’ 
Nah tayuhe akisurik ahadgu. 
—Eu tropecei num toco. 
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tayuhtet s.n. ► armadilha de laço, tropeção s.f. 
Ig keh tayuhtet adahan kamaxne pakir. —Ele fez 
uma armadilha de laço para pegar javali. 

-te suf. ► mais adv. (mais do que) Tb.‘pi -te’ 
Gegni imute giw. 
—Seu irmão é mais alto do que ele. 
Ig pi axte guw. —Ele come mais do que ela. 
Uwas pi kiterte guw sitru. 
—A laranja é mais doce do que o limão. 

-te suf. ►1 (suf. no advérbio ou no número um) 
totalmente adv. inteiramente adv. 
completamente adv. todo adj. 
Eg dakara tukusyan pahate. 
—Ela engoliu o ovo de beija-flor inteiramente. 
Pahatwite platnu busip. —As bananas estão 
completamente estragadas. 
Ig awnase muwavwite hiyeg. 
—Ele convidou o povo por toda parte. 

►2 (nos demais números) ambos /as pron. todos /as 
pron. V.‘pitamate’‘piyanmate ’ 
Igkis piyanmate avisak pabohrak. 
—Ambos tinham medo um do outro. 
Mpanmate egkis miyapte ayge. 
—Todas as três morreram lá. 

-te suf. ►1 era v.t. foi v.t. (rferente a um fato não atual, 
que não existe no presente, irreal)  
Ku aysaw eg aynete amadga inin, eg kabayno 
hiyogi. —Durante toda a vida dela, ela foi uma 
boa pessoa. 
Kayg minikwak igte hiyegite. Ig kote wagahte 
inurikut. —Antigamente a lua era uma pessoa. 
Ela ainda não tinha subido para o céu. 

►2 ir v.aux. pretender v.aux. vir v.aux. (intenção) 
(suf. referente a um fim ainda não atingido) V.‘kote’ 
Nah mativwe. Nah axte. 
—Estou com fome. Vou comer. 
Nah kehte nuvinuh. 
—Pretendo construir uma casa. 
Nah kuwis ikavgi kabihanek, nahte kinetihwa 
pimin ta git. —Quando ele já estiver com a barri-
ga cheia, eu vou dizer a ele que você está aqui. 

►3 para adv. Tb.‘ -t’‘-it’ (intenção, destino) 
Usuh hiya gidukwan tivik pawkete avuwite 
tinivwite. —Vimos os rastros indo para o interior, 
para dentro do aningal. 

-te suf. ► (sufixo pronomial e verbal que exprime carinho) 
Wahapnate gite pahawkri axte kabiha. 
—Aguarde até que o seu avô termine de comer. 
“Nah ka muwaka ig atak nuhapti.” “Aa, gite ig 
atakte.”  —“Não quero que ele vá comigo.” “Ah, 
deixe-o ir.” 

tebbux adj. ► cotó adj. (do crioulo) 
Pewru tebbux. Gib ka kiyabwadima. 
—O rabo do cachorro é cotó. 

teboha v.t. ► fritar v.t. V.‘tep’’-bu’‘-ha’‘iytehe’‘saysah’ 
Eg tebohano ihti abet pakir ariy. 
—Ela está fritando a carne na banha de porco. 

teggin s.f. ► bacia de cerâmica 
Teggin eg kawih adahan 
kumukne was, hawata 
adahan sukohavene miruk. 
—A bacia de cerâmica serve para amassar açaí 
e para lavar louças. 

teke v.t. ►1 gastar v.t. desperdiçar v.t. 
Ig teke ka aynsima lessahs. 
—Ele gastou muita gasolina. 

►2 perder v.t. 
Ig huwivwihe gikawa, ig teke gimig ka aynsima. 
—Ele cortou a artéria e perdeu muito sangue. 

teke v.t./v.i. ► empurrar v.t. propelir v.t. impelir v.t. 
impulsionar v.t. V.‘takah’ 
Ig teke aytontak pawkatak. —Ele empurrou [a 
canoa] de lá do meio da mata. 
Maxin ku pariye susne un eg teke ka aynsima un 
arikutak unihmna. 
—A bomba propela muita água do poço. 

telefon adug ► cabine telefônica 
V.‘parawtwe’‘adug’ 
Eg humekwig arikutak telefon adug. 
—Ela o telefonou da cabine telefônica. 

tem s.n. ► selo s.m. 
Ig isime tem ayteke ig makakesemni amadga 
kagta. —Ele comprou um selo e selou a carta. 
Ka ik adahan awahkis kagta ku wis ka makakasa 
tem amadgat. —Não se pode enviar uma carta 
sem colocar o selo. 

tem v.i. ► boiar v.t. flutuar v.i. V.‘timikise’ (do crioulo) 
Timisne tem ahakwa un. 
—O barranco boia na água. 
Umuh tem ahakwa un. 
—A canoa flutua na água. 

tembweh s.m. ► (tipo de verme grande) 
Kawri tembweh yuma gib. Ig misakwa ahakwa 
un. —O verme “tembweh” não tem rabo. Ele vive 
na água. 

temkete adv. ► lá para (distante) 
Usuh tivik temkete paytwempuwite. 
—Vamos lá para a vila. 

temwe, gitemwega s.n. ► evidência s.f. (do crioulo) 
V.‘gawneve’ 
Temwe ekkene ku inyewa in danuh. 
—A evidência dos fatos foi comprovada. 

keh temwe ► testemunhar v.i. (do crioulo) 
V.‘gawneve’ 
Ig kehne temwe nudahan ku nah kibeyne hiyeg. 
—Ele vai testemunhar que eu sou um bom 
homem. 

-ten suf. ► aparelho s.m. V.‘-tet’ Tb.‘-tni’ 
Gagigten kuwis wohe. 
—O aparelho de som dele já queimou. 
ten s.f. ► aninga s.f. (Montrichardia linifera) 
Ku motye iyekwew, wis mpiyasa ten adidkan 
awvre adahan in ka wagawga. 
—Se uma caba nos picar, passamos a seiva de 
aninga na picada, para não inchar. 
Uwar batek ax ten ariw. —A tartaruga cabeçuda 
gosta de comer o fruto de aninga. 

teney, giteneya s.f. ► alicate s.m. 
Ig kamax akati akak giteneya. 
—Ele segurou o fio com o alicate dele. 

tep v.t. ► moquear v.t. V.‘tevwa’ 
Uya tep uwin. —Vamos moquear nossa presa. 

tepka, gitetwan s.n. ►1 churrasco s.m. 
Sarayh pitetwan ariwtrikut tiket. 
—Jogue o churrasco no fogo. 

►2 adj. moqueado /a adj. assado /a 
Ig axe pakir arih tepka. 
—Ele comeu o porco moqueado. 

teptaka adv. ► mal passado /a adv. 
Ihti teptaka in pihimka hennenwa. —Carne que 
não é cozida bem fica mal passada. 

teptaki adj. ► bem passado /a adj. 
Nah batek akak ihti teptaki. 
—Gosto de carne bem passada. 

teretre v.i. ► pinicar v.i. 
Nuwakuh teretre ke pudukube udukave amadga. 
—Minha mão ficou pinicando. 
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tes v.t. ►1 bater v.t. chocar v.t. 
Ig tes lapot henneme eg ka timap. 
—Ele bateu na porta, mas ela não ouviu. 
Hiyapnaba tese pitew. 
—Cuidado! Pode bater a sua cabeça. 

►2 tocar v.t. (instrumento) 
Tes adahan kavusene avat. 
—Toque a entrada do hino. 

tesakuh ► bater v.t. (para dentro duma coisa) 
V.‘tes’’-iku’ 
Ig tesakuh buwet atiy adahan higepne un 
arikutak. —Ele bateu na mossa da lata para 
tomar água dela. 

tesbeta ► amassar v.t. V.‘tes’‘-bet’‘-ha’ 
Ig tesbeta ilay payebdak akak isuw adahan ig 
kamptaw nikak amun wasew. —Ele amassou 
alho e gingibre para passar no reumatismo. 

tesekbet v.i. ► chocaram-se v.i. 
Igkis tesekbet. —Eles chocaram-se. 

teska s.n. ► contusão s.f. baque v.t. V.‘sugugap’ 
Ig kadahan teska gibagwanmin. 
—Ele tem contusões nas pernas. 

tesne v.t. ► dedilhar v.t. 
Ig tesne viyoloh. —Ele dedilha o violão. 

testet, gitesten s.n. ►1 batedor s.m. 
Eg tes waratwi gayak akak testet magto. 
—O martelo serviu de batedor, para ela bater as 
castanhas de tucumã. 

►2 cunha s.f. 
Ig kawih gitesten adahan bekne ah. 
—Usou uma cunha para partir madeira. 

►3 baqueta s.f. 

-tet suf. ► aparelho s.m. 
Agigtet kuwis wohe. 
—O aparelho de som já queimou. 

tetebet s.f. ► samambaia s.f. 
Amutri masas guvan tetebet in barewyo. 
—As folhas da samambaia são bonitas. 

tevwa v.t. ► assar v.t. V.‘tep’ 
Eg tevwe im ariwtrik tiket. 
—Ela assou o peixe no fogo. 

tewter s.f. ► quero-quero s.m. 
Tewter axwa aynte kariymadga. —A ave quero-
quero come lá no campo alagado. 

tewtew s.f. ► tesoureira s.f. 
Tewtew danuh Arukwat abet kamukri. —A ave 
tesoureira chega no Urucauá durante o verão. 

tey s.n. ►1 armadilha s.f. cilada s.f. 
Ig kehe tey adahan giwmepten. 
—Ele armou uma cilada para matá-lo. 
Ig keh tey adahan uwan. 
—Ele fez uma armadilha para a paca. 

►2 ratoeira s.f. 
Eg ike tey ariku sakehweket adahan kamaxne 
kuruku. —Ela colocou a ratoeira na cozinha. 

teheste s.f. ► eletricidade s.f. energia s.f. 
V.‘limye’‘abutni ahawna’‘urak atigsan’ 
Teheste eg kibohgeweke ik adah umehpew. 
—A eletricidade é perigosa, pode matar. 

teheste adug ► gerador s.m. 
Ikaksaki wotwiy pohow teheste adug. 
—Um gerador foi prometido para nós. 

teheste akar ► fios elétricos V.‘limye akar’ 
Teheste akar in wanak. 
—Os fios elétricos estão ligados. 

-ti suf. ► nunca adv. V. ka- -ti. 

-tig suf. ► -dor suf. 
Araytak puwikne igkis axtig, araytakme igkis 
kagahtig, araytakme igkis iyaktig. —Algumas 
feras são devoradoras de gente, outras são 
mordicadoras, e outras são picadoras. 
Kawokwine ig axtig. Pareyneme igi kagahtig. 
Akuwme igi iyaktig. Misibyume igi duhtig. 
—A onça é uma devoradora, o jacaré é um 
mordedor, o escorpião é um picador, e o 
morcego é um mordicador. 

tigag s.f. ► acará-vermelho s.m. (Astronotus ocellatus) 
Tigag guhivak ke duwwaybe henneme gumar 
duwweh. —O acará vermelho é parecido com o 
acará-apaiari, mas tem pele vermelha. 

tigah v.t. ►1 cortar v.t. 
Ig tigehe gisemnikis. Ele cortou o cabelo deles. 
Ku aysaw abukri tigehe, wis tigavite. 
—Quando a luz é cortada, também estamos 
“cortados”. Ficamos no escuro. 

►2 roçar v.t. limpar v.t. (roçado) 
Kuwis danuh ahawkanavrik adahan usuh tigah 
uwasra. 
—Já chegou a época de limpar nossas roças. 

►3 recortar v.t. 
Eg tigehe ivuriti ariwntak kagta. 
—Ela recortou a flor da revista. 

tigahawka adv. ► depois de escurecer 
V.‘tigah’‘-ewka’ 
Usuh danuh pagat samdi aygete pase 
tigahawka. —Chegamos em Belém sábado à 
noite, logo depois de escurecer. 

tigahbosa v.t. ► decotar v.t. 
Eg tigahbose gisimsa. —Ela decotou o vestido. 

tigahbosaki s.n. ► decote s.m. 
Guwegesa tigahbosaki in ba ayesrivad. 
—O decote da blusa é acentuado. 

tigahpusaki s.n. ► faxina s.f.V.‘tigah’‘-pa’-kis’‘-aki’ 
Takuwanek kadahan tigahpusaki paytwempu. 
—Amanhã vai ter uma faxina na cidade. 

tigahmina v.t. ► mondar v.t. V.‘sagahpusa’ 
Ig tigahminene gamutra adug atawna. 
—Ele mondou as plantas. 

tigahpta v.i. ► cortar v.t. V.‘tigah’‘-pit’‘-ha’ 
Wakekam henema miyaka iwe pig pis ka hiya 
mbeynekam. Henneme ka sam. Nah tigahpta 
pidahan. —Se a morte não tivesse levado seu 
pai, você não teria sofrido. Não faz mal. Eu vou 
cortar [e plantar manivas de mandioca] para ti. 

tigay s.n. ► chicote s.m. açoite s.m. 
Ig biwh kaway akak tigay. 
—Ele bateu no cavalo com chicote. 

tigayaha v.t. ► açoitar v.t. flagelar v.t. 
Igkis tigayehevgi ka aynsima. 
—Eles o açoitaram muito. 
Igti tigayehe gikamkayh. 
—O pai flagelou o filho. 

tigevi adj. ► ofuscado /a adj. V.‘tigah’‘-pi 
Nah iveg ariwtrikut kamuw, tigevi nuwtyak awaku 
abutni. 
—Olhei para o sol, e meus olhos ficaram 
ofuscados. 

tigibdih v.t. ► pingar v.t. gotejar v.i. V.‘tigisbetvi’ 
Gimig tigibdih ta waykborit. 
—Seu sangue gotejou no chão. 

tigigihwa v.i. ► reluzir v.i. cintilar v.i. 
Waravyu tigigihwe inut. 
—A estrela reluziu no céu. 
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tigigihwene adj. ► cintilante adj. brilhante adj. 
reluzente adj. resplendente adj. 
V.‘tigis’‘bukabkahwavu’ 
No tip tigigihwavu. —A pedra é brilhante. 
Warukma tigigihwene gibutni. 
—A estrela é cintilante. 

tigike adj. ► manquejando adj. 
Ig pes tigike ariwntak garehwan bul. 
—Ele saiu manquejando da partida de futebol. 

tigikbeti adv. ► mancando adv. coxeando v.i. 
Tb.‘tigikuh’ 
Ig kiyavwiye wew tigikbeti awaku wasew. 
—O idoso anda mancando, por causa do 
reumatismo. 

tigikbetwiye /o adj. ► manco /a adj. 
Ig tigikbetwiye pahabakya. 
—Ele está manco de uma das pernas. 

tigikuh adv. ► mancando adv. coxeando v.i. 
Ig kiyavwiye wew tigikuh awaku wasew. 
—O idoso anda mancando, por causa do 
reumatismo. 

tigis v.t. ► pingar v.t. gotejar v.i. 
Ig tigikis iveyti giwtrikut. 
—Ele pingou remédio no olho. 
In tigis amadgatak parip avan. 
—As folhas da pupunha estão gotejando. 

tigis v.t. ► dar choque (elétrico) 
Urak tigiswig. 
—O poraquê deu um choque nele. 

tigisbetvi adj. ► cheia de goteira V.‘tigibdih’ 
Payt ka aynsima tigisbetvi. 
—A casa está cheia de goteira. 

tigiska, atigsak s.n. ► pingo s.m. gota s.f. V.‘tikis’ 
Tigiska ariku payt ka aynsima. —Está caíndo 
muitos pingos d’água dentro da casa. 
Iki gut bakimni mpamavut tigiska ariwntak ini 
iveyti. —Dê ao neném três gotas deste remédio. 

tigiska, atigsan s.n. ► choque s.m. vibração s.f. 
Abukri atigsan ik adahan umehpew, awaku eg 
tigis kiyhaw. 
—Um choque elétrico pode matar, pois é forte. 

tigisot v.t. ► pingar no olho, colocar colírio 
Mekseh tigisotig. 
—O médico colocou um colírio. 

tih s.f. ► anani s.m. (Symphonia gobulifera) 
Eg keh tomawri atamwi akak tih adidkan 
amigetra. —Ela fez a tinta na cuia com a fuligem 
da seiva do anani. 
Ku udakra katiw, wis higa patakwik biwhka akak 
tih ahampabet. 
—Nós tomamos apuí amassado com raízes de 
anani, quando nossos rins estão doendo. 

tih v.i. ► chorar v.i. 
Ka ba tih. Kuwewanek nah iki pimananek. 
—Não chore. Vou te dar comida logo. 
Egkis tihanokis awaku gukadnikis. 
—Elas choraram porque estavam tristes. 

tihaki s.n. gitihni ► pranto s.m. choro s.m. 
Pisenwa akak tihaki! —Pare com este pranto! 

tihakiman s.n. ► choro s.m. 
Nah timap tihakiman. Pariye mbeyne danuh? 
—Ouço um choro. O que aconteceu? 

tihaksa v.t. ► fazer chorar 
Mmahki pis tihaksene pisamwi? —Por que você 
está fazendo o irmãozinho chorar? 

tihamni v.t. ► lastimar v.t. ficar chorando’ 
Ig tihamnihne ginag gumiromni. 
—Ele lastimou a morte da mãe. 

Ig tihamniven. Nikwe nah awna: “Ya. Uya nikwe 
atak nuhaptih. —Ele ficou chorando. Por isso eu 
disse: “Tudo bem. Você pode ir comigo. 

tihapti v.i. ► enferrujar v.i. 
Ig tivigapti sivari kahadbe eg ka tihapti. 
—Ele engraxou o ferro para não enferrujar. 

tihavi /vu adj. ► chorando adj. Tb.‘tihavwi’ 
Ig tihavi ta git gig adahan ig isim tukuyuy. 
—Ele ficou chorando para o pai comprar o pião. 

tihavyo adj. ► enferrujado /a adj. V.‘tihapyi’ 
‘kagehbetvi’ 
Ku aysaw sivari tihavyo padukwep, amawka pis 
hiyapkis pibuskana ta arikut lupital. 
—Quando um objeto enferrujado penetra o 
corpo, você tem que ir ao hospital. 

tiket s.f. ► fogo s.m. 
Ig keh tiket adahan awahpusewne. 
—Ele fez um fogo para se esquentar. 
Wahawkrivwiy utis sayg inesweke adahan 
hamehne tiket. 
 —Os nossos avós friccionavam a madeira “sayg” 
para fazer fogo. 
Hawata igkis biwh ket akak kasivag abetit kuwam 
adahan kehne tiket. —Também eles batiam em 
quartzo com um terçado e aparavam a faísca 
com um pedaço de bambu cheio de uma 
substância esponjosa para fazer fogo. 

tiketatiy, gitimatiy s.f. ► fogão s.m. V.‘atiy’ 
Ka isaksa pikamayh danukwa 
aranwa tiketatiy. —Não deixe o 
seu filhinho ficar perto do fogão. 
Eg sakehe giwin amadga 
gutimatiy. —Ela cozinhou 
a presa no fogão. 

tiketka, gitimka s.n. ► lenha s.f. Tb.‘gitim’ 
Ig tivik ivegvene tiketka. —Ele foi buscar lenha. 

tikis v.t. ► sovar v.t. amassar v.t. socar v.t. 
V.‘kumuk’ 
Eg tikisno bugut. —Ela sovou a massa do pão. 
Eg tikise gukamayh gumana. 
—Ele amassou a comida da filhinha. 

tikisbet adj. ► amassado /a adj. esmagado /a adj. 
Tivigu tikisbet kuwis. Hiyawa pis idis arikut 
matap. —A amêndoa da andiroba já está 
esmagada. Pode colocá-la no tipiti. 

tikiska s.n. (.) ► ponto s.n. ponto final  
Ku aysaw wis tamak iwit amadga kagta, wis 
kawih tikiska mpuse amadkemni arakamnihka. 
—Quando escrevemos alguma coisa, colocamos 
um ponto final no final de cada frase. 
Ku aysaw wis tamak iwit amadga kagta, wis 
kawih pisaya tikiska ku kiney wis awna “han:” ba 
“ke ininbe:”; hawata arakamnihten pahavwi giwn. 
—Quando escrevemos alguma coisa, colocamos 
dois pontos antes de uma lista, explicação, ou 
citação. 

tikiska akak tivaka kayewnene (;) ► ponto e 
vírgula 
Ku aysaw wis tamak iwit amadga kagta, wis 
kawih tikiska akak tivaka kayewnene ku kiney 
wis kaba pisenwa wown, henneme wis 
kavusemni akiw. —Quando escrevemos alguma 
coisa, colocamos um ponto e vírgula quando 
quase terminamos o assunto, mas queremos 
dizer mais alguma coisa sobre ele. 

tikisket, gitisketni s.n. ► amassador s.m. 
Tikisket in muhubak ku kit wis tikis bugut ba keh 
nawenyewa arikna. —O amassador é um tacho 
onde se amassa o pão e se faz outras coisas. 
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tikiswa v.i. ► amarrotar-se, ficar amarrotado /a 
In kamis ka dep tikiswa. 
—Este pano é fácil de ficar amarrotado. 
Madikte nusimsa tikiswebdi. 
—Todas as minhas roupas amarrotaram-se. 
Ku wis patuk usimsa kabayntiwa in ka tikiswa. 
—Se dobrarmos a roupa com cuidado, ela não 
fica amarrotada. 

tikiswevye /o adj. ► amarrotado /a adj. 
Eg dewhano kamis tikiswevye. 
—Ela passou a camisa amarrotada. 

tikitki s.f. ► jaçanã, piaçoca s.f. (Jacana jacana) 
Tikitki gumana he takesnen. 
—A comida da jaçanã é só camarão. 
Tikitki eg batek kan avitmin timisne. 
—A piaçoca põe ovos na várzea. 

tikiwbet adj. ► amassado /a adj. 
Pisimsa tikiwbet. Mmah pis bayehpin ariku 
butey? —Sua camisa está amassada. Você 
guardou-a numa garrafa? 

tiktik v.i. ► vibrar v.i. 
Ku aysaw akigsa uvuh tiktike nikwe ik adahan 
wis tarisni. —Quando o anzol vibrar na água, é 
hora de puxá-lo. 

tikuteke v.t. ► socado /a adj. V.‘tukuteke’‘mitibete’ 
Eg ikise bugut tikuteke. 
—Ela deixou a massa do pão bem socada. 

timap v.t. ►1 ouvir v.t. escutar v.t. obedecer v.t. 
entender v.t. V.‘ataybiswa’ 
Ig timep amanpuy. —Ele ouviu a zoada. 
Ig time unetni. —Ele escutou nossa conversa. 

►2 obedecer v.t. 
Mmahpaki yis ka tima nuwnuh? —Por que vocês 
não obedecem as minhas palavras? 

►3 entender v.t. 
Bakimni kiyaptenisa ik adahan timap wown. 
—Uma criança de dois anos já entende o que a 
gente diz. 

timapnay interj. ► atenção interj. escutem v.t. 
V.‘ataybiswanay’ 
Timapnay! Aytnihnay madikte. 
—Atenção! Saudaram todos. 
Timapnay, nuhiyegavu, ku pariye nah awnene yit. 
—Escute o que estou dizendo, meu povo. 

timar, gitimwig s.f. ► ralador s.m. V.‘hap’ 
Eg timar kawih adahan hevye kaneg. 
—O ralador feito de barro serve para 
ralar mandioca. 

timar s.m.► surucucu s.f. (Lachesis muta ) 
Timar ig kaybune pahaywotneye. 
—A serpente surucucu é venenosa. 

timavanawka s.n. ► entrevista s.f. 
Ku pariye ig awna abet ini timavanawka in 
inyewa.—O que ele disse na entrevista, é 
verdade. 

timaveyni s.f. ► pau-para-tudo s.m. (Simaba cedron) 
Timaveyni eg kabay adahan keh parak. 
—O pau-para-tudo serve bem para fazer tábuas. 

timepnevwi s.m. ► ouvintes s.m. V.‘timap’ 
Timepnevwi igkis pukuha piwn. 
—Os ouvintes entenderam suas palavras. 

timikis v.i./v.t. ► fazer flutuar, causar a boiar 
V.‘’timis’ 
Un wagehe he timikise nawiy. 
—A água subiu, até que fez o barco flutuar. 

timis v.i. ► flutuar v.i. subir v.i. boiar v.i. 
Umuh metakwa timis. —Finalmente a canoa 
subiu até a superfície da água. 

timisne s.f. ► barranco s.m. mangal s.m. V.‘avetan’ 
Timisne pitihe warik. —O barranco fechou o rio. 

timiswiye /o adj. ► flutuante adj. 
Busihka timiswiye. 
—A mandioca podre é flutuante. 

timuhukti s.f. ► miraúba s.f. (Apuleia leiocarpa) 
Tb.‘timuvukti’ 
Timukti kibeyne ah adahan kehne imedgit. 
—A miraúba é uma madeira muito boa para 
fazer arco. 
Wis keh imedgit akak timukti ba akak paygi 
awaku in padakte yakot. —Fazemos arco com 
miraúba ou com pau-ferro por que estes tipos de 
madeira impelem a flecha mais longe. 

timuvu s.f. ► mutum-poranga s.m. pavão s.m. 
Ig sakehne timuvu. 
—Ele cozinhou o mutum poranga. 

tininihwa adj. ► pitiú adj. V.‘atihnin’ 
Bakimni giwak tininihwa. 
—A mão da criança está pitiú. 

tinivwi s.f. ► aningal s.m. 
Mewka akak uwar egkis batek misakwa 
tinivwivu. —O tracajá e o cágado-cabeçudo 
gostam de viver no aningal. 

tino, gitinora s.f. ►1 menina s.f. mulher s.f. 
V.‘tinogben’ 
Nor tino gukamkayh, ba awayg, ba tino? 
—O bebê daquela mulher é menino ou menina? 

►2 fêmea s.m. (puwikne) 
Mmah ner kuskusyan awayg ba tino? 
—Aquele gatinho é macho ou fêmea? 

►3 feminino /a adj. 
“Mahi” inakni tino guw. 
—“Maria” é um nome feminino. 

tino maripkewviyo ► noiva s.f. 
Tino maripkewviyo eg maripkewkere 
kibehtenwa. —A noiva quer casar logo. 

tinobet adj. ► mulher adj. corajosa adj. 
Ka muwaka avis. Ikaw tinobet. Pis pamakutak 
kabayntiwanek. —Não se preocupe. Seja 
mulher. Vai dar tudo certo com seu parto. 

tinoya v.i. ► conversar com as moças V.‘tino’‘-ya’ 
Negni ta tinoya. 
—Meu irmão vai conversar com as moças. 

Tinukimnaw s.n. ► Tumucumaque s.m. 
Tinukimnaw, in waxri imuwad. 
—Tumucumaque é uma serra alta. 

tinukri s.m. ► surubim s.m. (Pseudoplatystoma 
fasciatum) 
Ig kamax tinukri akak tagamayh. 
—Ele pegou um surubim na rede. 

tinukri-ahawkri s.m. ► surubim monstruoso 
Igkok tinukri-ahawkri misakwa aynte 
Tinukimnaw. —Diz a lenda que o surubim 
monstruoso mora lá em Tumucumaque. 

tinwo adj. ► quieto /a adj. silencioso /a adj. 
em silêncio adv. 
Ivegbohanay yikagtan tinwovu. 
—Leiam os seus livros em silêncio. 

tinwohasa v.t. ► acalmar v.t. silenciar v.t. 
aquietar v.t. 
Eg tinwohasa guvig pewru. 
—Ela acalmou o cachorro dela. 

tinwohaw v.i. ► aquietar-se v.i. serenar v.i. 
Eg tinwohaw. —Ela se aquietou. 
Ku aysaw misanpi in kavusaw tinwohaw. 
—Quando anoitece, começa a serenar. 
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tinwohawka s.n. ► silêncio s.m. 
Nah batek akak tinwohawka tiyegem. 
—Eu gosto do silêncio da noite. 

tip, gitiva s.f. ►1 pedra s.f. 
Ig kiyawhe iwan avit tip. 
—Ele amolou a faca na pedra. 

►2 recife s.m. (ahakwa un) 
Nawiy biwhe avit tip. —O navio bateu no recife. 

►3 rocha s.f. (nopsad) 
Kadahan pohow tip aynte atiwrik warik. 
—Há uma rocha nas cabeceiras do rio. 

tip miyoknavawnevyo ► caverna s.f. 
Igkis ute avit ariku tip miyoknavawnevyo. 
—Eles acharam ossos na caverna. 

tip tabirasaki ► megálito s.m. menir s.m. 
Minikwak amekenegben avuha hiyeg garaptakis 
ahumwa tip tabirasaki. 
—Bem no passado os anciãos enterravam os 
ossos de pessoas junto aos megálitos. 

-tip suf. ►(sufixo referente a uma tampa ou à cabeça de um 
cílindro) Tb.‘-tiv’ 
Igkis kasabwata darivwit. Dara! Kasabwatip! 
—Eles tamparam o pote. Tamparam bem. 
Eg sabuktiva suwyeg. —Ela tampou a panela.  

tip-aveya s.f. ► sete-sangrias (Cuphea 
carthagenensis) 
Eg subuk guwan ahakwa tip-aveya adahan 
mpiyesene akatwa. 
—Ela colocou o braço de molho na água 
medicada com sete-sangrias para aliviar a dor. 

tiragpuwaki s.n. ► câncer de mama 
Nor kiyavuno, tiragpuwaki utevgu guhinvit. 
—Aquela senhora tem câncer de mama. 

tiragunvi v.t. ► ter um abcesso 
Guhin tiragunvi.—O seio dela tem um abcesso. 

tirin s.f. ► louro inamui (Ocotea cymbarum) 
Ig kawih tirin adahan tarisne ah akak. 
—Ele usou corda de louro inamui para puxar a 
tora. 

tiritribet adj. ► frisado /a adj. emaranhado /a adj. 
pixaim adj. V.‘wanekwebdi’ 
Tino gusemnu tiritribet. 
—O cabelo da mulher está frisado. 
Ig maruksi batek ayamwa abet tiritribetnene 
akatibdi. —O macaco guariba gosta de esconder-
se entre cipós emaranhados. 

tiritrihe v.t. ► frisar v.t. 
Eg tritrihe gusemnu. —Ela frisou o cabelo. 
Bakimnayh tiritrihe ivuhimti madikte. 
—As crianças frisaram toda a linha de pescar. 

tiriya v.t. ► piscar, olhar de soslaio 
Amawka wis tiriya wowtyak pahabakya avit wis 
havis akak aragbus. 
—Precisamos olhar de soslaio, antes de atirar 
com a espingarda. 

titir s.f. ► saci-pavão s.f. 
Titir gibetki awna tiyegem. 
—A saci-pavão gosta de falar durante à noite. 

titirike adv. ► manquejando adv. Tb.‘tigike’ 
Ig pes titirike ariwntak garehwan bul. 
—Ele saiu manquejando do futebol. 

titup s.m. ► bem-te-vi s.m. 
Titup gibetki ax tanan. 
—O bem-te-vi gosta de comer gafanhoto. 

tituw s.f. ► caracol-d’água s.m. 
Ku wis ax tituw in ka kabay adahan uvit. 
—Comer caracol-d’água faz mal ao organismo. 

tituw gahawkri ► caracol gigante (tipo de monstro) 
Minikwak ku samah un digisase inin tituw 
gahawkri ayta axne hiyeg ta avuhekut Karumna. 
Karumna hiyapni henne, eg imuhaw. Ayge nikwe 
eg tituwad ihukwig. Egme hiyapni henne, eg 
ivathew gavit. Nikwe eg tituwad ka hiya 
gusamanak.  —(Diz a lenda que) durante o 
dilúvio, os caracóis gigantes vieram comer as 
pessoas que fugiram para o monte Carupina. 
Vendo isso, o monte se ergeu mais alto. Aí os 
caracóis o racharam, mas o monte se solidificou 
e eles não conseguiram nada. 

Tivagvanvit s.n. ► (nome de uma ilha) 

tivaha s.f. ► siri s.m. (Uca Maracoani) 
V.‘basap’‘kalixa’‘padawru’‘kuwa’ 
Tivaha eg ahavwikuno avrikuya parewne. 
—O siri “tivaha” vive no mato dos igarapés. 
Eg tivaha gumuhri duwweh, guduhyame pohe. 
—O siri “tivaha” tem lados vermelhos e as 
costas pretas. 

tivak v.t. ►1 riscar v.t. 
Ig tivak axtet amadga akak pahat pudubdu. 
—Ele riscou a mesa com um prego. 

►2 acender v.t. 
Ig tiveke alimet. —Ele acendeu o fósforo. 

tivaka s.n.► risco s.m. 
Ig kehe pahatra tivaka abet wayk. 
—Ele traçou um risco no chão. 

tivaka awenyen let ► apóstrofo s.m. 
Ku aysaw wis tamak iwit amadga kagta, wis 
kawih tivaka awenyen let ku kiney wis ayam iwit 
aman han: p’tatye, s’kaska. 
—Quando escrevemos alguma coisa, colocamos 
um apóstrofo para indicar uma supressão de 
letra(s), por exemplo: d’água, ’tá bom. 

tivaka kayewnene (,) ► vírgula s.f. 
Ku aysaw wis tamak iwit amadga kagta, wis 
kawih tivaka kayewnene ku kiney wis iyak. 
—Quando escrevemos alguma coisa, colocamos 
uma vírgula onde fazemos uma pequena pausa. 

tivaka wadisasawka (!) ► ponto de exclamação 
Ku aysaw wis tamak iwit amadga kagta, wis 
kawih tivaka wadisasawka mpuse amadkemni 
wadisasawka. —Quando escrevemos alguma 
coisa, colocamos um ponto de exclamação no 
final de cada exclamação. 

tivakta v.t. ► ferir v.t. golpear v.t. machucar v.t. 
Ig tivakte pahavwi akak iwan. 
—Ele feriu o outro com a faca. 
Ig bakimni tivakte epti akak iwan akig. 
—A criança furou o banco com a ponta da faca. 

tivat s.f. ► meteorito s.m. 
Tivat eg tip ku pariye tuguh inuriktak. 
—O meteorito é uma rocha que cai do céu. 

tivektet s.n. ► compasso s.m. V.‘kumpa’ 
Kiyavwiye Pol kadahan tivektet. —O senhor Pau-
lo tem um compasso para desenhar círculos. 

tivigaha v.t. ► lubrificar v.t. V.‘tivigu’ 
Ig tivigahene mote akak grax. 
—Ele vai lubrificar o motor com graxa. 

tivigapti v.t. ► engraxar v.i. V.‘kikiptene’‘tivigu’‘-pit’ 
Ig tivigapti sivari kahadbe in ka tihapti. 
—Ele engraxou o ferro para ele não enferrujar. 

tivigu, gitiviga s.f. ► andiroba s.f. (Carapa 
guianensis) 
Eg mpiyesa tivigu araku abet gusemnu adahan 
kigisesene yet. —Ela passa óleo de andiroba no 
cabelo para se livrar dos piolhos. 



 

Dicionário Palikur – Português, 2019, Associação Internacional de Linguística —SIL Brasil 

299 

Tivigumnaw s.n. ► Terra da andiroba (uma ilha) 
Aynte pawka kewye Tivigumnaw, inere pahate 
akak parikwene. 
—Lá no interior no lugar chamado a Terra da 
andiroba, a ilha inteira era cheia de palikur. 

tivik v.i. ► sair v.i. partir v.i. V.‘pes’ 
Ig tivik hawkanawa aytakihan. 
—Ele partiu bem cedo daqui. 
Nah wahepi, nah ka hiyapi nah tivik. 
—Eu desisti de esperar você e saí. 

tivika v.t. ► mandar sair, tirar v.t. levar v.t. V.‘pekkis 
Ig tivike givig ayta anavitak payt. —Ele mandou 
seu cachorro sair de debaixo da casa. 

tiviknene v.i. ► avançar v.i. continuar v.i. 
contínuo adj. ininterrupto adj. incessante adj. 
V.‘tivik’‘-nene’ 
Igkis suwtatempu tiviknene. 
—Os soldados avançaram. 

tiviknene arimkat mbeyne ► decadência s.f. 
Gihiyekemni tiviknene arimkat mbeyne. 
—Ele está em decadência. 

tiviknene kannuhwano ► desenvolver-se v.i. 
Eg tiviknano kannuhwano lekolya. 
—Ela se desenvolveu nos estudos. 

tiviknene ayivwinene ► ficar tarde 
Nah me tivikmet awaku tiviknene ayivwinene. 
—Eu vou-me embora porque está ficando tarde. 

tiviknene misanpinene ► escurecer v.i. 
Uyaba tivik, awaku tiviknene misanpinene. 
—Temos que ir, está escurecendo. 

tivikwiye v.i. ► para sair, começar a sair 
V.‘tivik’‘-wiye’ 
Ig mukusese gitew pahayewvi adahan ig 
tivikwiye. —Ele baixou sua cabeça uma vez, 
indicando que ele estava para sair. 

tiviye /o adj. ► amargo /a adj. 
Iveyti tiviye. —O remédio é amargo. 

tivuhpa v.t. ► impedir v.t. enfrentar v.t. V.‘patiptaka’ 
Uyay atak tivuhpa uvetunyavu! 
—Vamos enfrentar os inimigos! 

tivuhpak v.i. ► impedir v.t. defrontar-se v.i. (juntos) 
Uyay tivuhpak amin takarak! 
—Vamos impedir a galinha de passar! 
Uyay tivuhpekbet gimin ner puwvuvye! —Vamos 
defrontar-nos com aquele louco juntos! 

-tivut suf. ► a prep. (para uma posição próxima) 
contra prep.  
Ig puwah ativut amiyan. 
—Ele remou contra a correnteza. 
Ig kuwis nehmnik pitivut. 
—Ele já está vindo ao seu encontro. 
Neras datwonpiye imuwhaw utivut. 
—Aqueles teimosos querem se sobrepor a nós. 

tivuw s.f. ►1 sapo s.m. (Bufonidae sp.) 
Kaybune dakere tivuw.—A cobra engoliu o sapo. 

►2 rapa-cuias s.m. (Scinax fuscovarius) 
Egkis tivuw awna ke tubahnobe ariknabe. Wis 
awna: “Tima tivuw. Egkis kavusaw tubahakuhno 
gudavakis. Muwok kennesawa waykne.” 
—Os rapa-cuias fazem um barulho como se 
estivessem rapando alguma coisa. Quando 
ouvimos, nós falamos: “Escutem! Os sapos já 
começaram a rapar os potes. A chuva está para 
cair.” 

tivuw-parahwokwano s.f. ► bagre-do-mar s.m. 
Eg tivuw parahwokwano kan ahakwa un 
kisevye. 
—O bagre-do-mar põe os ovos em água doce. 

tivuw-maw s.f. ► rã s.f. (Bufo bufo) 
Ig kamaxe mpana akebi tivuw-maw. 
—Ele pegou três rãs. 

tivuwveya ► maria-mole (Commelina erecta) 

tivuyan s.f. ► girino s.m. V.‘tivuw’‘yan’ 
Eg tivuyan misakwa ahakwa un. 
—O girino vive na água. 

-tiw suf. ►(sufixo referente a cabeça) V.‘gitew’ 
Aa! Pis ka pibaytiwisima. 
—Ah! Vocé tem uma boa cabeça! 

-tiwni suf. ► pagamento s.m. preço s.m. galardão 
s.m. recompensa s.f. V.‘atiwni’‘katiwnih’‘matiwnih’ 
Aysawmuk gannivwitiwni? —Qual é o 
pagamento que ele recebe pelo trabalho? 

tiwavrikut s.n. ► sudeste s.m. 
Igkis tivik tiwavrikut. 
—Eles foram para o sudeste. 

tiwravriktak hawata wahamavriktak ► sudeste. 
Pag in tiwraptak ariw Macapa, hawata 
wahamavriktak niw. 
—Belém fica ao sudeste de Macapá. 

tiwavriktak hawata uvitkiyavriktak ► sudoeste 
s.m. 
Manaus in tiwavriktak ariw Macapa hawata 
uvitkiyavriktak niw. 
—Manaus fica ao sudoeste de Macapá. 

tiwrik s.n. ► sul s.m. rio acima V.‘-tiw’‘-iku’‘mekavrik’ 
Igkis misakwa aynte tiwrik. 
—Eles moram lá no sul. 

-tiy suf. nom. ► vasilha s.f. recipiente s.m. torre s.m. 
Ay givinwa ig kadahan un atiy akak imowkatiy 
akak tiketatiy. —A casa dele tem torre de água, 
privada e fogão. 

tiyatya s.f. ► pandeiro s.m. 
Eg tiyatya ka amanisima. 
—O pandeiro produz muito som. 

tiyegem adv. ► noite adv. V.‘mitipka’ 
Ig wewva he tiyegemnenwa. 
—Ele só anda à noite. 

tiyegemka s.n. ► noite s.f. V.‘tiyegem’ 
Kamuw uguh puwivaka, kaygme uguh tiyegemka 
—O sol ilumina o dia, e a lua ilumina à noite. 

tiyegemya adj. ► noturno /a adj. V.‘tiyegem’‘-ya’ 
Aniy ig arikna tiyegemya. 
—A muriçoca é um inseto noturno. 

tiyka v.t. ► riscar v.t. 
Igkis tiyke giwkis amadgatak kagta. 
—Riscaram o nome dele da lista. 

tiyka anaviw ► sublinhar v.t. 
Ig tiyka anaviw madikte iwit. 
—Ele sublinhou todas as palavras. 

tiykaki, atiykak s.n. ►1 linha s.f. V.‘tiyka’‘arap’ 
Keh tiykaki ayabwanavrik arap, inutak han 
warikwit. 
—Faça uma linha entre as pautas, de cima para 
baixo. 
Ig annire ahumwew tiykaki. 
—Ele escreveu fora da linha. 

►2 risco s.m. 
Bakimni kehe pahatra tiykaki amadga kagta. 
—A criança traçou um risco no papel. 

►3 travessão s.m. (—) 
Ku aysaw wis tamak iwit amadga kagta, wis 
kawih tiykaki (—) ku kitak pahavwi kavusa awna. 
—Quando escrevemos alguma coisa, colocamos 
um travessão (—) no início da fala de alguém. 
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tiykaki adahan pawtaksa iwit ► hífen s.m. 
traço s.m. 
Iwit “guarda-chuva” kadahan tiykaki adahan 
pawtaksene iwit. 
—A palavra “guarda-chuva” tem hífen para unir 
as duas palavras. 

tiykaki avuheku let ► acento s.m. V.‘atiykak’ 
Wixwiy ka muwaka tamak tiykaki avuheku let 
kema parantunkama. 
—Não precisamos escrever acentos sobre as 
letras como é feito na língua portuguesa. 

tiykaki nopsesa (-) ► hífen s.m. (-) traço s.m. 
Ku aysaw wis tamak iwit amadga kagta, wis 
ibakha iwit akak tiykaki nopsesa (-). Hawata wis 
kawihni adahan iwit pawtaksaki, han: “guarda-
chuva”, “aniy-akig”. Ariku parantunka, in hawata 
akki hiyeg, ke ininbe: “ajudá-lo” (ayavig), 
“mandou-me” (awahkisun) “ferir-se” 
(huwivwihwa), “disse-lhe” (awna git). 
—Quando escrevemos alguma coisa, dividimos 
palavras com um hífen (-). Serve também para 
ligar os elementos de palavras compostas como 
“guarda-chuva” e “carrapicho-de-agulha” e para 
unir pronomes átonos a verbos, por 
exemplo: “ajudá-lo”, “mandou-me”, 
“ferir-se”, “disse-lhe”. 

tiyut, gutuyutni s.f. ► fuso s.m. 
Eg ugisno mawru akak tiyut. 
—Ela faz fio de algodão com fuso. 

tiyuwasa v.t. ► incitar v.t. V.‘pusupsuh’ 
Ka ba tiyuwasig arit giyaki pewru. 
—Não incite o cachorro contra o outro. 

tiyuy s.n. ► tuiuiú s.m. jaburu s.m. 
(Jabiru mycteria) V.‘yawir’ (do caribe?) 
Tiyuy, eg kuhivra gubagwan kiyabwad. 
—O Tuiuiu é uma ave com pernas compridas. 

-tke clít. ► talvez adv. pode ser 
V.‘nawenetke’‘yakutke’‘nebaki’ Tb.‘-te’ 
Wixwiy iwasa anaktin pariye. Ba mmehpitke 
ariknatke. Ba kakahripte. 
—Vamos examinar as entranhas do animal. 
Talvez encontremos alguma coisa. Pode ser que 
uma doença tenha o matado. 
Nah ka hiyak samahtke awaykemni. 
—Não sei como os homens podem ser assim. 

tolomah s.f. ► (tipo de planta) (Maranta ruizana) 
(do crioulo) 

tomawri, gitomo s.f. ►1 cabaça s.f (Crescentia cujete) 
Tomawri eg nopsad huwipatip. Eg ka axkama 
henneme ik adahan kehne atiy gukak. 
—A cabaça é grande e redonda. Não se pode 
comê-la mas pode-se fazer recipiente com ela. 

►2 cuia s.f. 
Eg kivunsano gutomo. 
—Ela está enchendo sua cuia. 

ton s.n. (do crioulo) ► tonelada s.f. 
Nor umuh amava mpana ton. 
—Aquela canoa carrega três toneladas. 

tubah v.t. ► arranhar v.t. raspar v.t. rapar v.t. 
Givig waykwe tubehpig. 
—A sua preguiça o arranhou. 

tubah s.m. ► enguia s.f. (Anguilla anguilla) 
muçum s.m. (Synbranchus marmoratus) 
piramboia s.f. (Lepidosiren paradoxa) 
Tubah misakwa unihkwa abet ibug. 
—A enguia vive na lama. 
Tubah ig im asasahwene. 
—A piramboia é um peixe pulmonado. 

tubahpta v.t. ► arranhar v.t. raspar v.t. (por toda 
parte) 
Eg tubehpte pahavwi bakimni akak gukihwira. 
—Ela arranhou uma criança com as unhas dela. 

tubahkiye v.t. ► esgaravatar v.t. palitar v.t. 
Ig tubahkiye gaybu akak ah arebdi. 
—Ele esgaravatou os dentes com palito. 

tuboh v.i. ► pular v.i. cair v.i. (na água) 
Ka ba tuboh ahakwat un. —Não caia na água. 

tubuk v.i./v.t. ►1 chafurdar v.i. andar v.i. (na água) 
Ig tubukne uvayan. —Ele andou com água até a 
cintura atrás de patos. 
Ka ba tubuk kariymadgat akiw. 
—Não ande mais no mangue. 

►2 mergulhar v.i. (quando já está na água) 
V.‘huwis’‘wasakse’ 
Ig tubuk ahakwat un ntewnehkervut. 
—Ele mergulhou na água sete vezes. 

tubuksa v.t. ► imergir v.t. andar com (na água) 
Gibuskana wagewge awaku ig tubuksepni 
unihkwat. —O ferimento inflamou, porque ele 
andou com ele na água suja. 

tugkamwi s.f. ► pitomba s.f. 
Ig kidis ka aynsima tugkamwi. 
—Ele apanhou muitas pitombas. 

tuguh v.t. ► cair v.t. 
Ahadgu tuguhe wade amadga nukaswatni. 
—O toco caiu direto no meu sapato. 

tuguh ku samah impawa ► normalizar-se v.t. 
Madikte tuguh ku samah impawa 
uhumpawanwiy. —Tudo se normalizou. 

tuguhak v.i. ► encaixar-se v.i. em uníssono 
Gihiyekemnikis tuguhak pawtak. 
—Seus pensamentos se encaixam. 
Guwnkis tuguhak pawnak. 
—Elas falaram em uníssono. 

tuguhanka s.n. ► sinal da água de parto, 
rompimento da bolsa da água 
Tuguhanka adah bakimni kote danuhte 
ahawkanavrik. —O rompimento da bolsa da 
água ainda não ocorreu. 

tuguhka, gitughan s.n. ►1 queda s.f. tombo s.m. 
Nah kinetni arak gitughan. 
—Ouvi da queda dele. 

►2 caída s.f. 
Gitughan arimkat mbeyne, keh uyakni katiw. —A 
caída dele na maldade, feriu nossos corações. 

tuguhkis v.t. ► abaixar v.t. baixar v.t. reduzir v.t. 
V.‘tuguh’‘-kis’ 
Ig tuguhkis atiwni. —Ele abaixou o preço. 
Nutiwnih tuguhkiswika, nah ka dax ayesri kema 
amakonokwatma. —Meu salário foi reduzido. Eu 
não recebi a mesma quantia da vez passada. 

tuguhkis gihiyekemni ► desanimar-se v.i. 
Ig tuguhkis gihiyekemni. —Ele se desanimou. 

tuguhkis gihiyekemni ►concordar v.i. combinar  
Nah tuguhkis nuhiyakemni pikak. 
—Concordo com você. 
Igkis tuguhkis gihiyekemnis hehpekuye. 
—Eles concordaram com a decisão. 
Igkis tuguhkis gihiyekemnikis adahan kehne 
annivwit. —Eles combinaram em fazer o 
trabalho. 

tuguhkis gukamkayh ► abortar v.t. ter aborto 
(não de propósito) V.‘tuguh’‘-kis’ 
Eg tuguhkise gukamkayh. Eg tuguhanpi kuri. 
—Ela teve um aborto. [O bebê já estava morto 
dentro dela.] 
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tuguhkisasa v.t. ► abortar v.t. (de propósito) 
V.‘tuguh’‘-kis’‘-kis’ 
Eg tuguhkisase gukamkayh. 
—Ela abortou o filho. 

tuguhkisasa gihiyekemnikis hehpekuye 
►harmonizar v.t. 
Gunar tuguhkisase guhiyakemnikis hehpekuye. 
—A mãe conseguiu harmonizar o casal. 

tuguhkiswa v.i. ►1 jogar-se v.i. V.‘padakwa’‘tuguh’ 
Ig tuguhkiswa mabuw gikimpurit. 
—Ele jogou-se aos seus pés. 

►2 desistir v.i. 
Nunca desista! —Ka ba tuguhkiswa! 

►3 submeter-se v.i. entregar-se v.i. 
Mpuse hawkri nah tuguhkiswa gitivut Kiyavwiye. 
—Cada dia eu entrego-me ao Senhor. 

tuguhkiswaki s.n. ► submissão s.f. humildade s.f. 
delicadeza s.f. V.‘tuguh’‘-kis’‘-wa’‘-ka’‘tuwatasawka’ 
Igkis ka kiyathawiy kuri, henneme pahay hawkri 
igkis amnihswenes wotwiy akak madikte 
tuguhkiswaki. —Eles nos tratam com 
desrespeito agora, mas um dia pedirão a nossa 
ajuda com toda humildade. 

tuguhkiswene adj. ► agradável adj. delicado /a 
adj. acanhado /a adj. V.‘tuguh’‘-kis’‘-we’‘-ne’ 
Nukannuhten ig kibeyne, tuguhkiswene hiyeg ig. 
—Meu professor é muito delicado. 

tuguk v.i. ►1 emergir v.i. deixar v.t. 
Mewka tugukwiyo abet digisewka. Eg parekwiyo 
kariymadgat. Ayteke eg ibekhewvyo muwapuw. 
—Os tracajás emergem do rio, logo que o campo 
começa a encher. Daí eles se dispersam por toda 
parte. 

►2 v.t. pular fora d’água e pegar 
Kunan eg tuguk gumana. —O tucunaré pulou 
fora d’água e pegou sua comida. 

tugutru s.f. ► sapo pequeno 
Wis ivuhtya pune akak tugutru. 
—Nós pescamos jeju com sapo pequeno. 

tukugasa v.t. ► ensopar v.t. V.‘tukuk’‘-ha’‘-kis’ 
Im araku tukugase kuwak. 
—O caldo do peixe ensopou a farinha. 

tukugha v.t. ► encharcar v.t. V.‘tukuk’‘-ha’ 
A chuva encharcou o terreno. 
—Muwok tukugha wayk. 

tukugu, gitukwiga s.f. ► cabaça s.f. 
(Lagenaria vulgaris) V. ‘tukugwa’‘tuktuk’ 
Eg tukugu darihne un, hawata 
kisevine un. —A cabaça está 
guardando e esfriando a água. 

tukugwa v.i. ► tufar v.i. inchar v.i. 
V.‘tukuk’‘maraha’ Tb.‘tukuwa’ 
Bugut abusan keh in tukugwa. 
—A levedura faz o pão tufar. 
Ku un dax kuwak in tukugwep. 
—Se a farinha ficar molhada ela vai inchar. 

tukuh v.t. ►1 empurrar v.t. V.‘teke’ 
Ig tukuhe bakimni warikavrik. 
—Ele empurrou o menino no rio. 

►2 rejeitar v.t. 
Nah tarakse gikak henneme ig ka tukuhpen giw. 
—Eu errei com ele mas ele não me rejeitou. 

tukuhpta v.t. ► desempalhar v.t. 
Igkis tukuhptenes payt. 
—Eles estão desempalhando a casa. 

tukuhwa v.i. ►1 retirar-se v.i. afastar-se v.i. 
Su tukuhwe tah pawkat amadga umuh. 
—Retire-se para o campo na canoa. 

►2 rejeitar v.t. recusar v.i. 
Gikagmada tukuhwe giw awaku gihiyekemni 
mbeyevye. —Seu amigo o rejeitou por causa do 
seu mau comportamento. 

tuktuk s.f. ► vaso duplo V.‘tukuk’‘placa’ Tb.‘tukutku’ 
Kiyavuno Nazag 
batakno barewyo 
tuktuk. 
—Dona Nazaré 
fez um bonito 
vaso duplo. 

tukuk adj. ► inchado 
/a adj. ter tumor, 
ter protuberância 
Ku pihin tukuk amawka iwasa pahavwi piyihekne. 
—Se o seio tem tumor, deve-se consultar um 
médico. 
Kunan awayg tukuk gidep. 
—A testa do tucunaré macho é inchada. 
Gutun tukukebdi. —Sua barriga tem tumores. 
Ig dax muwapuw piduhyamnew adahan iwasene 
ku kiney tukugnene. —Ele vai ver se há 
protuberância na sua espinha. 

tukuk s.f./s.m. ► (espécie de cegonha) 
Kuhivra tukuk eg ke batbe. 
—A ave “tukuk” se parece com a cegonha. 

tukuke v.t. ► apendicite s.f. 
Gitun tukuke. —Ele tem apendicite. 

tukukvitka s.n. ► carbúnculo s.m. V.‘tukuk’‘-vit’ 
Tukukvitka ka akatwasima. 
—O carbúnculo dói muito. 

tukukvoka s.f. ► papeira s.f. V.‘tukuk’‘givok’ 
Bakimnayh kamax tukukvoka. 
—As crianças pegaram papeira. 

tukuminaw v.i. ► colocar panos na beira do 
mosquiteiro 
Ig tukuminaw kabayntiwa. —Ele colocou panos 
na beira do mosquiteiro e o fechou bem. 

tukuri-warikmuriwno s.f. ► embaúba s.f. 
Nah sakah tukuri-warikmuriwno guw adahan 
nuhigvan mpiyasene nudakra akatwa. 
—Fiz chá do fruto da embaúba e tomei para 
passar a dor nos rins. 

tukugunye s.m. ► iraúna-de-bico-branco s.f. 
Ig tukugunye kiyeste giw sawakuk. —A iraúna-
de-bico-branco é maior do que o japim. 

tukus s.f. ► beija-flor s.m. colibri s.m. (do carib?) 
Tukus sus ivuriti anunu. 
—O beija-flor sorve o néctar das flores. 
Tukus isite ariw madikte kuhivrebdi. —O beija-
flor é menor do que todos os pássaros. 

tukusmak s.f. ►1 gavião-tesoura s.m. 
(Elanoides forficatus) 
Tukusmak seye guduk. An avakni egu. 
—O gavião-tesoura tem peito branco. É um tipo 
de ave de rapina. 

►2 (tipo de povo sobrenatural) 
V.‘imawi’‘mahivoko’‘maye’‘urakaywa’‘turub’ 
Estwa awna amin ku pahavu Tukusmak kamaxe 
pahavwi Mahipoko. Tukusmak egkis misakwa ay 
Karumna. Mahipokome igkis misakwa ay 
Wakayri. Nikwe igkis keh pahat ivaynti adahan 
avanenekwa igkis maviya awvre. 
 —Diz a lenda que uma “Tukusmak” se casou 
com um “Mahipoko”. Os “Tukusmak” moravam 
no monte Carupina e os “Mahipoko” moravam no 
monte Cajari. Então eles fizeram uma ponte para 
passar de um monte ao outro. 
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tukutku s.f. ► vaso duplo V.‘tukugu’‘tukuk’ Tb.‘tuktuk’ 
Amekenegben higepne wohska arikutak tukutku. 
—Os anciãos tomavam caxiri dum vaso duplo. 

tukuwa v.i. ► inchar v.i. tufar v.i. 
V.‘kiyesihwa’ Tb.‘tukugwa’ 
Kuwak tukuwa utunrik. In keh wis kabiha.  
—A farinha incha no estômago e faz-nos sentir 
cheios. 

tukuwasaki adj. ► amassado /a adj. 
V.‘tukuwa’‘asa’‘ka’ 
Ig xawayg batek ax kuwak tukuwasaki akak 
diluy. —A piaba gosta de comer farinha 
amassada com azeite. 

tukuwi s.f. ► umbaúba s.f. (Cecropia obtusa) 
Tukuwi eg hiyan ku kiney wasewnibdi. 
—A embaúba nasce em terras fracas. 
Ig aymah givig waykwe akak tukuwi amitiwbi. 
—Ele criou a preguiça com broto de embaúba. 

tukuyene /ano s.m./s.f. ► tucuju s.m. (povo indígena) 
Karumayra bukahave neras tukuyenevwi. Ig 
awna gitkis, “Kuri ka takunima yis kamax hiyeg 
adah yimana!” 
—(Diz a lenda que) Karumayra queimou todos 
aqueles tucujus. Ele gritou para eles, “Vocês 
nunca mais vão pegar gente para comê-las!” 

tukuyha v.t. ► virar v.t. dobrar v.t. V.‘tukuyuy’ 
Amiyan awegeswan tukuyhe umuh; eg buwivi. 
—O remoinho virou a canoa e ela ficou 
afundada. 
Ig tukuyhene umuh avinbu. 
—Ele está dobrando a cobertura da canoa. 

tukuyuy, gitukuya s.f. ► pião s.m. V.‘tukuyha’ 
Bakimnayh keh tukuyuy akak waratwi ayak. 
—As crianças fazem pião com o caroço de 
tucumã. 
Ku aysaw tukuyuy wagestaw eg ka 
gumanisima. —Quando o pião se 
vira, ele faz muito barulho. 

tukwa s.f. ► pomba s.f. galega s.f. 
Tukwa amere imuwad. 
—A pomba voou muito alto. 
Aygete givig tukwa diyuh amere akiw paytrikut. 
—Ao anoitecer a pomba volta de novo para 
casa. 

Tukwamnaw s.n. ► (nome de uma ilha) 
V.‘tukwa’‘-mnaw’ 

tukwehetni ► (Cestrum latifolium) 
Eg iwi tukwehetni adahan guvig tukwa gumana. 
—Ele levou a planta “tukwehetni” para alimentar 
sua pomba de estimação. 

tululu s.n. ► carnaval s.m. (do crioulo) 
Hiyeg keh arakembet mahayakemniki abetnewa 
tululu. —As pessoas fazem todo tipo de loucura 
durante o carnaval. 

-tunka suf. ► língua s.f. 
Ig kannu awna parastunka akak parantunka. 
—Ele sabe falar a língua dos franceses e a 
língua dos brasileiros. 

Turub s.m. ► (tipo de monstro) 
Igkok Turub datka henneme ig wages tino 
guvegi. Eg hiya “Ah, barewye awayg!” Henneme 
iggi, ku pis hiya ig kamax pahavo tino ku eg 
biyuhkispi nikwe ku eg wayvuke kurinek eg 
miyop. Ku eg miyop kuwis nikwe ig Turub iwe 
ganmap adahan tivik gihayo.—Diz a lenda que o 
“Turub” é uma jiboia, mais para as moças ele 
parece um homem bonito. Se ele engravidar uma 
moça, ela vai morrer. Aí então o “Turub” leva o 
espírito dela para ser a esposa dele. 

turuh v.t. ►1 furar v.t. perfurar v.t. V.‘tuwekuhka’ 
Eg turuhe gutaybi. —Ela furou as orelhas. 
Pudubdu turuhe parak. 
—O prego perfurou a tábua. 
Ahadgu turuhe nukaswatni. 
—O toco furou minha sandália. 
Ig atikne unihmna henneme ig kote turuhte arit 
un. —Ele está cavando um poço, mas ainda não 
furou o olho d’água. 
Eg turuhe pohow tukugu. 
—Ela perfurou uma cabaça. 

►2 v.i. ser perfurado 
Bul turuhe. —A bola foi perfurada. 

►3 fazer um rombo 
Ah turuhe umuh. 
—A tora fez um rombo na canoa. 

turuhpika adj. ► furado adj. perfurado adj. 
Nor akabdat turuhpika akak sivari. —Aquela 
semente foi furada com um pedaço de ferro. 

turuhpte v.t. ► beliscar v.t. V.‘turuh’ 
Kuhivra turuhpte pavay. 
—O pássaro beliscou o mamão. 

turuk v.i. ► emergir v.i. 
Abet digisweki mewka turukwiyos egkis parak-
sevwi kariymadgat. —Durante a enchente os 
tracajás emergiram [do rio] e entram na várzea. 

turukamri s.f. ► caferana (Picrolemma pseudocoffea) 
Ig higa tugukamri adahan tuguhkisne ginawan. 
—Ele tomou caferana para baixar a febre. 

Turumah s.n. ► (nome duma ilha) 
Ig Karumayra minikwak ig kavinene aynte avit 
Turumah. —Antigamente Karumayra morava na 
ilha de Turumah. 

turumwi s.f. ► pica-pau-de-peito-vermelho s.m. 
V.‘turuh’ 
Ig turumwi turuhmina ah, ig aharitne wawa. 
—O pica-pau-de-peito-vermelho picou a árvore 
buscando lagartas. 

turumwi-pasarwi s.f. ► pica-pau-branco s.m. 
Turumwi-pasarwi akig in adani. 
—O bico do pica-pau-branco é forte. 

turutru s.f. ► tipo de sapo pequeno (Litoria sp.) 
Turutru eg nopsesa tivuw ihapkawno. Eg 
kabiman: “teh…teh teh, teh…teh teh.”  
—O “turutru” é um sapo pequeno que mora nas 
ribanceiras. Ele canta: “tem…tem tem, tem…tem 
tem.” 
Wis ivuhtya pune akak turutru. —Nós pescamos 
jeju com o sapo pequeno, “turutru”. 

turuvan s.f. ► buçu (Manicaria saccifera) 
Ig tivik iwe turuvan adahan bukihne digiki. 
—Ele foi buscar buçu para curar a diarréia. 

tuves v.t. ► cuspir v.t. 
Ig ay tuves migatnen. 
—Ele estava aí cuspindo só sangue. 

tuveska, gituvesni s.n. ► cuspe s.m. 
Hagaw gutuvesni amadga ahamna awaku eg 
ahegbet adahan kanyo. 
—O cuspe do peixe limpa-vidro ficou na folha, 
pois ela está pronta para pôr ovos. 

Tuveyni s.n. ► (nome de um lago e seu riacho perto do 
monte Carupina) V.‘maye’ 
Maye waha hiyeg ahakwa Tuveyni. Nikwe hiyeg 
danuh atere igkis kamaxwig unihkwatak, igkis 
axwig. —(Diz a lenda que) os “maye” ficavam 
esperando embaixo d’água no lago Tuveyni. 
Quando alguém chegava perto, eles iam pegá-lo 
e comê-lo. 
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tuwatasawka s.n. ► submissão s.f. humildade s.f. 
V.‘tuguhkiswaki’ 
Kiyavwiye Uhokri batek akak tuwatasawka. 
—Deus gosta de humildade. 

tuwatavye /o adj. ► humilde adj. brando /a adj. 
submisso /a adj. 
Ig tuwatviye hiyeg. Ig ka datwonpiyema. 
—Ele é sempre humilde. Não é teimoso. 

tuwatasaw v.i. ► submeter-se v.i. 
Nah tuwatasew gitivut niguh. 
—Eu me submeti ao meu pai. 

Tuwawavrik s.n. ► (nome dum riacho no Cabo Orange) 
Neras maye tivik tah parahwokwate, aynte amun 
parewni kewye Tuwawavrik. 
—Os “maye” se deslocaram para perto do mar, 
num riacho chamado Tuwawavrik. 

tuwebu s.m. ► larva s.f. V.‘yuyan’ 
Tuwebu igkis misakwa abet ibug. 
—As larvas ficam na lama. 

tuwekuhka adj. ► esculpido /a adj. escavado /a 
adj. V.‘turuh’‘-iku’‘-ka’ 
Kegka agigni kehka ah tuwekuhka. —A flauta de 
guerra era feita de madeira esculpida. 

tuwem s.f. ► bambu s.m. (um tipo) 
Tuwem nopsesa ariwtyak ke sikube. Eg 
mahamwisa. —O bambu “tuwem” tem juntas 
pequenas como a cana. Ele é bem fino. 

tuwesgu s.f. ► arco-íris s.m. 
Hiyeg ka higa un ku aysaw igkis hiya tuwesgu. 
Nebaki igkis kakahripnek. 
—As pessoas não tomavam água quando elas 
viam um arco-íris. Não queriam ficar doentes. 
Aritkan minikwak eg tuwesgu eg himanote. Inme 
aveyni in guvig tukwa. Eg duruweh awaku 
guminan busuke gukawihni. In pataha muwok 
hawata. 
—Diz a lenda que antigamente o arco-íris era 
uma moça e o segundo arco-íris mais fraco era a 
pomba dela. Sua roupa ficou avermelhada por 
causa do sangue da menstruação. Também o 
sangue polui a chuva. 

tuwibuk adj. ► com pontas desiguais 
Nah muwaka pis datbuka akati, awaku in 
tuwibuk. 
—Quero que você estique os fios, porque estão 
com pontas desiguais. 

tuwigu s.f. ► canarana s.f. (Hymenachne amplexicaule) 
Usuh higa tuwigu adahan piyihne katiwtinka. 
—Tomamos chá de canarana para tratar 
infecção urinária. 

tuwigu-ahavwikuno s.f. ► cana-de-macaco s.f. 
(Costus spiralis) 
Gaytakis hiyeg higa tuwigu ahavwikuno adahan 
mpiyesene uguguki. 
—Algumas pessoas tomam chá de cana-de-
macaco como laxativo. 

tuwigu-seyno s.f. ► jacuacanga s.f. (Costus 
arabicus) 
Eg higa tuwigu-seyno adahan mpiyesene 
duhuduhka. 
—Ela toma jacuacanga para tratar a tosse. 

tuwisa v.t. ► passar v.t. divulgar v.t. espalhar v.t. 
compartilhar v.t. propagar v.t. V.‘ibakha’ 
Ka muwaka tuwisa inetit ayteke. 
—Não divulgue essa conversa. 
Igkis puh arikut kakaknad. Nikwe tuwisa 
Ivegaptak, tuwisa Warabditak, tuwisa 
Kariktiptitak. Nikwe igkis hiyak ku kerka kuwis 
danuh. 
—(Diz a lenda que) eles sopraram num apito de 
cerâmica. Passaram a mensagem do lugar para 
vigiar e daí passaram do Warabdi [ilha no este] e 
do Kariktipti [ilha no leste]. Daí todos sabiam que 
a guerra já tinha começado. 

tyak interj. ► vapt interj. 
Ig bukihe amekene gibita. Tyak! Ig tuguhe 
waykwite. 
—Ele decapitou o ancião! Vapt! Ele caiu no chão. 

tyuu interj. ► atacar! interj. 
Ig pusupsukene awna ta git givig pewru: “Tyuu! 
—Ele incitou o seu cão, dizendo: “Atacar! 

U  u  
Se você estiver procurando uma palavra que comece com “u-”, pode ser que o “u” seja um prefixo que 

significa “nosso”. Neste caso, observe os substantivos que começam com “gi-” (“dele”), neste dicionário. 

Por exemplo, “o cabelo dele” é “gisemni”, e assim “nosso cabelo” é “usemni”. 
 

Ku pis aharitne pahat iwit ku pariye kavusa akak “u-” (“udahan”), uya iwasa amun iwit ku pariye kavusa 

akak “gi-” (“gidahan”). Ke ininbe, ku pis muwaka uti iwit parantunka adahan “usemni”, pite iwasa 

“gisemni” amadgatak inin kagta. 

 

u- pref. pron.poss. ► nosso pron.poss. nossa 
pron.poss. Tb.‘-w’ (Ku pariye wewkan ikaka awayg, wis 
awna “nosso”. Ku pariye ikaka tino, wis awna “nossa”.) 
Umana kuwis amadga umewkan. 
—Nossa comida já está em nossos pratos. 

ubak s.m. ► mandubé s.m. 
Ig ubak misakwa ahakwa un kisevye. 
—O peixe mandubé se encontra na água doce. 

udahan pron. ► nosso/a (de você e eu) pron. em 
nosso favor, para nós, conosco 
Ini kuwak in udahan. 
—Aquela farinha é nossa. 

udahanwiy pron. ► nosso/a (de você e nós) pron. 
conosco adv. em nosso favor, para nós 
Madikte wew kabay udahanwiy. 
—Tudo está indo bem conosco. 



 

Dicionário Palikur – Português, 2019, Associação Internacional de Linguística —SIL Brasil 

304 

uduk v.t. ► furar v.t. perfurar v.t. 
Puduku uduke gikugku. 
—O espinho furou o pé dele. 

udukave v.i. ► pinicar v.i. 
Nuwakuh taretre ke pudukube udukave amadga. 
—Minha mão ficou pinicando. 

udukmina v.t. ► alinhavar v.t. 
Eg udukmina simis adahan iwasene ba in kawih. 
—Ela alinhavou a camisa para ver se ia caber. 

udukta v.t. ► aplicar injeção, furar v.t. (akak kakus) 
Ig udukta pahavwi akak kakus. —Ele aplicou 
injeção numa pessoa com uma agulha. 

ugage adj. ► roxo /a adj. Tb.‘wagage’ 
Gikugku ugage awaku ig tese. 
—Ele bateu o pé e ficou roxo. 

ugemnihwa v.i. ► rolar v.i. Tb.‘wagemnihwa’ 

ugeptihwa v.i. ► girar v.i. Tb.‘wageptihwa’ 

ugetip adj. ► trancado /a adj. lacrado /a adj. 
Tb.‘wagetip’ 

uges v.t. ► virar v.t. moer v.t. Tb.‘wages’ 

ugesbeta v.t. ► misturar v.t. remexer v.t. 
Tb.‘wagesbeta’ 

ugestasa v.t. ► revirar v.t. Tb.‘wagestasa’ 

ugestaw v.i. ► girar v.i. dobrar v.i. rolar v.i. 
Tb.‘wagestaw’ 

ugestiva v.t. ► trancar v.t. Tb.‘wagestiva’ 
Ig ugestive oto ariw amepye adahan eg ka 
amepkanma. 
—Ele trancou o carro para nao ser roubado. 

ugeswa v.i. ► virar-se v.i. tornar-se v.i. 
Tb.‘wageswa’ 

ugesweniha v.i. ► rodar v.i. Tb.‘wagesweniha’ 

ugikak adj. ► abraçado /a adj. 
Eg ugikak akak gukamkayh. 
—Ela está abraçada com a filha. 

ugis v.t. ►1 abraçar v.t. 
Ig ute gikamkayh biyukwiye ig ugiswig. 
—Ele achou o filho perdido e o abraçou. 

►2 apertar v.t. 
Ig ugis gibutik akak akabutikti. 
—Ele apertou o cinto. 

►3 cingir v.t. 
Nah ugisate nukiwta.—Vou cingir a minha calça. 

ugis v.t. ► fiar v.t. V.‘dakah’ 
Eg ugisno mawru, ayteke eg dakahni ku aysaw 
in pitana. 
—Ela fiou o algodão, fazendo dois novelos, e 
depois ela os fiou juntos. 

ugiska s.n. ► abraço s.m. 
Nah awahkis kabayka akak ugiska giminkis 
madikte hiyeg ayge. 
—Mando lembranças e abraços para todo 
mundo aí. 

ugiw v.i. ► agarrar-se v.i. 
Bakimni ugiw ta guvitit gunag. 
—A criança agarrou-se à mãe. 
Wakukwa ugiw amun pahatwi pilatno. 
—O macaco agarrou-se num cacho de bananas. 

ugiyo, giwigya s.f. ► furadeira s.f. 
arco-de-pua s.f. 
Ig muwaka sunap ugiyo. 
—Ele quer emprestar a furadeira. 

ugiyo akig ► broca s.f. pua s.f. 
Ig dunihe pahat ugiyo akig. 
—Ele quebrou uma broca. 

uguguh v.t. ► brilhar v.t. 
Ig uguguhe iwan ta gimkat Masitwak tyak bukivi 
gibita. —Ele brilhou a faca na direção do 
Masitwak e logo ele ficou decapitado. 

ugugune s.n. ► relâmpago s.m. 
Ugugune uguhwe. —O relâmpago relampejou. 

uguh v.t. ►1 iluminar v.t. 
Nah uguhekuhe muwaykute payt. 
—Eu iluminei toda a casa. 

►2 focar a luz 
Ig uguhe numkanit. 
—Ele focou a luz em minha direção. 

uguhata v.t. ► focalizar nos olhosV.‘uguh’‘-ot’ 
Ig uguhete pareyne akak lantem. 
—Ele focalizou a lanterna nos olhos do jacaré. 

uguhk s.f. ► banana-d’água s.f. (Typhonodorum 
lindleyanum) 
Nor uguhk eg wakatesa. 
—A banana-d’água fica muito baixinha. 

uguhpa v.i. ► achar peixe com lanterna 
V.‘uguh’‘-pa’ 
Ku kiney warik digimu ayge ik adahan wis 
uguhpa. 
—Podemos achar peixe com lanterna no igapó. 

uguhwa v.i. ► relampejar v.i. faiscar v.i. 
Ariwntak muwok ugugune uguhwe ka aynsima. 
—Após a chuva, relampejou bastante. 
Ku aysaw ig hiya ugugune uguhwa, ig avisasew. 
—Quando ele viu os relâmpagos faiscarem, ele 
assustou-se. 

uguke adj. ► atolado /a adj. 
Pak uruke abet ibug. 
—A vaca está atolada na lama. 
Nah uguke arikut yarayra avin. 
—Eu fiquei atolado num ninho de saúva. 

ugus s.f. ► pomba-rolinha s.f. (Columbina talpacoti) 
Ugus gubetki ax asiw paytriku. —A pomba-
rolinha gosta de comer cureira dentro da casa. 

ugus s.f. ► pomba-juriti s.f. (Leptotila verreauxi) 
Ugus eg wasewnevwiyeno. 
—A pomba-juriti vive na capoeira. 

Ugus s.m. ► (nome dum xamã famoso nas lendas) 
Ugusmin sabuke neras mahivoko anavi Wakayri. 
—O antepassado Ugus tapou os “mahivoko” 
debaixo do monte Cajari. 
(Diz a lenda que) ig Karumayra, lo ig akum, ig 
akum, ig akka ku pariye karayt, igme kuri giwaygi 
Ugus ig iwi iveyti ig keh iveyti gidahan. 
—O xamã Karumayra fumava para descobrir 
uma doença. Então o seu sobrinho Ugus ia fazer 
remédio para tratá-la. 

-uh suf. ► meu, meu, nós, nosso (eu ou eu e outros, 
sem você) (exclusivo) 
Niguh awna wotuh ku ig batek ukakuh. 
—Meu pai nos disse que ele gosta de nós. 

uhapti adv. ► conosco adv. (indo) 
Ig awahkis pahak kagta uhapti. 
—Ele mandou uma carta conosco. 

uharaptak adv. ► atrás de nós 
Wis ka hiyap uharaptak. 
—Não podemos ver atrás de nós. 

Uhokri, giwohkiga s.m. ► Deus s.m. V.‘wahawkri’ 
Uhokri amnih hiyeg. —Deus ama as pessoas. 
Ku pariye pis kiyatha avitmin madikte, igi 
piwohkiga. 
—O que você honra mais do que tudo, ele é o 
seu Deus. 
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Uhokri Gannasan ► Bíblia s.f. escrituras s.f. 
V.‘anniri’ 
Uhokri gannasan akki wot Uhokri gihiyekemni. 
—A Bíblia nos ensina a sabedoria de Deus. 

Uhokri giwatni ► apóstolo s.m. 
V.‘gawneve’‘inetitvutne 
João ig Uhokri giwatni. 
—João era apóstolo de Jesus. 

uhokrivra s.f. ► papa-capim-cinzento s.m. (Diuca 
diuca) V.‘Uhokri’‘kuhivra’ 
Uhokrivra eg batek kan ariku payt. 
—O papa-capim-cinzento gosta de botar seus 
ovos dentro da casa. 

Uhokriyan s.m. ► cristão s.m. crente s.m. 
V.‘Uhokri’‘-yan’ 
Igkis kibeyne Uhokriyan. 
—Eles são bons cristãos. 

uhuke v.i. ► engasgou-se v.i. 
Bakimni uhuke arit umayan arap. —A criança se 
engasgou com o osso da piranha. 

uhumpawan adj. ► ordinário /a adj. V.‘gihumpawan’ 
Ku avim inin wannivwiy ku samah 
uhumpawanwiy in mpitbet. 
—Hoje o trabalho ordinário foi interrompido. 

uhumtenwiy s.m./s.f. ► criador s.m. V.‘hum’‘humaw’ 
Kiyavwiye Uhokri ig uhumtenwiy. Inneki keh wis 
kanumgi “hiyeg gahawkri”. 
—Deus é o nosso criador. É por isso que nós o 
chamamos “o avô das pessoas”. 

ukak adv. ► conosco adv. (você e eu) 
Ner awayg atekerevye ukak abet annivwit. 
—Aquele homem quer ir conosco neste 
trabalho. 

ukakuh adv. ► conosco adv. (eu e outros, sem você) 
Ukakuh pis ka muwaka avis. 
—Conosco você não precisa ficar com medo. 

ukakurawiy s.n. ► economia s.f. 
Amawka ukakurawiy wagah ay Parahnamnaw. 
—A economia do Brasil tem que melhorar. 

ukakwiy adv. ► conosco adv. (você, eu e outros) 
Ku pariye wew ukakwiy igkis uti kabayka. 
—Quem andar conosco, vai ser abençoado. 

ukig amiyokni s.n. ► narina s.f. 
Ukig amiyokni pitihwe awaku murukti. 
—Com a gripe, as narinas se entopem. 

ukuhnap adj. ► coesivo /a adj. denso /a 
adj.V.‘ukuhne’ 
Un ukuhnap. —A superfície da água é mais 
coesiva do que a água de baixo. 

ukuhne s.n. ► nuvem s.f. V.‘ukuhnap’ 
Ukuhne in arikvi hawkri. 
—As nuvens estão no espaço. 
Ku aysaw un awehwe in pakiswa ke sariyanbe, in 
danuh ta inut in wageswa ukuhne. 
—Quando a água está quente, ela sobe em 
forma de vapor, e quando chega em cima, ela se 
transforma em nuvem. 

ukuhnebetye adj. ► turvo adj. V.‘ukuhnap’ 
Un ukuhnebetye. Ka kabay wis higapni. 
—A água é turva. Não é boa para tomar. 

ukuhneweke adj. ► nublado /a adj. cheio de 
nuvens V.‘ukuhne’ 
En ukuhneweke.—O céu está cheio de nuvens. 

ukum s.f. ► sorva s.f. (Couma gianensis) 
Ukum eg pahakti ah. Guw kabayno axka. 
—A sorva é uma árvore, a fruta dela é uma boa 
comida. 

Ukup s.n. ►Ucupi s.f. 
Ka aynsima bukuti aynte ku kiney waxri Ukup. 
—Há muito jarrinha na montanha Ucupi. 

umah v.t. ►1 matar v.t. 
Ig umehe arudiki. —Ele matou a anta. 

►2 assassinar v.t. (hiyeg) 
Ig umehe gimawhkig. 
—Ele assassinou o seu sogro. 

►3 abater v.t. degolar v.t. (puwikne) 
Nah umahte ner pak. —Vou abater o boi. 

umahaka, giwhmakni s.n. ► homicídio s.m. 
assassinato s.m. V.‘umah’‘-aka’ 
Mpamavut umahaka avim inin kayg. 
—Houve três homicídios durante este mês. 

umahavepka v.t. ► massacrar v.t. V.‘umah’ 
Ka aynsima parikwene umahavepka minikwak. 
—Muitos índios foram massacrados 
antigamente. 

umahkiswa v.i. ► sacrificar-se v.i. V.‘umah’ 
Ig umahkiswe nudahan. 
—Ele sacrificou-se por mim. 

umahmina v.t. ► aplicar anestesia V.‘umah’‘-min’ 
Ig umahminevgu akak iveyti adah eg ka 
mukusa. —Ele aplicou anestesia nela para ela 
ficar imóvel. 

umahminaka adj. ► anestesiado /a adj. V.‘umah’ 
Ig umahminaka akak iveyti digistaka. 
—Ele ficou anestesiado por causa da injeção. 

umahwa v.i. ► suicidar-se v.i. V.‘umah’‘-wa’ 
Ig umehwe akak aragbus. 
—Ele suicidou-se com uma espingarda. 

umahwaki s.n. ► suicídio s.m. V.‘umah’ 
Ka ba watiswa ayteke! Nah ka hiyepkere 
umahwaki ay. 
—Não pule daqui! Não quero ver um suicídio. 

umak v.t. ► pedir v.t. 
Eg umak iveyti gidahan gukamkayh. 
—Ele pediu remédio para o filho. 

umakwa v.i. ► pedir v.i. rogar v.i. suplicar v.i. 
V.‘makah’ 
Ku wis umakwa ta git Kiyavwiye Uhokri, ig 
amnihwi. 
—Se nós pedirmos a Deus, ele vai nos salvar. 

umar s.n. ► cutâneo /a adj. 
Ku motye yekwew, umar in tabugaw. —Quando 
uma caba nos pica, há uma inflamação cutânea. 

umayan s.f. ► piranha-vermelha s.f. (Pygocentrus 
nattereri) 
Umayan matise ivuhimti. 
—A piranha arrebentou a linha. 

umeg s.f. ► umiri s.m. (Humiria balsamifera) 
Umeg kibeyne iveyti adahan huwisno. 
—Umiri é um bom anti-inflamatório. 

umegmavan s.f. ► grinalda-de-noiva s.f. 
(Mikania micrantha) 
Pis higa umegmavan kabiha he pis hikeke 
adahan sukuhekune pinaktin.  
—Tome bastante chá de grinalda-de-noiva para 
fazer uma lavagem intestinal. 

umehekbet v.t. ► matar um ao outro V.‘umah’ 
Takarak kerbet he igkis umehekbet. —Os galos 
brigaram até que mataram um ao outro. 

umehekevutne /o, giwhmeve s.m./s.f. ► matador 
/a s.m./s.f. assassino /a s.m./s.f. V.‘umah’‘giwmepten’ 
Ig umehekevutne kuwis umehe mpana hiyeg. 
—O assassino já matou três pessoas. 
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umuh akig ► proa s.f. 
Umuh akig tese avit tip. 
—A proa da canoa bateu numa pedra. 

umuh, gihmun s.f. ► canoa s.f. casco s.m. barco 
s.m. bote s.m. V.‘gimanta’ 
Arukweyene ka 
gannukisima keh umuh. 
—Os palikur conhecem a 
técnica mais efficiente de fazer canoa. 

umuh inuwewno ► avião s.m. V.‘aviyoh’ 
Ig tivik amadga umuh inuwewno. 
—Ele viajou no avião. 

umuh nopsesa ► montaria s.f. 
Ig keh umuh nopsesa adahan kanikne. 
—Ele fez uma montaria de pesca. 

umuh sivaremun ► lancha s.f. voadeira s.f. 
catraia s.f. 
Ig tivik amadga umuh sivaremun adahan 
ivuhtya. —Ele foi pescar na lancha. 
Ig manuksa hiyeg amadga gihmun sivaremun. 
—Ele leva pessoas para o outro lado do rio na 
sua catraia. 

umuh tariskevutno ► reboque s.m. V.‘taris’‘-
evutne’ 
Umuh tariskevutno tarise umuh makekwiyo abet 
avetan. 
—O reboque puxou o barco encalhado no 
barranco. 

umuh wanagbohaki ► jangada s.f . V.‘wanak’’-bu’ 
Hiyeg tivik parahwokwat amadga umuh 
wanagbohaki. 
—A gente vai para o oceano de jangada. 

umuh waxiwno ► carro s.m. automóvel s.m. 
V.‘oto’‘waxri’ 
Ig kannu huwitha umuh waxiwno. 
—Ele sabe dirigir carro. 

umuh waxweket hiyeg adj. ► ônibus s.m. V 
‘waxwa’‘-ket’ 
Kabahte nah ka kavit amadga umuh waxweket 
hiyeg. —Quase não coube no ônibus. 

umuhya v.i. ► fazer uma canoa V.‘umuh’‘-ya’ 
Ig tivik umuhya. 
—Ele saiu para fazer uma canoa. 

umuhyewa adj. ► casco s.m. (duma canoa) 
Eg tivik amadga umuhyewa. 
—Ela saiu no casco da canoa. 

-un suf. pron.obliq. ► me pron.obliq. Tb.‘-n’ 
Eg utevun, henneme eg ka ugisun. 
—Ela me encontrou, mas não me abraçou. 

un, giwnra s.n. ► água s.f. 
Ig higap un. —Ele tomou água. 

un anag ► larva de mosquito V.‘anag’ 

un anag ► larva do solha de sangue s.m. 
(Schistosoma) V.‘kunavri’ 

un anag ► espírito d’água (tipo de monstro) 
Kayeb, neg datka pisayanene gitew, ig un anag. 
 —(Diz a lenda que) o monstro “Kayeb”, a 
sucuriju de duas cabeças, é um espírito d’água. 

un ariwtyak ► olho d’água s.m. fonte s.f. 
nascente s.f. torneira s.f. manancial s.m. 
Un ariwtyak ariku unihmna in kuwis pitihwe. 
—O olho d’água no poço se fechou. 

un awehweye ► chá s.m. V.‘awah’‘awehe’ 
Uya keh un awehweye akak sikumna adahan 
higapka. 
—Vamos fazer chá de capim-marim para nós 
tomarmos. 

un kaywehpiye ► remanso s.m. 
contracorrente s.m. 
Yuma paraw ku kiney un kaywehpiye. 
—No remanso não tem maresia. 

un kiyawyo ► fonte da juventude, água afiada 
V.‘kiyaw’ 
Ku aysaw hiyeg huwit ta guvitit un kiyawyo igkis 
humaw takwayegben akiw. 
—(Diz a lenda que) quando as pessoas entram 
na água afiada ,eles se tornam jovem de novo. 

un miyawehpiye ► remanso s.m. V.‘miya’kiyaw’ 
Ig ivuhtya amun un miyawehpiye. 
—Ele pesca no remanso das águas. 

un mapine ► água sem vida Tb.‘un mapyene’ 
Aritka ini un mapyene humaw ke mahakwadbe 
miyawempad. Yuma amiyan. Yuma paraw. Yuma 
ariknawnama. —Diz a lenda que a água sem 
vida parece com um lago morto, sem correnteza, 
sem onda, sem nada. 
Nor hub hiyuhgi han garimkat “un mapine”. Ini un 
ku aysaw hiyeg padak ku pariye awinevwi, padak 
ta ahakwat in timis, tem ke wotbe hagehege. 
Inme ku pariye hagehege pis padak digivi tivik 
warikwite. 
 —(Diz a lenda que) a arraia gigante os levou 
para perto da “água sem vida”. Naquela água 
quando alguém jogava nela as coisas pesadas, 
ficavam boiando, como se fossem bem leve. E o 
que era leve afundava. 
Ayge ahakwa inere un mapyene kadahan 
wanese, kadahan ka aynsima axtig ayge ahakwa 
inere un. —Naquela água sem vida existiam 
muitas piranhas e outras feras. 

unad s.n ► primavera s.f. estação de água alta 
V.‘un’‘-ad’‘unewka’ 
Unad abet mahiko wis uti im. 
—Na primavera é difícil achar peixe. 

unewka s.n ► primavera s.f. estação de água 
alta. V.‘un’‘-ewka’‘unad’ 
Unewka abet hiyeg wewva puwikne piyawakad. 
—Na estação de água alta a gente pode caçar 
longe. 

unibdi, guwinbi s.n. ► massa de mandioca 
Eg busihkis kaneg adahan wagesno abet unibdi. 
—Ela deixou algumas raízes da mandioca 
apodrecerem para misturá-las na massa de 
mandioca. 
Ku unibdi yuma abusanvig, in ka mitibetnema. 
Amawka wis iki abusanvig. —Se a massa de 
mandioca não tiver fermento, não fica macia. 
Precisamos colocar mandioca podre. 

unibdi abatni ► goma de mandioca 
Unibdi abatni in kayut. 
—A goma de mandioca é tapioca. 

unihmna, giwnpina s.n. ► poço s.m. V.‘un’ 
Ig atik nopsad unihmna. 
—Ele cavou um grande poço. 

unihkwa adv. ► na água V.‘un’ 
Mewka eg misakwa unihkwa. 
—O tracajá vive na água. 
Usuh kaba tuboh unihkwat. 
—Quase caímos na água. 

unihne s.n. ► líquido s.m. fluido s.m. V.‘un’ 
Un akak awku, vinag; in unihne. 
—Água, álcool e vinagre são líquidos. 
Ukantak akak utin, wownravwi, umig in unihne 
adahan uvit. —Lágrimas, urina, suor e sangue 
são fluidos do corpo. 
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univu v.i. ► suar v.i. V.‘un’ 
Annivwit keh nah univu ka aynsima. 
—O trabalho me fez suar bastante. 

univuki, giwnravwi s.n. ► suor s.m. 
Giwnravwi ka aynsima awaku ig mpiksaw abet 
kamuw awahni. —O seu suor foi muito porque 
ele se esforçou no calor do sol. 

univupti adj. ► suar v.i. condensar v.i. V.‘un’ 
Ini goble univupti awaku un kisepehe. —Aquele 
copo está suando porque a água está fria. 

uniyah v.t. ►1 trocar v.t. substituir v.t. mudar v.t. 
Eg itey uniyeh gumar pohowkuvut. —A larva da 
borboleta muda de pele cinco vezes. 
Igkis uniyeh ukivaranek. 
—Vão substituir o professor. 
Eg uniyeh gukawihni. —Ela mudou de roupa. 
Ba ik pis uniyah nudahan madikawkumku adaha 
pikana pohowkumku? —Você pode trocar dez 
reais por duas notas de cinco? 

►2 modificar v.t. alterar v.t. mudar v.t. revisar v.t. 
Ig uniyeh gihmun gutamra. 
—Ele modificou a pintura da canoa. 
Ig uniyehe gilekolyan adahan pahakte kamukri 
adahan ig kannuhwene amin agigman awenyen 
parantunka. —Ele revisou o estudo do ano todo 
para estudar música em vez de português. 

uniyahak v.i. ► revezar-se v.i. alternar-se v.i.  
Igkis uniyahak duwisne bol. 
—Eles se revezaram chutando a bola. 

uniyehaki, giwiniyan s.n. ►1 modificação s.f. 
mudança s.f. alteração s.f. revisão s.f. 

Gikahri keh nopsad uniyehaki adahan gihawkan. 
—A doença fez uma grande modificação na vida 
dele. 

►2 troca s.f. substituição s.f. 
Ig keh uniyehaki akak gewkanbet. 
—Ele fez uma troca de seus bens. 

uniyehksebet v.t. ► pedir para trocar 
Nah tivik git nukukri adahan uniyehksebet 
nukakura atere. —Eu fui pedir para meu tio 
trocar o meu dinheiro. 

unuw s.m. ► socó-boi s.m. Tb.‘wanuw’‘ unur’ 
Ig unuw misakwa amuniw waxri akusnibdi, avuwi 
isawvu. —O socó-boi vive nas penínsulas e nos 
muritizais. 

urak s.m. ► peixe-elétrico s.m. poraquê s.m. 
(Electrophorus electricus) Tb.‘wak’ 
Ka ik adahan dax urak. Ig tigis. 
—Não se pode tocar no poraquê. Ele dá choque. 
Aritkan ku urak tigis amun was ganmap, in keh 
guw tuguh. 
—Diz-se que se o peixe-elétrico der choque na 
sombra do açaizeiro, isso faz a fruta cair. 

urak atigsan ► choque elétrico  
V.‘abukri atigsan’‘teheste’ 
Ku pis ik adahan kamax urak atigsan nikwe pis 
awayg pis.—Se você aguentar o choque elétrico 
de poraquê então você é homem mesmo. 

Urak amahakwa s.n. ► Lago dos Poraquês s.m. 
Aynte Urak amahakwa kakabeypwa urak.—Lá 
no Lago dos Poraquês tem muitos poraquês. 

urakaywa s.m. ► (tipo de povo sobrenatural) V.‘kamuba’ 
‘abes’ ‘imawi’‘mahivoko’‘maye’‘tukusmak’‘turub’‘wayak’ 
Imawi gikak mahivoko gikak urakaywa igkis 
kibeynekuye hiyeg, barewye. Ignesnen turub ka 
kabay. —(Diz-se que) os “imawi” e os “mahivoko” 
e os “urakaywa” são boas pessoas sobrenatu-
rais. São bonitos. Somente os “turub” são ruins. 

urikti s.f. ► olho-de-boi s.m. (Mucuna urens) 
Eg kehe barewye akabdat akak urikti. 
—Ela fez um bonito colar com o olho-de-boi. 

uruk s.m. ► jararaca s.f. (Bothrops) 
Ig uruk ig kaybune pahaywotniye. Ku ig kagahpi 
ku pis ka pivutnisima ta git, kibehtenwa pis tuguh. 
—A jararaca é uma cobra venenosa. Se você 
não tiver muita resistência, você vai cair logo que 
ele morder você. 

uruku s.m./s.f. ►lobisomem s.m. ladrão de 
túmulos 
Uruku ax ku pariye hiyeg miyavwiye.—Diz-se que 
o ladrão de túmulos come pessoas mortas. 

urukvey s.f. ► jararacataja (Dracontium polyphullum) 

urukwiye s.m. ► coruja s.m. (um tipo) 
Ig urukwiye misakwa abet tritribetnene akatibdi. 
—A coruja vive entre cipós emaranhados. 

uruma s.f. ► pomba-rolinha s.f. 
Egkis uruma wew piyenme. 
—As pombas-rolinhas andam aos pares. 

Urumewni s.m. ► Rio Amazonas s.m. 
Nor warasus kasavatamin igkis ka kidis ayma. 
Aynte parawhokwatak igkis kidis. Tah 
Urumewnit. 
—Eles não apanham ostras aqui. Lá ao longo da 
beira do mar eles apanham, até o rio Amazonas. 
Tukuyenevwi kamax parikwene ta Urumewnitak 
adah gimanakis. —(Diz a lenda que) os tucujus 
capturaram os palikurs que moravam no Rio 
Amazonas para comer. 

uruvwi s.m. ► jacaré-do-papo-amarelo s.m. 
(Caiman latirostris) 
Nah ute pahavwi uruvwi kanye aynte akigsa 
Purum. —Achei um jacaré-do-papo-amarelo 
botandos ovos lá na ponta de Purum. 

uruvwi s.m. ► (tipo de monstro) 
Ig uruvwi nopsad pareynad. Ig kadahan pisaya 
gib. —(Diz-se que) o uruvwi era um gigante 
jacaré com dois rabos. 

 
Uruvwi Gibakni s.n. ► fenda do jacaré “uruvwi”, 

Igarapé do Inferno s.m. V.‘Uruvwi’‘abakni’‘bak’ 
Ariku parikwaki Mayakari awenum kanumka 
Uruvwi Gibakni. 
—Na língua palikur o canal da Ilha de Maracá se 
chama a fenda do jacaré “uruvwi”. 

us v.i. ► amadurecer v.i. ficar maduro /a V.‘ivat’ 
Kabay wis waha wamuthan guw us. 
—É bom esperar a fruta amadurecer. 

usa s.f. ► cunhada s.f. (esposa do irmão) V.‘giwgun’ 
Usa, avuriwnaba negnih kabayntiwa! 
—Cunhada, cuide bem do meu irmão! 

usak v.t. ► parar v.t. Tb.‘misak’ 

usakwa v.i. ► ficar v.i. Tb.‘misakwa’ 

usuh pron. ► nós pron. (eu e outros, sem você) 
Usuh pes pitatye duruviti. 
—Nós saímos à luz da alva. 

utepka adj. ► descoberto /a adj. 
Parahnamnaw utepka gavitkis putuges avim 
1500. —O Brasil foi descoberto pelos 
portugueses em 1500. 

uti v.t. ►1 achar v.t. encontrar v.t. localizar v.t.  
Ig ka uti im. —Ele não achou peixe. 
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Nah ute egu akawakti.—Encontrei aquele anel. 
Nah ute ku kiney givin.—Localizei a casa dele. 

►2 arranjar v.t. 
Ig ute gannivwi. —Ele arranjou um trabalho. 

►3 descobrir v.t. 
Ig ute pahawa waxri akiw. 
—Ele descobriu mais uma terra. 

►4 ganhar v.t. obter v.t. 
Ku pis iha nuwnuh, pis uti ka aynsima 
kabaykanek. —Se você me obedecer, vai ganhar 
muita coisa boa. 
Ig muwaka pahamku umuh; metakwa ig utivgu. 
—Ele queria uma canoa e finalmente obteve ela. 

►5 conseguir v.t. alcançar v.t. realizar v.t. 
Nah muwaka pis uti madikte ku pariye pimaw-
kan. —Quero que você consiga tudo que quer. 
Metakwa ig uti ku pariye ig aharitne. 
—Finalmente ele realizou seu sonho. 

►6 instalar-se v.i. 
Kibeynekata Uhokri ukakuh, ini karayt kote utipte 
usuh. —Graças a Deus, a doença ainda não se 
instalou em nós. 

►7 alcançar v.t. 
Ig ute ku pariye gimawkan. 
—Ele alcançou seus objetivos. 

►8 concluir v.i. chegar à conclusão 
Nah ivegviminene nuhiyakrmni amin inakni. Nah 
uti pis wadit. —Fiquei pensando sobre aquilo e 
conclui que você está certo. 

uti akiw ► recuperar v.t. 
Igkis ute umuh ameku akiw. 
—Ele recuperou a canoa roubada. 

uti iwetrit v.t. ► ser acomodado /a adj. 
Nah uté nuwetri kabayntiwa ariku ini payt. 
—Eu fui bem acomodado naquela casa. 

uti karayt ► adoecer v.i. pegar doença V.‘kamax 
karayt’ 
Eg ute karayt, eg miyo.—Ela adoeceu e morreu. 
Ig uti mbeyevye karayt. 
—Ele pegou uma doença horrível. 

uti karukri ► lucrar v.t. V.‘gahyepka’ 
Ig uti ka aynsima karukrinek. 
—Ele vai lucrar muito. 

uti nukune hiyakemniki ► imaginar v.t. 
Ig uti nukune hiyakemniki adahan kannuhekne. 
—Ele imaginou um novo método de ensinar. 

utis v.t. ► brocar v.t. furar v.t. friccionar v.t. 
Ig utise parak. —Ele brocou a tábua. 
Parikik batek utis kumat. 
—O caruncho gosta de furar feijão. 
Ig utis sayg adahan hamehne tiket. —Ele 
friccionou a madeira “sayg” para fazer fogo. 

utiska s.n. ► fricção s.f. V.‘utis’‘-ka’ 
Minikwak hiyeg keh tiket akak utiska ah 
huruhruvye akiw. —Antigamente as pessoas 
produziram fogo através da fricção de graveto. 

utisap v.t. ► fazer girar V.‘utis’‘-pa’ 
Bakimnayh batek utisap tukuyuy. 
—As crianças gostam de fazer o pião girar. 

utivanawa hawkri ► quando acho tempo, às 
vezes V.‘uti’‘pahaynene adahan’’inparinekwa’ 
Utivanawa hawkri nah atak kanik. 
—Às vezes eu vou pescar. 

utiwtih v.t. ► dar chifrada 
Pak utiwtihe pahavwi bakimni. 
—O boi deu chifrada numa criança. 

utiwtikamri s.f. ► pimenta-do-mato s.f. (Piper 
marginatum) 
Ig man yaka akak utiwtikamri. 
—Ele passou pimenta-do-mato na picada. 

utiwtimna s.f. ► caapeba s.f. (Pothomorphe pelata) 
Eg piyih gutew akatwa akak utiwtimna. —Ela 
curou sua dor de cabeça com chá de caapeba. 

utiwtimna s.f. ► rinchão s.m. (Stachytarpheta 
cayennensis) V.‘-mna’ 
Ig higa utiwtimna sakahka adahan tuguhkisne 
ginawan. 
—Ele tomou chá de rinchão para baixar a febre. 

utiwtivey s.f. ► rinchão s.m. (Stachytarpheta 
cayennensis) V.‘utiwtimna’ 

uvayan s.m. ► pato-do-mato s.m. 
Uvayan sakahka akak kaharu in maguye. 
—O pato-do-mato feito no tucupi é gostoso. 
Uvayan eg kan nopsad antiyan. 
—A pata-do-mato bota ovos grandes. 

uver s.m. ► tubarão s.m. (Carcharhinus spp.) 
Uver ax hiyeg. —O tubarões comem gente. 

uvit s.n. ► físico /a adj. V.‘givit’ 
Aya git Kiyavwiye adahan ig iki uvituh adatni. 
—Peça a Deus vigor físico para nós. 

uvitiwnen adv. ► externo /a adj. V.‘givit’ 
Wis kawih inin iveyti uvitiwnen. 
—O uso do remédio é externo. 

uvitki adv. ► no lado oeste 
Ig misakwa aynte uvitki ariw Karumna. —Ele 
acampou no lado oeste do monte Carupina. 

uvitkiyaptak adv. ► do oeste 
Isuw ayta uvitkiyaptak. 
—O urubu veio do oeste. 

uvitkiyavrik s.n. ► oeste s.m. 
Kompa akki wot ku kiney pes uvitkiyavrik. 
—A bússola nos mostra onde fica o oeste. 

uvitkiyavriktak adv. ► no oeste 
Kamuw pituk uvitkiyavriktak. 
—O sol se põe no oeste. 

uvumwi s.m. ► gurijuba s.f. (Arius luniscutis) 
Uvumwi maguye axka. 
—Gurijuba é um peixe gostoso. 

uvumwivitye /o adj. ► cinzento-prateado /a adj. 
Kuskus uvumwivitye. 
—O gato é cinzento-prateado. 

uvuvuk v.i. ► soprar v.i. 
Ku kit mayg uvuvuk igkis tivik ahavumpi. 
—Eles vão a favor de onde o vento sopra. 

uw s.f. ► surucuá-violeta s.f. (Trogon violaceus) 
Eg uw misakwa ariku mun gavin. —O pássaro 
surucuá-violeta vive na casa de cupim. 

uw s.m. ► cascudo s.m. acari s.m. (Plecostomus 
commersonii) 
Uw ig im kohogbad gimar. 
—O cascudo é um peixe de escama grossa. 

uw s.f. ► cutiti s.f. (Lucuma rivicoa) 
Uw nopsesa ah ariw. 
—A cutiti é uma pequena fruta. 

Uwakti s.m. ► constelação da casa do homem 
“Uwakti”, chuvas de “Uwakti” (Pégaso) 
Wis hiya Uwakti givin aynte abet warukma. 
—Nós vimos a casa do “Uwakti” lá entre as 
estrelas. 
Uwaktiwka ka aynsima kamaygviye. —Durante a 
época das chuvas de “Uwakti” há muito vento. 
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uwan s.f. ► paca s.f. (Agouti paca) 
Uwan arih maguye.—A carne de paca é gostosa. 

uwanyune /ano s.m./s.f.► raça da paca (nome de clã 
extinta) 

uwar s.f. ►cágado-cabeçudo s.f.(Peltocephalus 
dumerilianus) Tb.‘war’ 

Uwarkaye s.f. ► constelação dos cágado-
cabeçudos Tb.‘warkaye’ (grupo de estrelas perto do 
Cruzeiro do Sul) V.‘Takehpene’ 

uwas, giwasa s.f. ► laranja s.f. 
Igkis ike nutuh pisoya uwas. 
—Deram-me duas laranjas. 

uwet s.f. ► ariramba-de-cauda-castanha s.f. 
(Galbula ruficauda) 
Uwet batek akak parewni. 
—A ariramba gosta de riachos. 

uwkahye /o adj. ► muito embriagado /a, bêbado 
como um gambá fora de si, sem domínio 
próprio 
Ner awayg uwkahye. 
—Aquele homem está muito embriagado. 
Igkis waha ig uwkahye, nikwe igkis biptevgi. 
—Eles esperaram até ele ficar fora de si e 
depois o espancaram. 
Ik adahan wis uwkahye akak higapka, akak 
isevwe, akak dagawnka, akak mbeye hiyakemniki 
akiw. —Podemos ficar sem domínio próprio por 
causa de bebida, ou sono, ou raiva ou outras 
atitudes ruins. 

uwkih v.t. ► embriagar v.t. embebedar v.t. 
Ig uwkih pahavwi adahan ig iwe gikakura. 
—Ele embriagou um homem para roubá-lo. 

uwkihwa v.i. ► embriagar-se v.i. embebedar-se  
Numawhkig uwkihwe. 
—Meu sogro embriagou-se. 

uwkihwaki, giwkwin s.n. ► embriaguez s.f. 
Uwkihwaki keh ig huwivwihwe. 
—A embriaguez o fez se machucar. 

uwkihwatruvye /o adj. ► alcoólatra s.m./s.f. 
Hiyeg uwkihwatruvye ka ik adahan ikis 
gihigvankis. 
—Os alcoólatras não podem deixar de beber. 

uwkiya adj. ►1 embriagado /a adj. Tb.‘uwkip’ 
Ig tubohe ahakwat un awaku ig uwkiya. 
—Ele caiu na água porque estava embriagado. 

►2 s.m./s.f. bêbado /a s.m./s.f. 
Eg uwkiya awna mbeyevye iwit. 
—A bêbada falou palavrões. 

uwtar s.m. ► joaninha s.f. (Crenicichla lacustris) 
Ku hiyeg ax uwtar, gikugku sirke awaku. 
—Se alguém come joaninha, seu pé se racha 
um pouco. 

uwtar-seyminye s.m. ► jacundá-branco s.m. 
(Crenicichla lenticulata) 
Uwtar-seyminye misakwa ahakwa un 
wenamnesa avigku parewni. —O jacundá-
branco vive na parte rasa dos igarapés. 

uya adv. ► favor adv. por favor (uyá) 
Uya haritasa wakap warikwit. 
—Favor deixar o poste no chão. 
Uya amnihun! —Ajude-me, por favor! 

uyaki hiyeg ► próximo s.m. semelhante s.m. 
V.‘giyaki’ 
Amawka wis kiyatha uyaki hiyeg. 
—Devemos respeitar o nosso próximo. 

uyakri s.n. ► porto s.m. V.‘ihapka’ Tb.‘uyaki’ 
Umuh ay uyakri. —A canoa está no porto. 
Amekenegben kehe bayad taranad ta uyakit. 
—Os anciãos fizeram um barricada até o porto. 

Uyapkun s.f. ►1 Oiapoque s.m. V.‘Matinik’ 
Nah pes Uyapkuntak abet 6 aygete; 
7 hawkanawa nah danuh Makapat; 
8 nah ay Pag puwipka abet. 
—Saí de Oiapoque dia 06 à tarde; cheguei em 
Macapá cedo do dia 07. Dia 08 ao meio dia já 
estava aqui em Belém. 

►2 São Jorge, St Georges (parasiptak) 
Usuh piyuk kuwak Uyapkun parasiptak. 
—Vendemos a farinha em São Jorge. 

uyay adv. ► vamos adv. 
“Uyay masere uwin ay avit kewgihri.” “Uyay!” 
—“Vamos assar a caça na ilha.” “Vamos!” 

uyuhe v.i. ► ficar rouco /a 
Ig uyuhe. Ka ik adaha ig awna. 
—Ele ficou rouco. Não pode falar. 

uyuhevye /o adj. ► rouco /a adj. 
Nah uyuhevye awaku murukti. 
—Estou rouco porque estou gripado. 

V  v
-va suf. ►(sufixo que indica grande alcance, longo prazo) 

longe adv. por toda parte Tb.‘-pa’‘-wa’‘-av’ 
Ig ivegva gahina adahan ig wewvene. 
—Ele buscou o caminho para ir caçar longe. 

-va suf. ► pode ser que, é que (clítico que indica 
preocupação nas palavras interrogativas) V.‘-pa’ 
Kineyva pimawkan wis misakwa? —Onde pode 
ser que você quer que nós paremos? 

Igkis hiyepkere ner ku pariyevahki ax ganavit nor 
ah. 
—Eles queriam ver quem poderia estar 
comendo debaixo daquela árvore. 
Wixwiy ka hiyak ku kabetva ig danuh. 
—Não sabemos quando é que ele chega. 
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-va suf. ► inesperadamente adv. por engano, 
sem querer, involuntariamente adv. V.‘-pa’ 
Ig sumuhe kaybuneva, henneme ig ka kehgi 
ariknawnama. —Ele pegou uma cobra por 
engano, mas ela não o picou. 
Eg awna git: “Ka muwaka kabiman henne.” 
Igme pi kabimenpiva akiw. —Ela lhe disse: “Não 
grite assim.” Porém (inesperadamente) ele ficou 
gritando mais ainda. 

vaksin s.n. ► vacina s.f. (do crioulo) 
Igkis ikene vaksin avit sagam. 
—Estão dando vacina contra sarampo. 

vaksinepka v.t. ► vacinar v.t. (do crioulo) 
Guvelma gihiyegavu vaksinepkene bakimnayh. 
—Os funcionários do governo estão vacinando 
as crianças. 

-ve suf. ►sufixo referente a alguém que atua em favor a ou 
no lugar de um outro. Tb.‘-pe’ V.‘gisekewve’ 
Nawneve annase giwn ta git genheve. 
—Minha testemunha pediu ao escrivão que ele 
escrevesse as suas palavras. 

-vey suf. ► remédio s.m. V.‘iveyti’ 
Pikamkayh gitun nopsad. Amawka pis iki git 
kawrivey. —Seu filho está barrigudo. Você 
precisa dar-lhe remédio contra verme. 

-vey suf. ►em prep. (ref. a uma coisa irreal) V.‘-awak’ 
Ini nah hiya nuwtyakvey mpamavut. 
—Eu vi isso três vezes numa visão. 

venen s.n. ► veneno s.m. V.‘iveyti’‘gavuyi’ (do crioulo) 
Hub akur kadahan venen ke kaybunebe. —O 
aguilhão da arraia tem veneno como o da cobra. 
Ig hehbete venen abet kasis givin. 
—Ele espalhou veneno no formigueiro. 

-veyni suf. ► (sufixo nos substantivos que indica uma 
conexão ou ponte entre duas coisas) Tb.‘-vayni’ V.‘ivaynti’ 
Waybu kadahan waybuveyni. 
—Os dentes ligam-se à gengiva. 
Ukuvi kadahan ukuveyni. 
—A garganta liga-se ao queixo. 
Wadugas kadahan adugasveyni. 
—O umbigo liga-se ao cordão umbilical. 
Abukarap kadahan abukaveyni. 
—A travessa liga-se à perna-manca. 
Ukutew kadahan ukutewveyni. 
—O occipício liga-se à nuca. 

venenepke v.t. ►envenenar v.t. (do crioulo) V.‘-pka’ 
Ig venenepke kasis. 
—Ele envenenou as formigas. 

-vi suf. ► estado s.m. (sufixo que indica um estado 
definitivo) Tb.‘-pi’‘-p’ 
“Ba pis ahegbet?” “Nah kuwis ahegbetvi.”—“Você 
está pronto?” “Estou num estado de prontidão.” 
Ku gig miyavi, ginag miyovi nikwe gukamkayhkis 
migenpiye. —Se o pai e a mãe estiverem mortos, 
o filho deles é um órfão. 

-vig suf. ► acessórios s.m. artigos s.m. utensílios 
s.m. associados s.m. que acompanha Tb.‘-pig’ 
Kineyki nuvodga akoksavig? 
—Onde estão meus artigos de costura? 
But, xiklet, akak lastik in akamaxtenvig kamis. 
—Os botões, zíper e elástico são acessórios de 
vestido. 

Kineyva suwyeg asekewtenvig? 
—Onde estão os utensílios de cozinhar? 
Iveyti akagtanpig kanumka “bula”. —O papel que 
acompanha o remédio se chama “bula”. 

-vinwa suf. ► (sufixo nos substantivos que forma o nome de 
um lugar) lar s.m. casa s.f. 
Ig kuwakya aynte gihehrivinwa. 
—Ele faz farinha lá na casa de forno. 
Madikte ku pariye higeviye ini wohska 
ibiytahepka, ignes madikte miyarap. Nikwe isuw 
ayta axavevgikis awaku igkis ka avuhkama. 
Inneki keh inin kewgihri kanumka Isuwvinwa 
awaku in pahakte akak isuw. 
 —(Diz a lenda que) todas as pessoas que 
tomaram o caxiri amaldiçoado, todas morreram. 
Então os urubus vieram e as comeram porque 
elas não estavam enterradas. Por isso a ilha se 
chama Lar dos Urubus porque estava coberta de 
urubus. 

vis, gavisa s.f. ► parafuso s.m. (do crioulo) 
Nah pi muwakate pudubdu ariw vis. 
—Prefiro prego a parafuso. 

-vit suf. ► (sufixo verbal ref. a algo de forma redonda ou 
irregular, e sufixo nas preposições que indica ‘de’, ‘em’, 
‘antes’, ou ‘contra’ V.‘avit’‘gavit’) 
Tb.‘-pit’‘-pti’‘-pt’‘-p’‘-t’ V.‘-pit’ 

-vit suf. ► (sufixo nos substantivos que forma o nome de um 
lugar) área s.f. local s.m. Tb.‘-pit’‘-pti’ V.‘-pit’ 
Aynte Pasisvit kadahan ka aynsima pasis. 
—Lá na área da Cupiúba tem muito cupiúba. 

-viyene suf. ► -s, -es suf. coleção s.f. (sufixo nominal 
que indica uma coleção ou conjunto de coisas) V.‘-empu’ 
Arudiki axne ahamnaviyene. —A anta está 
comendo as folhas [que você colheu.] 
Nah muwaka iwasa ini estwaviyene. 
—Quero ver a coleção de contos. 

viyoloh s.f. ► violão s.m. (do português) 
Ig pi kannuhte tes viyoloh nuwhu. 
—Ele sabe tocar violão melhor do que eu. 

votya v.i. ► votar v.i. (do português) 
Kadahan pis votye? —Para quem você votou? 

-vu suf. ► -s / -es suf. -al suf. (plural) (kibite) Tb.‘-vwi’ 
Gihiyegavu avuriw givigvu. 
—Seus servos cuidaram dos seus animais. 

-vut suf.num. ► vezes s.f. por prep. 
Iwasa aysaw akebi mpamavut mpana. 
—Multiplique três por três. 
Mpamavut mpana in keh ntewnehker akak pitana 
arawna. —Três vezes três é nove. 
Ig hasih paxkavut. —Ele espirrou quatro vezes. 
Nah isime ini kamis mpamavut atiwni avitmin 
akiw. —Comprei esse tecido por um preço três 
vezes mais alto. 
Ig piyuk gikukig adahan pimavut sah kont. —Ele 
vendeu sua farinha por R$200, duas vezes cem. 

-vwi suf. ► -s /-es suf. (plural) (kibite) Tb.‘-vu’ 
Nah time gakis ukebyuvvwi arukweyenevwi ku 
igkis madikte kabayntiwa. 
—Ouvi dizer que nossos irmãos na Urucauá 
estão passando muito bem. 
Nukebyuvwi igkis kibeynevwi hiyeg. 
—Os meus irmãos são boas pessoas. 

W  w  
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Se você estiver procurando uma palavra que comece com “w-”, pode ser que o “w” seja um prefixo que 
significa “nosso”. Neste caso, observe os substantivos que começam com “g-” (“dele”), neste dicionário. 
Por exemplo, “o trabalho dele” é “gannivwi”, e assim “nosso trabalho” é “wannivwi”. 
 

Ku pis aharitne pahat iwit ku pariye kavusa akak “w-” (“udahan”), uyá iwasa amun iwit ku pariye kavusa 
akak “g-” (“gidahan”). Ke ininbe, ku pis muwaka uti iwit parantunka adahan “wannivwi”, pite iwasa 
“gannivwi” amadgatak inin kagta. 

 

w- pref. pron.poss. ► nosso pron.poss. nossa 
pron.poss. (Ku pariye wewkan ikaka awayg, wis awna 
“nosso”. Ku pariye ikaka tino, wis awna “nossa”.) Tb.‘u-’ 
Uyay pak wavan abetnewa wannivwi. —Vamos 
cantar nosso cântico durante nosso trabalho. 
Wewkanbetwiy ay amadga wahmunwiy. 
—Nossa bagagem está aqui em nossa canoa. 

-w suf. pron.obliq. ► nos pron.obliq. 
Ig ayavaw. —Ele nos ajudou. 

-w suf. ► por prep. sobre prep. por toda parte 
Tb.‘-ew’‘-iw’ 
Yadris kadahan ka aynsima isivrit givitiw; 
muwapuw giduhyamadgew. 
—(Diz a lenda que) o monstro Yadris tem 
pelagem em profusão por cima do corpo; por 
toda parte das costas. 
Uvayan axwa ahakwew un. 
—Os patos procuram comida por cima d’água. 

-wa clit. ► mesmo adv. realmente adv. muito 
adv.(ênfase) 
Usuhwa atak atere. Usuh hiyapwa akak wowtyak. 
—Nós mesmos fomos lá. Nós vimos com os 
próprios olhos. 
Nah hiyavgite ku ig awaygwa. 
—Vou ver se ele realmente é um homem. 
Ku pis umehe udahan kawokwine usuh 
batekyewa usuh. 
—Se você matar a onça para nós, ficaremos 
muito alegres. 
Nah ivegvene annivwit, detyewa annivwit. 
—Estou procurando trabalho, trabalho difícil 
mesmo. 

-wa suf. ► se pron. (reflexivo) Tb.‘-w’ 
Ig kiyimwihwa akak nuwnuh. 
—Ele ofendeu-se com as minhas palavras. 
Eg huwivwihwe arit puduku. 
—Ela feriu-se nos espinhos. 

-wa suf. ► (sufixo que indica grande alcance, longo prazo) 
por toda parte Tb.‘-pa’‘-va’‘-wa’‘-ap’‘-av’ 
Kuwekwe axwano avuwiw ah. 
—Os papagaios estão comendo por toda parte 
da selva. 

-wa suf.num. mais adv. outro /a adv. (sufixo nos 
números que indica adição) 
Nah kadahan pahatwa ayapka akiw. 
—Eu tenho mais uma pergunta. 
Ig anniri inakni iwit amadga pahakwa kagta. 
—Ele escreveu as palavras num outro papel. 

wa interj. ► ah interj. 
Wa! Kuwis ig danuh. —Ah! Ele já chegou. 

wadahyene /ano s.m./s.f. ► raça da osga (nome de 
clã) 
Wadahyenevwi gewknikis wageska 
adahan Iaparrá. Ganhankis han. 
—O sobrenome da raça da osga 
foi mudado para Iaparrá. 
O desenho deles é assim. 

wadak s.m. ► osga s.f. (Hemidactylus mabouia) 
V.‘aman’ 
Wadak ig misakwa paytrik ig wew tiyegem. 
—A osga fica na casa e anda ao anoitecer. 

wadama s.m. ► mandi s.m. (Oxydoras knery) 
Kiyukyu kiyabte aynesa giw wadama. 
—O peixe cuiu-cuiu é um pouco mais comprido 
do que o mandi. 

wadap adj. ► arrebitado adj. 
Kuhivra wadap gub, gukig hawata. 
—O rabo e o bico do pássaro são arrebitados. 

wade adv. ► direto adv. diretamente adv. (wadé) 
V.‘wadit’ 
It sigise wade ahakwate un. 
—O veado correu direto para a água. 

wadidga s.f. ► mulatorana s.m. (Capirona 
surinamensis) 
Maris wadidga amar, sakehpin ahakwa un 
adahan nah sukuhbetene nutew adahan 
makatwah nutew. 
—Descasque a mulatorana e bote para ferver. 
Vou lavar a cabeça com ela. Quero me livrar 
dessa dor de cabeça. 

wadis v.i. ► acordar v.i. 
Gimawhkig wadis hawkanawa. 
—Seu sogro acordou cedo. 

wadisasa v.t. ►1 acordar v.t. V.‘wadis’‘-kis’ 
Takarak wadisase bakimni. 
—O galo acordou a criança. 

►2 espantar v.t. assustar v.t. alertar v.t. ariscar  
Ig wadisasevun nuharaptak. 
—Ele me espantou quando falou atrás de mim. 
Pahaye adahan ig kawokwine wadisasevgi. 
—De repente a onça o assustou. 
Oto kadahan puhtet adahan wadisasene hiyeg. 
—O carro tem buzina para alertar as pessoas. 

►3 estimular v.t. comover v.t. 
Ku pis iki takarak asis aranwa pamutra, in ik 
adahan wadisasin. 
—Se você colocar adubo ao redor das plantas, 
isso pode estimulá-las. 
Ig wadisase gikagmada adahan ig lekolya. 
—Ele estímulou o amigo a estudar. 

wadisasaki s.n. ►1 surpresa s.f. V.‘wadis’‘-kis’‘-ka’ 
Gitepkemnikis in wadisesevun. 
—A saída deles foi uma surpresa. 
Nukagmada gidawnhan, in wadisasaki. 
—A chegada do meu amigo foi uma surpresa. 

►2 susto s.m. medo s.m. 
Ini wadisasaki keh ig nawe. 
—O susto deu uma febre nele. 

wadisasene adj. ► empolgante adj. emocionante 

Gestwa wadisasene hawata kihipare 
—A história dele foi empolgante e divertida. 

wadisasepka adj. ► choque s.m. 
V.‘wadis’‘-kis’‘-e’‘-ka’ 
Avim inin ig wadisasepka. 
—Aí ele pegou um choque. 
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wadisasaw v.i. ► espantar-se v.i. ficar comovido 
/a, ficar chocado /a V.‘wadis’‘-kis’‘-wa’ 
Ig wadisasew akak inakni inetit. 
—Ele espantou-se com a notícia. 
Nah wadisasew ka aynsima. 
—Fiquei muito comovido. 

wadisawvuvye adj. ► impetuoso /a adj. 
V.‘wadis’‘-wa’ 
Ig wadisawvuvye. —Ele é impetuoso. 

wadiswa v.i. ► recuperar-se v.i. animar-se v.i. 
despertar-se v.i. ficar envigorado /a 
V.‘wadis’‘-wa’ 
Givit wadiswe akiw awaku ig axe ahamna. —Seu 
corpo recuperou-se porque ele comeu verduras. 
Ku pis iki takarak asis aranwa pamutra, in ik 
adahan keh eg wadiswa. 
—Se você colocar adubo ao redor das plantas 
elas podem recuperar-se. 

wadiswaki s.n. ► estimulante s.m. estímulo s.m. 
V.‘wadis’‘-wa’‘-ka’’gawayghetni’ 
Inin iveyti in wadiswaki adahan giyakni. 
—O remédio é estimulante para o coração. 
Ig yuma wadiswaki gimun adahan gaymwahwan. 
—Ele não tem mais estímulo para viver. 

wadiswaye /o adj. ► ativo /a adj. esperto /a adj. 
Ig wadiswaye bakimni. 
—Ele é uma criança ativa. 

wadiswene adj. ► alerta adj. animado adj. atento 
adj. V.‘wadis’‘-wa’‘-ne’‘batekvit’ 
Ig suwtat wadiswene adahan givetunyavu. 
—O soldado está alerta aos inimigos. 

wadit adj. ►1 reto /a adv. 
Inin ahin in wadit. In ka kidubetnema. 
—O caminho é bem reto. Não é torto. 
Yakot eg wadit ku samah awadanavrik. 
—A flecha é bem reta. 

►2 correto /a adj. certo /a adj. 
Hikekwaki in wadit. —A prova estava correta. 

►3 certo adv. 
Ig keh gannivwi madikte wadit. 
—Ele fez seu trabalho tudo certo. 

►4 razão s.f. 
Ig awna wadit. —Ele tem razão. 

wadit avigkutavrik ► direto adv. 
Uya awna wadit avigkutavrik iwit. 
—Vá direto ao assunto. 

wadit givetun guvelma ► legal adj. 
Egkis maripkewnes givetun guvelma. 
—O casamento é legal. 

waditha v.t. ► retificar v.t. V.‘wadit’ 
Ig wadithe giwn ku pariye ig awna taraksebet. 
—Ele retificou o que tinha dito. 

wadithene giwtrik guvelma ► legalizar v.t. 
Usuh wadithene uwaxig giwtrik guvelma. 
—Nós legalizamos nossas terras. 

wadithebdih v.t. ► endireitar v.t. retificar v.t. 
resolver v.t. V.‘wadit’ 
Ig wadithebdihnek ku pariye gitaraksan. 
—Ele irá endireitar o que fez de errado. 

wadithebdih uhawkan pawtak ► mediar v.i. 
fazer conciliação 
FUNAI wadithebdih gihawkankis parikwene 
gikakkis neras xuwehnevwi giwaxigkis. 
—A FUNAI mediou o conflito entre os índios e os 
posseiros. 
Ig wadithebdih guhawkankis pawtak. 
—Ele fez conciliação entre elas. 

wadithebdihka s.n. ► emenda s.f. 
Nannivwi muwaka pahat wadithebdihka. 
—Preciso fazer uma emenda nesse trabalho. 

waditka, giwadhan s.n. ►1 sinceridade s.f. 
honestidade s.f. 
Eg awna akak waditka. 
—Ela tem sinceridade no falar. 

►2 justiça s.f. decência s.f. 
Kote kadahante inyewatma waditka ay amadga 
inin. —Ainda não existe verdadeira justiça neste 
mundo. 

waditnevyenen adj. ►1 fútil adj. em vão, sem 
resultado, sem valor, por nada, à toa, não vale 
a pena, não adequada V.‘aritkama’ 
Wis kiyimwihwa waditnevyenen. 
—Ficamos aborrecidos por nada. 
Gikamaxwan ta givitit in waditnevyenenwa. 
—Sua confiança nele é fútil. 
Madikte gimaviswan waditnevyenen. Ig ka hiya 
gamnihka. —Todo o seu esforço foi em vão. Ele 
não conseguiu salvá-la. 

►2 vaidoso /a adj. 
Ner gibereswan waditnevyenen. 
—Ele é vaidoso no seu modo de vestir. 

►3 falso /a adj. infundado adj. 
Inakni giwn waditnevyenen. 
—Aquela declaração é falsa. 

►4 inútil adj. 
Kasavat turuhpiye in waditnevyenen. 
—Sapato furado é inútil. 
Higihwanaba ariw kinetihwaki ku pariye he 
waditnevyenen. —Afaste-se de conversa inútil. 

waditnevyenen adv. ►1 de graça V.‘ka katiwnih’ 
Ig ikase kabayka wot waditnevyenen. 
—Ele nos prometeu coisas boas, de graça. 

►2 sem razão, sem fundo, sem motivo 
Ig mayte gihayo waditnevyenen. 
—Ele abandonou a esposa sem razão. 

►3 inutilmente adv. 
Yis kanumun yikivara, henneme waditnevyenen, 
mmanawa yis ka iha nuwnuh. 
—Vocês me chamam chefe, inutilmente, pois 
vocês não me obedecem. 

waditye /o adj. ► sincero /a adj. honesto /a adj. 
justo adj. santo adj. V.‘wadit’‘barewvitye’ 
Ig awayg waditye. —Ele é um homem honesto. 

wadiwad s.f. ► erva-relógio s.f. (Sida acuta) 
Wadiwad akat in ka avatisima adahan tigahka. 
—O caule da erva-relógio está muito duro para 
cortar. 
Ig higa wadiwad adahan tuguhkisne ginawan. 
—Ele tomou chá de erva-relógio para baixar a 
febre. 

wadiwpite /o adj. ► revigorado /a adj. 
recuperado /a adj. 
Ig higa giveyi, kuri ig wadiwpite akiw. 
—Ele tomou seu remédio é já está recuperado. 

waduw s.f. ► biguatinga s.m. (Anhinga anhinga) 
Eg waduw kamax im aynte warikwi ahakwa un. 
—O biguatinga pega peixe no fundo do rio. 
Waduw eg ahakwayo un. 
—O biguatinga mergulha na água. 

wag s.m. ► carapanã s.m. mosquito culicídeo 
V.‘aniy’ 
Wag wew puwivak ahavwik. Ig keh wis uti marit 
seyne akak karayt kewye “dehgi”. 
—O mosquito culicídeo anda de dia no mato, 
transmite a febre amarela e a dengue. 
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wagage adj. ►roxo /a adj. escuro /a adj. púrpura 
adj. Tb.‘ugage’ V.‘wasvitye’ 
Gihepka warare awaku ig ax wayk. 
—Seu rosto ficou roxo porque ele comeu terra. 
In paduka akak ivodri wagagebukye, duwbukye. 
—Foi costurado com linha roxa e vermelha. 

wagah v.i. ►1 subir v.i. ascender v.i. V.‘giwegamni’ 
Ig wagehe avewi ah. —Ele subiu na árvore. 
Ig Mahukatye bisike ig wagehe inurikut. 
—Diz-se que o homem sem perna fugiu e 
ascendeu ao céu. 

►2 aumentar v.i. 
Kaba madikte ewkaki atiwni in wagehe.  
—O preço de quase tudo no mercado está 
aumentando. 

►3 montar v.t. V.‘sarayhwa’‘guhgaw’ 
Ig wagehe aduhyamadgat kaway. 
—Ele montou no cavalo. 

wagahkis v.t. ►1 adiantar v.t. V.‘wagah’‘-kis’ 
In ka wagahkis ariknawnama. 
—Isso não adianta nada. 

►2 aumentar v.t. encarecer v.t. 
Mmahki igkis wagahkis atiwni akiw? 
—Por que eles aumentaram o preço de novo? 

►3 erguer v.t. hastear v.t. fazer subir V.‘kahbuka’ 
Igkis wagahkis gibagbakis. 
—Eles hastearam a bandeira. 

wagahkis uhiyakemni ► progredir v.i. 
Ku wis ka lekolya, ka ik adahan wis wagahkis. 
uhiyakemni. 
—Não podemos progredir sem educação. 

wagahkis wawaygi ► animar v.t. incentivar v.t. 
encorajar v.t. 
Gavan wagahkise nawaygih. 
—O canção dele me animou. 
Eg wagahkise gugihgi gawaygi. 
—Ela animou o marido. 

wagahkisket s.n. ► base de lançamento 
V.‘wagah’‘-kis’‘-ket’ 
Kadahan wagahkisket avit paytwempu Kuwhu. 
—Há uma base de lançamento na cidade de 
Kourou. 

wagahnaba! v.i. ► suba! v.i. entre! v.i. 
“Nah ayta danuhpene pit.” “Wagahnaba!” 
—“Eu venho te visitar.” “Entre!” 

wagahpta v.t. ►1 subir v.t. (no corpo) V.‘wagah’‘-pit’ 
Iki pikugku ahakwa un kisevye adahan kaybune 
gavuyi ka wagahptap. 
—Coloque o pé em água fria para que o veneno 
da cobra não suba para o resto do corpo. 

►2 aproveitar-se de 
Gimawkankis igkis he wagahptevi hiyeg. —Eles 
querem somente se aproveitar das pessoas. 

wagayri s.m. ► lagartixa-azul s.f. (Cnemidophorus 
ocellifer) 
Wagayri giduhya ayewehe. 
—As costas da lagartixa-azul são azuis. 
Ig kiverene givig pewru akak wagayri gitew 
adahan ig humaw kibeyne wewvekevutne. 
—Ele esfregou a nariz do cachorro, seu animal 
de estimação, com a cabeça da lagartixa-azul 
para ele ficar um bom caçador. 

wagawaptiki s.n. ► inchaço s.m. inflamação s.f. 
Ig kadahan wagawaptiki.—Ele tem um inchaço. 

wagawavoka s.n. ► caxumba s.f. V.‘wagawga’‘givok’ 
Bakimni kadahan wagawavoka. 
—A criança está com caxumba. 

wagawga v.t. ► inchar v.t. 
Igkis avuriw ba giwak wagawga ba kawk. 
—Eles o olharam para saber se a mão dele ia 
inchar ou não. 

wagehket s.n. ► subida s.f. V.‘wagah’ 
Ig wagehe wagehket. —Ele subiu. 

wagehnene v.i. ► progresso s.m. 
Gaytakis hiyeg awna inin wagehnene, bawa 
kawa. —Alguns dizem que isso é progresso, 
mas não é. 

wagehnene pi mahikotenene ► gradual adj. 
Kanuhwaki in wagehnene pi mahikotenene. 
—O curso foi gradual. 

wagehpiye /o adj. ► subindo adj. na subida 
V.‘wagah’ 
Umuh wagehpiyo avigku warik eg mabuke. 
—Na subida do rio, a canoa virou. 

wagekiswa v.i. ► envolver-se v.i. 
V.‘wages’‘-kis’‘-wa’ 
Ka muwaka wagekiswa arit gihiyekemni 
mbeyevye.—Não se envolva nas maldades dele. 

wagemnihwa v.i. ► rolar v.i. V.‘wages’‘-min’‘-wa’ 
Was ariw tuguhe wagemnihwe waykbow. 
—A fruta do açaí caiu e rolou no chão. 
Uwas wagemnihwe ta anavit axtet. 
—A laranja rolou para debaixo da mesa. 

wagemnisaw v.i. ► rolar-se v.t. 
V.‘wages’‘-min’‘-kis’‘-wa’ 
Maye gikehni mahakwa Tuveyni akak giduk. Ig 
wagemnisew humaw mahakwa. —Diz-se que o 
“maye” formou o lago Tuveyni com o peito. Ele 
rolou-se e o lago foi formado. 

wageptihwa v.i. ► girar v.i. (um pouco) 
V.‘wages’‘-ptih’‘-wa’ Tb.‘ugeptihwa’ 
Eg wageptihwe ahakwa un.—Ela girou na água. 

wages v.t. ►1 virar v.t. Tb.‘uges’ 
Ig amekene wages kasivag gumkat kuhivra. Pa! 
Bukivi gubita! —O ancião só virou o terçado na 
direção da ave e logo ela foi decapitada! 

►2 moer v.t. 
Eg wages kafe. —Ela moeu o café. 

wages v.t. ►1 mudar v.i. Tb.‘uges’ 
Ig wages gihiyekemni. —Ele mudou de ideia. 
—Eg wagese gukawihni. —Ela mudou de roupa. 

►2 traduzir v.t. fazer tradução 
Nah kannu wages parantunka arikut parikwaki. 
—Eu posso fazer tradução do português para 
palikur. 

►3 converter v.t. 
Ig wages givin adah in humaw piyuket. 
—Ele converteu a casa em uma mercadoria. 

wages, guwegesa s.n. ► blusa s.f. 
Guwegesa sigke. —A blusa dela rasgou-se. 

wages hadyu ► sintonizar v.t. 
Ig wages hadyu arit nawenyewa adug. 
—Ele sintonizou o rádio em outra estação. 

wages uhiyakemni ► arrepender-se v.i. 
Ig wagese gihiyekemni ariw gitaraksan adahan 
ig mpiksewne aharit Uhokri gihiyekemni. 
—Ele arrependeu-se dos seus erros, procurando 
andar com Deus. 

wagesakuhwa v.i. ► virar-se v.i. V.‘wages’’-iku’‘-wa’ 
Guvagaswa wagesakuhwe guw. 
—A sombrinha dela se virou. 

wagesbeta v.t. ►1 misturar v.t. V.‘wages’‘-bet’‘-ha’ 
Eg wagesbete atit abet axka. 
—Ela misturou pimenta na comida. 
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►2 remexer v.t. 
Bakimnayh wagesbete ariknebdi ariku panye. 
—A criança remexeu as coisas do cesto. 

►3 revolver v.t. 
Eg wagesbete wayk adahan amutriya. 
—Ela revolveu a terra para plantar. 

wagesbetaka adj. ► mesclar v.i. fazer 
mesclagem V.‘wages’‘-bet’‘-ha’‘-ka’ 
Kaba madikte parahna wagesbetaka akak 
arakembet has.—Quase todo brasileiro é uma 
mesclagem de raças. 

wagesbetaki s.n. ► mistura s.f. composição s.f. 
V.‘wages’‘-bet’‘-ha’‘-ka’ 
Gimanakis wagesbetaki dug akak kuwak. 
—A comida deles é uma mistura de arroz com 
farinha. 

wagesminew v.i. ► revirar-se v.i. 
V.‘wages’‘-min’‘-wa’ 
Bakimni wagesminew warikwit. 
—O neném se revirou e caiu para baixo. 

wagesmuhke v.t. ► virar v.t. V.‘wages’‘-muhk’‘-ha’ 
Kamaygviye wagesmuhke guvagaswa. 
—Uma forte brisa virou a sombrinha dela. 

wagestasa v.t. ► virar v.t. revirar v.t. 
V.‘wages’‘-kis’‘-ha’ 
Wagestasa umuh akig hanpa patuwanaptak. 
—Vire a proa da canoa para a esquerda. 

wagestaw v.i. ►1 virar-se v.i. rolar-se v.i. girar-se 
v.i. V.‘wages’‘-pit’‘-wa’ 
Bakimni kannuhwene wagestaw. 
—O bebê está aprendendo a virar-se sozinho. 

►2 dobrar v.i. (numa direção) 
Ig wagestaw kihehavrik. 
—Ele dobrou para a direita. 

►3 girar v.i. remoinhar v.i. 
Avuhrivwik kavusa wagestaw. 
—A hélice começou a girar. 

wagestawka s.n. ► giro s.m. V.‘wages’‘-pit’‘-wa’‘-ka’ 
Ig keh pimavut wagestawka akak umuh. 
—Ele deu dois giros com a canoa. 

wagestet, giwegesten s.f. ► moinho s.m. 
V.‘wages’‘-tet’ 
Eg ike mayk ayak ariku guwegesten adahan in 
wageswa pupehe. 
—Ela colocou milho no moinho para moê-lo. 

wagestiva v.t. ► trancar v.t. lacrar v.t. 
V.‘wages’‘-tip’‘-ha’ 
Ig wagestive oto ariw amepye adahan eg ka 
amepka. —Ele trancou o carro para que não 
fosse roubado. 
Ig wagestive payt kabayntiwa. 
—Ele trancou bem a casa. 
Eg wagestive kiyes adahan hiyeg ka dax. 
—Ele lacrou a caixa para ninguém mexer. 

wageswa v.i. ►1 virar-se v.i. tornar-se v.i. 
transformar-se v.i. V.‘wages’‘-wa’ 
Niguh wageswe annivwit akivara. 
—Meu pai se tornou o chefe do trabalho. 
Ig wageswe nawenyewa hiyeg. Gihiyekemni 
kabayntiwa kuri. —Ele transformou-se em outra 
pessoa. Agora ele é muito legal. 

►2 fazer rotação 
Kamuw wageswa avitminew waxri. 
—O sol faz rotação sobre a terra. 

►3 naturalizar v.t. 
Ig wageswe parana. 
—Ele vai se naturalizar brasileiro. 

wageswa aman ► retinir v.t. 
Gukuvimna wageswa aman ku aysaw eg awna 
ariku miyokwiye. —A voz dela retiniu quando 
falou dentro da caverna. 

wageswenihe v.t. ► rodar v.i. V.‘wages’‘-wa’ 
Ig wageswenihe payt. 
—Ele rodou em volta da casa. 

wagetip adj. ► trancado /a, lacrado /a adj. 
V.‘wages’‘-tip’ 
Ig ikise gihmun ugetip ihapka. 
—Ele deixou seu barco trancado no porto. 

wagewbet adj. ► bagunçado adj. V.‘wages’‘-wa’‘-
bet’ Tb.‘igewbet’ 
Mmahki newkanbet in madikte wagewbet? —Por 
que todas as minhas coisas estão bagunçadas? 

wagewbetvi adj. ► torto /a adj. 
V.‘wages’‘-wa’‘-bet’‘-pi’ 
Kamaygviye huwit avewi ah, gutawni 
wagewbetvi. —O vento soprou sobre as árvores 
e os galhos ficaram tortos. 

wagewevye adj. ► inchado /a adj. 
V.‘wagawga’‘-e’‘-ye’ 
Ig huwivwihwe ariwntak giwan wagewevye. 
—Ele machucou o braço inchado. 
Guwak wagewwe. —A mão dela está inchada. 

wagewge v.t. ►1 ficar inchado V.‘wagawga’‘-e’ 
Gibuskana wagewge awaku ig ka higa givey. 
—O ferimento inflamou porque ele não tomou o 
remédio. 
Nunaktin wagewge.—Minha barriga ficou 
inchada. 

►2 cheio de raiva (gíria) 
Ginaktin wagewge. —Ele está cheio de raiva. 

wagewgebet adj. ► inchados /as adj. 
Gikugku wagewgebet awaku agehwaki bul. 
—Seus pés estão inchados por causa do jogo 
de futebol. 

wagewgeswa v.i. ►1 girar v.t. dar um giro 
V.‘wages’ 
Ig wagewgeswa avuwiw paytwempu. 
—Ele deu um giro pela cidade. 

►2 fazer tudo na correria, apressar-se no 
serviço 
Eg wagewgeswa kadahan ka aynsima gannivwi. 
—Ela faz tudo na correria; tem muito para fazer. 
Pis ka atak wagewgeswa gidahan pikivara ku 
avim inin? —Você não vai se apressar no 
serviço do seu patrão hoje? 

wagewgeswaki s.n. ► giro s.m. 
V.‘wages’‘-kis’‘-wa’‘-ka’ 
Mahi keh wagewgeswaki ariku payt. 
—Maria fez giros na casa (trabalhando). 

wagewni, gibuskana s.n. ►nascida s.f. tumor s.m. 
Wagewni kiyapyad. In kiyeste ariw kumeh. 
—O tumor é grandão. É maior que o furúnculo. 

waguguki s.n. ► prisão-de-ventre s.m. 
Ig higa iveyti adahan waguguki. 
—Ele tomou remédio para prisão-de-ventre. 

wagugup adj. ► colicativo /a adj. cólico s.m. 
empachado /a adj. 
Eg bakimni nopsesniyo eg wagugup. 
—O neném tem cólica. 

waguw s.f. ► faveira-grande (Vatairea guianensis) 
Waguw misakwa warikmu. Eg umah weh anag, 
waygu anag. —A faveira-grande fica na beira do 
rio. Ela cura curuba e impigem. 



 

Dicionário Palikur – Português, 2019, Associação Internacional de Linguística —SIL Brasil 

315 

waguwkamri s.f. ► faveira amargosa (Vataireopsis 
surinamensis) 
Waguwkamri kawih adahan parak. 
—A faveira amargosa serve para fazer tábuas. 

wagwa s.m. ► rã-pipa (Pipa pipa) 
Wagwa sababore ahbore. 
—A rã-pipa é chata. Estica-se em toda direção. 

Wahama s.n. ►1 Uaçá s.m. 
Nuvewkan parahna kanum Wahama ariw “Uaçá” 
in awaku anumeku warik kadahan ka aynsima 
was akat. 
—Acho que os brasileiros chamam o rio de 
“Uaçá” porque na embocadura do rio, tem muitos 
açaizeiros, que quer dizer “was” na língua palikur. 

►2 Cumarumã s.m. 
Aynte Wahama pugutinen misakwa ayge. —Lá 
em Cumarumã moram indígenas não-palikur. 

wahamatak adv. ► leste s.m. oriente s.m. 
Kamuw pes wahamatak. 
—O sol nasce no oriente. 
Kayg kahayak wahamatak. 
—A lua aparece no leste. 

wahamavrik adv. ► leste s.m. oriente s.m. 
Nah uti barewye iwetrit aytontak wahamavriktak. 
—Achei um lugar bonito lá no leste. 

wahamavrikut adv. ► ao leste 
Igkis tivik wahamavrikut. 
—Eles foram rumo ao leste. 

wahamayene /ano s.m./s.f. ► galibi-marworno, 
pessoas do rio Uaçá 
Wahamayene giwnkis nawenyewa ariw udahan. 
—A língua das pessoas do rio Uaçá é diferente 
da nossa. 

wahano s.f. ► ouro s.m. 
Igkis wiwh wahano ariwntak iwetrit ku kiney igkis 
kannivwiyes. —Eles tiram ouro nos garimpos. 

wahanoptiye /o adj. ► dourado /a adj. 
V.‘wahano’‘ -pit’ 
Akawakti wahanoptiyo. —O anel é dourado. 
Ig ipegvene paytwempu wahanoptiye. 
—Ele busca a cidade dourada. 

wahap v.t/v.i. ► esperar v.i. aguardar v.t. 
Ig wahá pohowku hawkri adahan aviyoh danuh. 
—Ele esperou cinco dias pela chegada do avião. 
Nah wahepne pinetni. 
—Estou aguardando suas notícias. 

wahapka, giwhpan s.n. ► espera s.f. 
Wowhpan gidaha mekseh ayivwi ka aynsima 
kuwis. 
—A espera pelo médico demorou bastante. 

wahapka kabayka ► esperança s.f. 
Piwntakwa usuh waha kabayka. 
—Você é nossa única esperança. 

wahawkri s.m. ► avó s.m. ancestral s.m. V.‘Uhokri’ 
Kurinme usuh isihwe nopsanyomni awaku 
waramwi axave wahawkrivwi ku pariye 
aymuhwa ka nopsimahad. 
—Agora somos menores do que éramos, porque 
a serpente Waramwi comeu todos os nossos 
ancestrais que eram muito grandes. 

wahawra v.i. ► arder v.i. V.‘duke’ 
Ku aysaw wis ax atit, ubiy wahewre 
—Quando comemos pimenta, a boca arde. 
Bengue wahawra ke atitbe. 
—Benguê arde como pimenta. 

Manpta piwan akak atit he ku aysaw in wahawra. 
In wiwhne pikunig akatwa. 
—Passe pimenta nos seus braços até arder. Isso 
vai aliviar as dores musculares. 

wahawraptih v.t. ► fazer arder v.t. 
Atit wahawraptihpig. 
—As pimentas fizeram arder seu corpo. 

wahawru, gibuskana s.f. ► abcesso s.m. terçol 
s.m. tumor s.m. 
Wahawru patuke. —O abcesso estorou. 
Wahawru ay wowtyakmadga sigmiwihwi ka 
aynsima. —Um terçol no olho incomoda muito. 

wahaybu s.m. ► surucucu s.f. (Crótalo mudo /Lachesis 
muta) V.‘wahawwa’‘gaybu’ 
Wahaybu nopsesa henneme givenena ik adahan 
umah hiyeg. —A surucucu é pequena, mas seu 
veneno pode matar uma pessoa. 

wahk s.n. ► (tipo de planta) 
Wahk avan umah yarayra. 
—As folhas do “wahk” matam saúva. 

-wak suf. ► (sufixo verbal que indica ação dual) 
Igkis batabdawak. 
—Eles dois sentaram-se ao mesmo tempo. 

wak s.m. ► poraquê s.m. (Electrophorus electricus) 
peixe-elétrico s.m. Tb.‘urak’ 
Wak kavinwone ayge ahakwa ner mahakwa 
kewye Wakha. —Os poraquês moram sozinhos 
no lago chamado Wakha. 

waka s.f. ► (tipo de tracajá) 
Waka eg nopsesa mewka, guyesri ke 
tomawyanbe. —A “waka” é um pequeno tracajá, 
o tamanho de uma cuia pequena. 

wakap s.f. ►1 acapu s.f. (Vouacapoua americana) 
Wakap eg kiyapyad, eg ah ka avatisima. 
—A árvore acapu é grande e a madeira é muito 
dura. 

►2 s.n. estaca s.f. poste s.m. esteio s.m. 
Inin wakap kibeyne adahan kehne payt. 
—Estas estacas são boas para fazer uma casa. 
Inin giwakig in mut waykikut ka adanisima. 
—O esteio dele foi afincado bem fírme. 

wakar s.m. ► garça-branca s.f. (Egretta thula) 
Wakar gisivri seye. 
—As penas da garça-branca são brancas. 

wakar-akigkamri s.f. ► (tipo de planta) (Dieffenbachia 
elegans) 

wakaru avuri ► paina s.f. (Ceiba pentandra) 
Ik adahan wis keh itiwevwit akak wakaru avuri. 
—Podemos fazer travesseiro com paina. 

wakatesa adj. ► baixo /a adj. 
Ig imuwad, gihayome wakatesa. 
—Ele é alto e a esposa é baixa. 

wakavunyene /ano s.m./s.f. ► raça do acapu 
(nome de clã) V.‘wakap’ 
Wakavunyenevwi gewknikis 
wageska adahan Batista. 
Ganhankis han. 
—O sobrenome da raça do acapu foi 
mudado para Batista. O desenho deles é assim. 

wakaw s.m. ►acauã (Herpetotheres cachinnans) 
Wakaw ku aysaw eg awna, madikte kaybune 
ayamwa. —Quando a ave acauã grita, todas as 
cobras se escondem. 

wakawanyumni adj. ► baixo /a adj. 
Woki akatvu wakawanyumni. Kote imuvute. 
—As bacabeiras ainda estão baixas. 

http://nicaraguahardwoods.com/docs/Bitter_Angelim_kilde_Cirad.pdf
http://nicaraguahardwoods.com/docs/Bitter_Angelim_kilde_Cirad.pdf


 

Dicionário Palikur – Português, 2019, Associação Internacional de Linguística —SIL Brasil 

316 

wakay s.f. ► (tipo de peixe) 
Wakay batek kan amadga ahamna. —O “wakay” 
gosta de pôr ovos em cima das folhas. 

wakaymine adj. ►1 admirado /a adj. 
Eg wakaymine awaku ig ka kaytwa guwn. —Ela 
ficou admirada porque ele não a respondeu. 

►2 dolorido /a adj. 
Bakimni gikanman wakaymine. 
—O lamento da criança era dolorido. 

►3 agitado /a adj. irritado /a adj. aborrecido /a adj. 
perturbado /a adj. magoado /a adj. ansioso /a 
adj. aflito /a adj. 
Eg ka timap arikanawnema gimin nikwe eg 
misekwe wakaymine. —Ela não recebeu 
nenhuma notícia dele. Aí ficou perturbada. 

wakaymni v.t. ►1 admirar v.t. ficar admirado /a, 
ficar impressionado /a 
Ig wakaymni awaku inakni giwn. 
—Ele admirou as suas palavras. 

►2 ficar admirado /a, ficar agitado /a, ficar 
irritado /a, ficar aborrecido /a, ficar perturbado 
/a, estar ansioso /a, estar aflito /a 
Nah wakaymni ku samah pareyne kaba umah 
niguh. —Fico admirado que o jacaré quase 
matou meu pai. 

wakaymniki, giwakemni s.n. ► admiração s.f. 
tristeza s.f. sentimento profundo 
Yuma batekka numun. Nah kayah ka aynsima 
wakaymniki. 
—Estou infeliz. Estou sentindo muito tristeza. 

wakaymniki giminwa ► auto-piedade s.f. pena 
de si 
Ka ba muwaka wakaymni piminwa. Ikevi! —Não 
tenha pena de si. Chega de auto-piedade! 

wakaymnisa v.t. ► impressionar v.t. intrigar v.t. 
fascinar v.t. encher de amargura 
Gibikemni wakaymnisa madikte hiyeg. 
—O sumiço dele intrigou a todos. 
Ig wakaymnise gig. 
—Ele encheu o pai de amargura. 

wakaymnisaw v.i. ► impressionante adj. 
Ig bakimni giboka in wakaymnisew. 
—A coragem dele é impressionante. 

wakaymnihwa v.t. ► entristecer v.t. 
Gannivwi ka humaw. Ig wakaymnihwe aharit. 
—Seu trabalho não foi realizado e ele 
entristeceu-se. 

Wakayri s.n. ► Cajari s.m. 
Wakayri in pi imute waxri ay Arukwa. —O monte 
Cajari é o monte mais alto no Urucauá. 

waké -be conj. ► se conj. (modo subjuntivo) V.‘-be’ 
Waké pis aynewatbe, ig ka miyakam. 
—Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. 
Waké nah hiyaknibe, nah atakam. 
—Se eu soubesse, teria ido. 

wakewanyumni adj. ► rasteiro adj. 
Euwakti wakewanyumni. 
—O mato é bem rasteiro. 

wakewvimpisa adv. ► baixo /a adv. 
Aviyoh mpiye wakewvimpisa. 
—O avião passou bem baixo. 

Wakha s.n. ► Wakha s.m. 
Inin iwetrit Wakha adahan amekenempu igkis 
ayemwene’s gavit givetunyakis. 
—Wakha é um lugar onde os ancestrais se 
esconderam dos seus inimigos. 

wakukwa s.m./s.f. ► macaco s.m. 
Wakukwa watiswe aminatak ah atawni. 
—O macaco pulou do galho. 

wakukwa-adava s.f. ► jeniparana s.f. (Gustavia 
augusta) 
Nawwotunye higap xa ariwntak wakukwa-adava. 
—Os estrangeiros tomam chá-mate feito da 
casca da jeniparana. 

wakukwa-adava-sapokay s.f. ► sapucaia s.f. 
(Lecythis pisonis) 
Wakukwa-adava-sapokay eg kabayno axka. 
—Sapucaia é uma comida boa. 

wakukwa-ayiva s.f. ► (tipo de cipó) 
Ig mpiyasa wakukwa-ayiva adidkan ku kiney 
giduhya sigkevye. —Ele passou o leite do “wa-
kukwa-ayiva” onde suas costas se rasgaram. 

wakukwa-tihano s.f. ► bacuri-pari s.m.(Rheedia spp.) 
Wakukwa-tihano guw duwweh nopsesa kaba ke 
kahambarbe. —A fruta do bacuri-pari é pequena 
e vermelha. Se parece com taperebá. 

wakukwa-tiegemya /o s.m./s.f. ► (tipo de macaco) 
Wakukwa-tiegemya ig wew he tiyegemnen. 
—O “wakukwa-tiegemya” anda só à noite. 

wakukwa-ateya s.m. ► berne s.m. ura s.m. 
(Dermatobia hominis) 
Wis keh wakukwa-ateya pes akak maxax akay. 
—Fazemos o berne sair da carne aplicando a 
batata do tajá-de-sol. 

walande s.m./s.f. ► holandês s.m. 
Hiye awnase walande adah’ igkis mayuye gitkis. 
Igkisme walande ibekhevgikis ariw ini kerka. 
—Os galibi pediram a ajuda dos holandeses. 
Mas os holandeses os separaram dos palikur 
para terminar com a guerra. 
Ayteke nikwe walande tivik nikwe, parasi parak 
atan. —Então quando os holandeses saíram, os 
franceses entraram em nossa área. 

Walandenawak s.f. ► Suriname s.m. 
V.‘walande’‘-awak’ 
Ig tivik mekavrikut Walandenawak. 
—Ele foi para o norte, para o Suriname. 

walaxux s.f. ► martim-pescador-verde s.m. 
(Chloroceryle amazona) 
Walaxux eg kan aynte waykeku. —O martim-
pescador bota ovos embaixo da terra. 

wamuthan s.n. ► cultivação s.f. agricultura s.f. 
Wamuthan siku in hiyan kabayntiwa. 
—A cultivação da cana de açúcar deu bem. 
Wamuthan amutri eg iki axka. 
—Nossa agricultura produz comida. 

wamnihkanen adv. ► pela compaixão, pela 
misericórdia 
He wamnihkanen ig amnihpewiy. 
—Fomos socorridos pela compaixão dele. 

wanak v.t. ► atar v.t. amarrar v.t. laçar v.t. 
Ig waneke givudiga. —Ele atou sua rede. 
Ig waneke pak. —Ele laçou o boi. 
Ig wanekne giyaka ahanpi. 
—Ele está amarrando a pena à haste da flecha. 

wanak gibutikmin ► cingir v.t. 
Ig wanak gibutikmin adahan pakisne awiyne. 
—Ele cingiu seu cinto para levantar o peso. 

wanakamku v.t. ► enrolar v.t. 
Amnih wanakamku niybet. 
—Ajude-me a enrolar as minhas coisas. 

wanakemkuh v.t. ► amarrar v.t. 
Ig wanakemkuhe gewkanbet. 
—Ele amarrou as suas coisas. 
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wanaka, gawankak s.n. ► volta s.f. 
Ig keh mpamavut wanaka amun gibuskana ay 
gibagwamna. 
—Ele deu três voltas ao redor da sua ferida com 
um pedaço de pano. 

wanaka hikaki s.n. ► laço s.m. 
Gikaswatni wanaka hikaki kahadbe ig watakni 
kibehtenwa. —Fizeram laços nos sapatos, para 
que ele possa desatá-los com facilidade. 

wanakabiyh v.i. ► amarrar a boca 
V.‘wanak’‘gibiy’‘-ha’ 
Ig wanakabiyhe givanya akak ip, in pes barewye. 
—Ele amarrou a boca da cesta com cipó e ela 
ficou bonita. 

wanakta v.t. ► amarrar v.t. 
Ig wanektene giyaka akak kuwawta. 
—Ele está amarrando a sua flecha com corda. 

wanaku s.f. ► tento-grande s.m. olho-de-cabra 
s.m. (Ormosia nobilis) 
Ig keh gihmun akak wanaku. 
—Ele fez sua canoa de madeira tento-grande. 
Akabdat wanaku eg abusku duwweh, abusku 
puhiye. 
—A miçanga de tento-grande é metade 
vermelha e metade preta. 

wanaku-marikasmadgano s.f. ► buiuçu s.m. 
(Ormosia coutinhoi) 
Ig manvitaw akak wanaku-marikasmadgano 
amar adahan mpiyesene ginawan. 
—Ele se esfregou com buiuçu para baixar a 
febre. 

Wanar s.n. ► Ouanary s.m. 
Gaytakkis hiye tivik ta avitit waxri Buhiye, aynte 
Parasimnaw, ku kiney Wanar. 
—Alguns galibi foram para “Buhiye” lá em Guiana 
Francesa perto de Ouanary. 

wanawna s.f. ► gaivota do mar s.f. (Larus atricilla) 
Nor umuh ku kamadga ig ihamwi tivik minehwe 
ihapkate, egu wanawna. 
—(Diz-se que) o barco em que o pajé encostou 
no porto era de fato uma gaivota do mar. 

wandred s.n. ► sexta-feira s.f. (do crioulo) 
Wandred in pahay hawkri abetitak paka. 
—Sexta-feira é um dos dias da semana. 

wanekwebdi adj. ► emaranhado /a adj.‘wanak’ 
Kuwawta wanekwebdi. 
—A corda está emaranhada. 

wanekwika akak sivari ► algemado /a adj.‘wanak’ 
Giwan wanekwika akak sivari. 
—Ele foi algemado. 

wanenke v.i. ► enjoar v.i. 
Avioh keh hiyeg mpiyenevyevwi wanenke. 
—Os passageiros enjoaram no avião. 

waneser s.f. ►1 (tipo de piranha-vermelha) Tb.‘wanese’ 
Waneser eg minikwak eg hiyogu eg. Lawe igkis 
ihukbetevgu aka miguw. Gumig humaw ka kabey 
umayan duwwemin, umayanmin nopsanyo 
gayesri han. Igkis kanumka waneser. 
—(Diz a lenda que) a piranha “waneser”era uma 
pessoa. Eles a cortaram em pedaços com 
machado e o sangue dela se tornou um 
cardume de piranhas vermelhas 
e pequenas chamadas waneser. 

►2 (tipo de monstro) 
Waneser eg waramwi gihayo. 
Gubetki ax hiyeg.  —(Diz a 
lenda que) a Waneser 
era a esposa da serpente 
Waramwi. Ela gostava de 
comer as pessoas. 

wanewbet adj. ►1 atrapalhado 
adj. enrolado /a adj.  
V.‘wanak’‘-wa’‘-bet 
Nuhiyakemni wanewbet ay. 
—Estou muito atrapalhado. 
Wannivwiy wanewbet awaku nawenyekuye iwit. 
—Nosso trabalho está atrapalhado porque todos 
estão falando ao mesmo tempo. 

►2 encaracolado /a adj. enrolado /a adj. 
Nukamkayh gusemnu wanewbete. 
—Minha filha tem cabelo encaracolado. 

wanewne s.m. ► águia-pesqueira s.f. gavião-
pomba s.m. gavião-caipira, gavião-do-mar 
(Pandion haliaetus) 
Ig wanewne kamaxne im akak giwak. 
—A águia-pesqueira pega peixe com as garras. 

wani adv. ► dê recado, diga para 
Wani eg kabay nudahan. 
—Dê meus cumprimentos a ela por mim. 
Wani eg ayta nutuh. 
—Dê um recado a ela para vir falar comigo. 
Wani ig ahegbetaw. 
—Diga para ele se aprontar. 

wanuw s.m. ► socó-boi s.m. Tb.‘unuw’ 

wap s.f. ► espadeira s.f. (Eperua falcata) 
Wap ka dep bak hawata eg dahwa unihkwa ka 
aynsima kamukri. Eg kabay adahan bado. 
—É fácil partir a espadeira, também ela dura por 
muitos anos. Ela é boa para fazer cavacos. 

war s.f. ► cabeçuda s.f. (Peltocephalus dumerilianus) 
Tb.‘uwar’ 
War gutew nopsad. —A tartaruga cabeçuda tem 
uma cabeça grande. 

wara s.f. ► guará s.m. 
Eg wara misakwa parahwokwa. 
—A ave guará mora no mar. 

Warabdi s.n. ► (nome duma ilha e dum cemitério) 
V.‘Kuwap’ 
Warabdi in avuheket gidahankis Wayvuyenevwi, 
gidahankis Waxiyenevwi, gidahankis 
Kawakukyenevwi. 
—(Diz-se que) “Warabdi” era o cemitério do clã 
da lagarta, do clã da terra, e do clã do abacaxi. 

warak v.t. ► arrancar v.t. extrair v.t. retirar v.t. 
Ig wareke ah. —Ele arrancou a árvore. 
Ig tariskevutne wareke gaybu. 
—O dentista extraiu o dente dela. 
Ig ta warekne madikte kaneg amadgatak was. 
—Ele vai retirar toda a mandioca da roça. 

waraku s.f. ► aranha s.f. 
Waraku keh gimawhra. —A aranha fez uma teia. 

waraku amawhra ► teia de aranha s.f. V.‘mawru’ 
Ig ute givin ka aynsima waraku amawhra ariku. 
—Ele encontrou sua casa cheia de teia de 
aranha. 

waraku-awak s.f. ► palma de São João 
(Lycopodium cernuum) 
Ig higa waraku-awak adahan tuguhkisne 
ginawan. —Ele tomou chá de palma de São 
João para baixar a febre. 
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warakvita v.t. ► depenar v.t. pelar v.t. V.‘warak’‘-vit’  
Eg tino warakvite uvayan. 
—A mulher depenou o pato. 

waram s.f. ► pomba-pedrês s.f. 
Waram eg ahavwikuno. 
—A pomba-pedrês vive no mato. 

waramboye adj. ► verde oliva, azul escuro 
Suwtat gikawihni waramboye. 
—A farda do exército é verde oliva. 

waramka s.m. ► gavião-x s. m. (regionalismo) 
Waramka gibetki ax naynoyan. —O gavião-x 
gosta de comer os ovos de frango-da-água. 

Waramwi s.m. ►(serpente mitológica) 
Ig Waramwi ig datka. 
Minikwak ig umah 
ka aynsima bakimnayh 
ku aysaw igkis awkevyes 
ay uyakri. —(Diz a lenda 
que) oWaramwi era uma 
sucuriju. Antigamente ele 
matava muitas crianças 
quando banhavam no porto. 

Waramwi giwbi ►sambaqui s.m. V.‘giwbi’ 
Waramwi giwbi warasus in kivutnevad ayge ke 
paha kewgihribe.  —O sambaqui é um monte de 
moluscos que parece uma ilha. 

waramwivye s.f. ► mata-pasto s.m. (Senna uniflora) 
Eg man iyka akak waramwivye avan. 
—Ela cura a impigem com folhas de matapasto. 

waraska s.m. ► socó-beija-flor s.m. (Agamia agami) 
Waraska ig misakwa avuwi ihuvwi. 
—O socó-beija-flor vive na beira do rio. 

warasus s.f. ► caramujo s.m. molusco s.m. 
V.‘parakwa’ 
Nah atakte parahwokwat nah kidiste warasus. 
—Eu vou para o mar pegar caramujos. 

warasus kasavatamin ► ostra s.f. V.‘kasavat’‘-min’ 
Nor warasus kasavatamin igkis ka kidis ayma. 
Aynte parawhokwatak igkis kidis. 
—Eles não apanham ostras aqui. Lá ao longo da 
beira do mar eles as apanham. 

waratna s.m. ► socoí s.m. maguari s.m. (Ardea cocoi) 
Waratna amere tivikwiye mahakwekute. 
—O socoí está voando para o lago. 

Waratnayanvu s.n. ► (nome de uma cachoeira) 

waratwi s.f. ► tucumã s.m. (Astrocaryum aculeatum) 
Waratwi eg maguyo axka. Hawata hiyeg kawihgu 
adahan kehne akabdat. 
—O tucumã é uma comida gostosa. Também a 
gente o usa para fazer colares. 

waratwiwka s.n. ► época do tucumã, janeiro s.m. 
V.‘waratwi’‘-yan’‘-ewka’ 
Abet waratwiwka waratwi tuguh awaku muwok. 
—Durante a época do tucumã, os tucumãs 
caem das árvores por causa da chuva. 

waravru s.f. ► cacau s.m. (Theobroma cacao) 
Waravru ayak kibeyne adahan kehne xokola. 
—A semente do cacau serve para a fabricação 
do chocolate. 

waravyu s.f. ► estrela s.f. (pequena) 
Waravyu piyawakte ariw warukma. —As estrelas 
estão mais distante do que os planetas. 

waraym s.f. ► besouro-preto s.m. (Rhinostomus 
barbirostris) 
Waraym amara ka amanesima. 
—O besouro-preto voa zoando. 

Waraytnamni s.n. ► (nome de uma ilha e vila) 
V.‘waraytri’ 

waraytri s.f. ► (tipo de sapo) V.‘kuyandri’ 
Ku aysaw nor tavara kuwis wayk kuri egnes 
awna. Kuyandri aka nor tivuw waraytri. —Quan-
do as chuvas do martim-pescador terminam, o 
sapo cururu e o sapo “waraytri” cantam. 

warekevutne aybut ► dentista s.m. 
V.‘warak’‘aybutevutne’ 
Ner warekevutne aybut warak kibehtenwa 
aybut. —Aquele dentista arranca dente rápido. 

wareku s.n. ► vitória-régia (Victoria amazonica) 
Eg wareku hiyan ahakwevi un, eg ka hiyan waxri. 
—A vitória-régia cresce na água, ela não cresce 
na terra. 
Ku pis idis wareku avuri ta pivusekut, hiyawa pis 
mbeye henneme tinogben hiya pis barewye. 
—(Diz-se) que se você colocar a flor da vitória-
régia no seu bolso, mesmo que você seja feio, 
as mulheres vão achar você bonito. 

wareku s.n. ► (tipo de cocar) 

Imawi giyuwkis barewyewatnene kewye “wareku” 
awaku in ke kuwikbe avuri, barewwe. 
—O lindo cocar do povo “imawi” se chama 
“wareku” porque se parece com as flores do 
pau-d’arco que são muito bonitas. 

warekwika adj. ► arrancado adj. 
Giwaku warekwika giw. 
—O suporte da casa foi arrancado. 

warik s.f. ► rio s.m. 
Ka aynsima un avigku warik. 
—O rio está muito cheio. 

warik pitihka ► represa s.f. 
Ku warik pitihka in humaw ke mahakwabe 
aytaki. —Uma represa no rio vai formar um lago. 

warik ahina ► leito do rio s.n. 
Warik ahina makerevye. 
—O leito do rio está seco. 

warik aseb ► ribanceira s.f. ribeira s.f. 
Akak muwok warik gaseb tuguhe. 
—Com a chuva, a ribanceira caiu. 

warikap adj. ► baixo /a adj. 
Atiwni in warikap. —Os preços estão baixos. 

warikavriku adv. ► fluvial adj. 
Usuh kavusa uwewvan warikavriku. 
—Começamos a nossa viagem fluvial. 

warikigbi adv. ► na ribanceira V.‘warik’‘akigbi’ 
It tuboh tahan warikigbit. 
—O veado caiu n’água na ribanceira. 

warikmuh adv. ► na beira do rio, na margem do 
rio, ao longo da ribanceira. V.‘amuhri’‘warikigbi’ 
Bakimnayh hikasaw abet ibug ay warikmuh. 
—As crianças escorregaram na lama, ao longo 
da ribanceira. 

warikwi adv. ► embaixo adv. seguinte s.m. 
Ig ka hiyak ba pareynema warikwi. 
—Ele não sabia que tinha um jacaré lá embaixo. 
Keh ku samah arakamnihka warikwi. 
—Faça o seguinte. 

warikwit adv. ► para baixo adv. 
Ig muhuke ta warikwit. —Ele foi para baixo. 
Tiyka awadanavrik inutak ta warikwit. —Trace 
linhas entre as pautas de cima para baixo. 

warimuk s.f. ► cucurutado-da-floresta s.m. 
(Myiopagis gaimardii) 
Eg warimuk ax tanan. —A ave cucurutado-da-
floresta come gafanhotos. 
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wariy s.m. ► tamanduá pequeno s.m. (Tamandua 
tetradactyla) V.‘luxmeh’ 
Ig wariy wagehe amin ah adahan axne mun. 
—O tamanduá subiu na árvore para comer 
cupim. 

warkaye s.f. ►constelação dos cágado-
cabeçudos V.‘Takehpene’‘yaknit’ Tb.‘uwarkaye’ (grupo 
de estrelas perto do Cruzeiro do Sul) 
Warik amiyan taris warkaye atere. 
—(Diz-se que) a correnteza do rio [Via Láctea] 
puxou a constelação dos cágado-cabeçudos 
para lá. 

-waru suf. ►(sufixo verbal) todo /a adv. totalmente  
Ig kavuke un arikut kat, ka kivun, maviyawaruhpi 
un garikutak. 
—Ele tentou encher o cesto com água mas não 
conseguiu. Toda a água escapou. 
Ku nor tip tuguhe ta givitit pahavwi, 
batewbetwarumpi ig. 
—Se aquela pedra cair sobre alguém, essa 
pessoa será totalmente esmagada. 

warukma, giwarukma s.m. ►1 estrela s.f. planeta 
s.m. astro s.m. V.‘waravyu’ (do caribe? garifuna?) 
Nah hiyap pahavwi warukma duwweh. 
—Vejo um planeta vermelho. 
Warukma amadga en, igkis kahayak ke wotbe 
igkis kennesbetave, bawkata igkis piyawakad giw 
pahavwi. —As estrelas no céu parecem 
próximas umas das outras, mas estão distantes. 

►2 s.n. mancha s.f. pinta s.f. (de peixe) 
Kunan kadahan warukma ay gubrikis. 
—Os tucunarés têm uma pinta na cauda. 

►3 ► asterisco s.m. (*) 
Ku aysaw wis tamak iwit amadga kagta, wis 
kawih warukma (*) amaksemni iwit adahan 
areketni ku arakak misakwa anavi. 
—Quando escrevemos alguma coisa, colocamos 
um asterisco (*) ao final da palavra para indicar 
que há uma observação no rodapé. 

warukma kibeywekehpiye ► Vênus s.m. estrela 
da manhã, estrela d’alva V.‘kamuw gise’ 
Warukma kibeywekehpiye ig kahayak abet 
duwviki. 
—A estrela da manhã aparece ao alvorecer. 
Wis kanum warukma kibeywekehpiye giw 
“Kusuvwi giwarukma” awaku ig kahayak ku 
aysaw Kusuruvwi wagah ta inut. 
—Chamamos Vênus a “estrela do Kusuvwi” 
porque ele aparece quando a constelação do 
Kusuvwi sobe bem alto. 

warukmaviyene s.m. ► constelação s.f. 
Amekenegben awna ku warukmaviyenevwi 
igkis muwok ahawkri. 
—Os anciãos disseram que as constelações 
dos astros causam chuvas variadas. 
Warukmaviyenevwi ku pariye pi hiyakante igkis 
Kayeb, Tavara, Uwakti, Kusuvwi eggutye, 
Kusuvwi isamwitye, Wayam. 
—As constelações principais são da serpente 
“Kayeb”, do martim-pescador “Tavara”, da casa 
de “Uwakti”, do irmão mais velho “Kusuvwi 
eggutye”, do irmão mais novo “Kusuvwi 
isamwitye” e do Jabuti “Wayam”. 

Warumka s.f. ► Tipoca s.m. 
Minikwak hiyeg amekenegben kawasanwa aynte 
Warumka kennesa arimkat Wahama. 
—Há muito tempo os antepassados tinham roças 
lá no monte Tipoca perto do rio Uaçá. 

Amekenegben igkis ka kanumni Warukma, is’ 
kanumni Karumé Giwaxig. 
—Os antepassados não o chamavam pelo nome 
“Warukma”, eles o chamavam Terra do 
Karumayra. 

Warumka Akig ► Ponta do Tipoca 
Nor tip ayge Warumka Akig nor kawihka gavit 
Karumayra adah kehpiye ahin adah manuksene 
tah avitit Misibyumnaw. 
—As pedras grandes na Ponta do Tipoca foram 
usadas por Karumayra para tentar fazer um 
caminho até a Caverna dos Morcegos. 

warusi s.f. ► ucuuba-branca (Virola surinamensis) 
Eg iwe warusi gudidkan, eg mpiyasin ku kiney 
asasakni. 
—Ela pegou a seiva da ucuuba-branca e 
colocou em cima da coceira. 

waruw, giwawan s.n. ► espelho1 s.m. (do tupi) 
V.‘awawan’ 
Ig iveg amadga waruw. —Ele olhou no espelho. 
Ini waruw ku pariye gisimni ayipa beke. 
—O espelho que ele comprou já se quebrou. 

►2 lente s.f. V.‘awawan’ 
Ku aysaw ahayak tivik ariw givinkis nikwe in 
aravwi in humaw ke waruwbe, mmanawa in 
miyogbo. Ik adahan wis iwi adahan hiyap han inut 
adahan hiyepne ke warukmabe tiyegem nikak. 
—Quando as abelhas deixam a colmeia, ela 
seca, tornando-se um tipo de lente, por ter 
buraquinhos. Assim podemos usá-la para 
observar as estrelas em noites claras. 

waruw kiyesihne anhaki ► lupa s.f. lente de 
aumento 
Ahwiy ivegboha akak waruw kiyesihne anhaki. 
—O vovô lê com uma lupa. 

waruwboye adj. ► lustroso /a adj. lustrado /a adj. 
brilhante adj. V.‘waruw’‘huwiye’ 
Givegten akat waruwboye. 
—A armação dos óculos é lustrado. 
Katatru guhanpi waruwboye. 
—As asas da mãe-do-sol são brilhantes. 

Waruwni s.n. ► Lago Espelho V.‘waruw’ 
Waruwni mahakwa aytak aranwatak nor Tuveyni. 
—O Lago Espelho fica no outro lado do Lago 
Tuveyni. 

was, giwasyi s.f. ► açaí s.m. (Euterpe oleracea) 
Ig kumuke was. 
—Ele amassou o açaí. 

was, giwasra s.n. ► roça s.f. roçado s.m. 
Ig tivik madivwisne giwasra. 
—Ele foi limpar a roça. 

was akat ► açaizeiro s.m. açaizal s.m. 
Was akat misekwe kennesa giwasramadga. 
—O açaizal fica próximo da roça. 
Araytak was akat ik adah’ kew ntewnehkertwi 
was mpuse kamukri. 
—Alguns estipes de açaizeiro podem dar sete 
cachos de açaí por ano. 

was wohpiye ► outubro s.m época da queimada 
da roça V.‘mewkayanewka’ 
Avim was wohpiye hiyeg bukah giwasrakis.  
—Durante outubro as pessoas queimam as 
roças. 
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was kewkana ► novembro s.m dezembro s.m 
época de capinar a roça V.‘kew’ 
Avim was kewkana hiyeg kewne giwasrakis. 
Ayteke igkis mutuh mayk akak kavar, kayg, 
tukugu, irum, kiniki, pilatno, siku, kawar, daxxin. 
—Durante novembro e dezembro as pessoas 
capinam as roças. Depois elas plantam milho, 
macaxeira, batata doce, cabaça, jerimum, 
mandioca, banana, cana, abacaxi e taioba. 
Was akewkanavrik ka aynsima hiyeg mayuwvak 
pawtak.—Durante a época de capinar a roça 
muitas pessoas ajudam uns aos outros. 

wasak v.t. ► cravar v.t. fincar v.t. 
plantar profundamente V.‘kuk’‘mutuw’ 
Ig wasak giwana waykborit. 
—Ele fincou a faca no chão. 
Hiyeg wasak tomawri atawni abet wayk adahan 
in hamahwa, in hiyan, in ka miya, adahan eg 
kiyavu eg ikano ka aynsima tomawri akiw. 
—As pessoas plantam um galho duma cuieira 
profundamente no solo para ela criar raízes, 
brotar e não morrer; para que quando ela 
amadureça, ela produza muitas cuias. 

wasakis adj. ► íngreme adj. num ângulo abrupto 
Aseb ku pariye igkis wagah in wasakis. 
—A inclinação que eles subiram era íngreme. 
Wayos watiswa wasakis. 
—O golfinho pula num ângulo abrupto. 

wasakse v.i. ► cair v.i. descer v.i. (num ângulo 
abrupto) 
Waxri aseb wasakse mpinevevye. 
—A inclinação desceu demais. 

wasakse ahakwat un ► mergulhar v.i. 
mergulhar-se v.i. cair v.i. V.‘huwis’‘tubuk’‘wasak’ 
Ig wasakse ahakwat un. 
—Ele mergulhou de cabeça dentro d’água. 
Nah puwehpiye, pahaye adahan nuvuhri 
wagesbohew, nah wasakse ahakwat un. 
—Eu estava remando, de repente, o remo virou-
se e eu caí n’água. 

wasakvitnene adj. ► inclinado /a adj. 
escarpado /a adj. 
Ka ik adahan wis wagah waxri wasakvitnene 
—Não dá para subir numa montanha bem 
escarpada. 

wasamdak adv. ► na roça 
Wasamdak in ku kiney kadahan awava akak 
kaneg. 
—Encontra-se macaxeira e mandioca na roça. 

wasamdakat adv. ► para a roça 
Niguh tivik wasamdakat guhapti nnaguh. 
—O meu pai foi para a roça com a minha mãe. 

wasarap s.m. ► (tipo de lagarto) 
Wasarap ig misakwa iguvwibdiw, gihivak kaba ke 
iwanbe. —O lagarto “wasarap” vive na várzea e 
parece com o camaleão. 

wasavanaw v.i. ► mandar avisar, notificar v.t. 
ordenar v.t. comunicar v.t. 
Ig wasavanaw amin ler adah lekol. 
—Ele mandou avisar o horário da aula. 
Ig wasavanew giminkis madikte hiyeg adahan 
igkis danuh abet pahadguhka. 
—Ele ordenou a presença de todos na reunião. 

wasavanawka, giwsavan s.n. ► recado s.m. 
mensagem s.f. comunicação s.f 
Ig awahkis wasavanawka. 
—Ele mandou um recado. 
Nah miyehe aka piwsavan ta gut pihayo. 
—Esqueci de dar sua mensagem à sua esposa. 

wasawka s.n. ► junho, julho e agosto, época de 
limpar a roça (wásawka) 
Yawk biwh ka aynsima avim wasawka. 
—Os tucanos chocam muito durante a época de 
limpar a roça. 
Ig tigehe giwasra abet wasawka. 
—Ele limpou o roçado em julho. 

Wasaygwen s.n. ► (nome de um igarapé) 
Ba pis hiyak nor parewni Wasaygwen? Nore 
gahinakis imawi gikak mahivoko. Igkis pes 
Wakayritak ta warikavrikut. Awvre gahinakis. 
—Você conhece o igarapé “Wasaygwen”? Ele é 
o caminho dos povos “maye” e “mahivoko”. Eles 
sairam do monte Cajari e foram até o Rio 
[Urucauá] por esse caminho. 

wasaymavye /o adj. ► mentiroso /a adj. 
Igkis wasaymavye. —Eles são mentirosos. 

wasaymaw v.i. ► mentir v.i. 
Ka muwaka amewvi, ka muwaka wasaymaw ine 
kawnata muwaka kinis hiyeg. 
—Não roube, não minta e não engane os outros. 

wasaymka, giwasemne s.n. ► mentira s.f. 
Mmahki pis awna inakni wasaymka gimin? Ka 
inyewatma. —Por que você falou aquela mentira 
sobre ele? Não é a verdade. 

wasaymkevutne /o s.m./s.f. ► mentiroso /a s.m. 
Ner awayg ig wasaymkevutne. 
—Aquele homem é mentiroso. 

Wasaysa s.n. ► Açaizal s.m. V.‘was’ 
Wasaysa in kuwivyenevwi giwaxigkis. 
—Açaizal é a terra dos karipuna. 

wasevutne /o s.m./s.f. ► fazendeiro /a s.m./s.f. 
agricultor s.m. 
Ig wasevutne. —Ele é um agricultor. 

wasew s.n. ► reumatismo s.m. 
Wasew keh wis katiwvit. 
—O reumatismo causa muitas dores no corpo. 

wasewe adj. ► pálido /a adj. 
Ig padeke ka aynsima gimig, ig humaw wasewe. 
—Ele perdeu muito sangue, tornou-se pálido. 

wasewboye /o adj. ► esbranquiçado /a adj. 
Egu ah wasewboyo. 
—Aquela madeira é esbranquiçada. 

wasewka s.m. ► anemia s.f. icterícia s.f. 
Nah muwaka iveyti adahan wasewka. 
—Quero remédio para anemia. 

wasewni s.f. ► capoeira s.f. V.‘was’‘-ewni’ 
Wasewni in was ku pariye kuwis avuhe kibite 
kamukri. —A capoeira é uma roça velha, 
abandonada por muitos anos. 

wasimna, giwasuna s.n. ► 
jamaxim s.m. cesto cargueiro 
Ig sarayh giwin ta arikut wasimna. 
—Ele colocou sua presa num 
jamaxim. 

wasis s.m. ► piramutaba s.f. 
(Brachyplatystoma) 
Wasis misakwa abet un dakahriye. 
—A piramutaba só vive na água suja. 

wasivyo s.f. ► acará-bôbo s.m. 
Wasivyo eg nopsesa ber. 
—O acará-bôbo é um peixe pequeno. 

wasiwsi s.n. ► capim-agreste (Imperata brasiliensis) 
Wasiwsi in akatibdi ku pariye kawapnene 
waykbo. 
—O capim agreste é uma trepadeira que se 
espalha pelo chão. 
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wasvitye /o adj. ► roxo /a adj. V.‘was’‘-vit’‘-ye’ 
Guvasetni wasvitye. 
—O grampo de cabelo é roxo. 

wat s.n. ► (tipo de beiju) V.‘awebru’‘kororavivye’ 
Awebru wat kehka akak asiw kukwaki aravuska. 
—O beiju “wat” é feito de graúdos de farinha 
socada e seca. 

-wata clít. ► também adv. igualmente adv. Tb.‘-ta’ 
Igwata niguhwata. Ayge nikwe wis pakebyekne. 
—Ele também é meu pai. Por isso você e eu 
somos irmãos. 

watak v.t. ►1 desatar v.t. V.‘awatkak’ 
Eg wateke guvudira. —Ela desatou a rede dela. 

►2 explicar v.t. interpretar v.t. V.‘awatkak’ 
Nah watak pidahan parisun. 
—Vou explicar seu sonho para você. 

►3 calcular v.t. adivinhar v.t. V.‘awatkak’ 
Ka mahiko watak inin koht. 
—Não é difícil calcular esta conta. 

watakbuka v.t. ► desenrolar v.t. V.‘watak’ 
Ig watakbuke kuwawta. 
—Ele desenrolou a corda. 

watakwa v.i. ► desatar-se v.i. V.‘watak’ 
Umuh watekwe. —A canoa desatou-se. 

watekbet v.t. ► resolver v.t. desempatar v.t. 
solucionar v.t. 
Ik adahan wis watekbet ini matekbetka. 
—Podemos resolver este problema. 

watiha v.t. ► mandar chamar V.‘humakis’ 
Ig watihep. —Ele mandou chamar você. 

watihpasa v.t. ► encomendar v.t. mandar 
comprar 
Ig watihpase kasavat nutuh. 
—Ele me mandou comprar chinelas. 

watiswa v.i. ► pular v.i. saltar v.i. 
Ig bakimni watiswa imuwad. 
—O menino pulou alto. 
Wakukwa watiswe ariwntak pahat atawni ta 
aminat pahatwa atawni akiw. 
—O macaco saltou de um galho para o outro. 

watiswaki, giwatiswan s.n. ► salto s.m. pulo s.m. 
Kegkeg keh pahay watiswaki. 
—O sapo deu um pulo. 

watuw s.m. ► jacaré-da-pedra s.m. 
Watuw misakwa avukwikubdi, hawata ig 
misakwa avigku parewni. Ig ax tip. 
—O jacaré-da-pedra vive nos remansos e nos 
igarapés. Ele come pedras. 

Watuwyan s.n. ► (nome de uma cachoeira) 

wavaman s.m. ► jacaré do mar (tipo de monstro) 
Ig wavaman ig pareyne kanopsimahad gikigad. 
Ig misakwa aynte pawka arimkat en adug. Gihayo 
guw Tivuw. 
—O jacaré do mar tem focinho bem grande. Ele 
vive longe daqui, perto do horizonte. O nome da 
esposa dele é Tivuw. 

 

wavitye /o, giwavitira s.m./s.f. ► demônio s.m. 
espírito mau, espírito auxiliar V.‘gibuk’‘giyamara’ 
‘maygekwene’ Tb.‘giwavitiya’‘giwatyavu’ 

Ig wavitye kinise nor tino. 
—O demônio enganou a mulher. 
Ihamwigben awahkis gihiyegavu giwavitiravu 
adahan umehne hiyeg. 
—Os pajés mandavam seus espíritos auxiliares 
para matar as pessoas. 

wavitye gikivarakis s.m. ► diabo s.m. Satanás s.m. 
Wavitye gikivarakis gibetki taraksasa hiyeg. —O 
diabo luta para que as pessoas pratiquem o mal. 

wavitye-akawa s.n. ► quiabo-bravo s.m. (Hibiscus 
abelmoschus) 
Wavitye-akawa maviyasa mayg akatwa, hawata 
maviyasa bakimnatiy akatwa. —O quiabo-bravo 
alivia as dores de gases e do útero. 

wavitye-gisuyum s.n. ► musgo-vermelho s.m. 
Wavitye-gisuyum inkok kibeyne iveyti 
adahan nuwiska. —Diz-se que o musgo-
vermelho é bom remédio para 
epilepsia. 

wavitye-gitaybi s.n. ► (tipo de cogumelo 
que cresce na madeira podre) 
Wavitye-gitaybi kibeyne iveyti adahan 
tino gubatni. —O cogumelo wavitye- 
gitaybi é um bom remédio para cuidar 
de problemas da menstruação. 

wavityekapnuma s.n. ► maracujá bravo 
s.m. (Passiflora giberti) V.‘kavunmakamri’ 
Hiyeg ka ax wavityekapnuma. 
—A gente não come o 
maracujá bravo. 

waw s.f. ► juruva-de-bico-largo s.f. 
(Electron platyrhynchum) 
Eg waw wew muwapuw. —A jurava- 
de-bico-largo anda por todo lugar. 

waw, giwawni s.n. ► chocalho s.m. 
maracá s.m. 
Ig sessehne waw. 
—Ele está sacudindo o chocalho. 
Eg pawtaksa guvan akak waw guman. 
—Ela acompanhou o seu cântico com um 
maracá. 

wawa s.f. ► lagartinha s.f. larva s.f. gusano 
 s.m. verme s.m. V.‘itey’‘yuyan’‘wayvuyene’ 
Amaksemni abereswan wawa kavusaw 
awna arikutak ah. Igkis areketni ku 
kennesa muwok waykne. 
—Assim que termina a estiagem, as 
lagartinhas logo começam a emitir um 
som de dentro das árvores. Elas indicam 
que logo vai chover. 

wawakay s.m. ► tuju s.m. (Lurocalis semitorquatus) 
Wawakay ig kuhivra ku pariye wew tiyegem. 
—O tuju é uma ave noturna. 

wawe adj. ► dourado /a adj. 
Kuwak, kaharu, karukri, antiyan ariwra, 
in madikte wawe. —Farinha, tucupi, ouro e 
gema de ovo são todos dourados. 

wawye /o adj. ►1 dourado /a adj. 
Nah batek akak kuwak wawye. 
—Eu gosto de farinha dourada. 
Antiyan ariwra akak im iytahaki in wawye. 
—A gema do ovo e frituras são douradas. 
Karukri wahano eg wawyo. —O ouro é dourado. 

►2 iridescente adj. 
Aman wawye barewmin. 
—O lagarto é um pouco iridescente. 
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waxak s.f. ► (tipo de árvore) 

waxe v.t. ► levar v.t. conduzir v.t. (pessoas) 
Tb.‘waxwe’ 
Ig waxe gikamkayh ta git piyihekne. 
—Ele levou o filho ao médico. 

waxri s.n. ►1 terra s.f. montanha s.f. 
Ig pes avititak waxri. —Ele saiu da terra. 
Ig pes avititak waxri ig wewvene. 
—Ele saiu da montanha caçando. 

►2 lote s.m. imóvel s.m. terreno s.m. 
Nah piyukere pahayku waxri. 
—Eu quero vender um lote. 

►3 país s.m. 
Waxri Paranamnaw in kiyapyad. 
—O Brasil é um país muito grande. 

waxri adug ► planeta terra s.m. mundo s.m. 
V.‘adug’ 
Waxri adug in huwipatip. 
—O planeta terra é redondo. 

waxri-akivara s.m. ► (tipo de monstro) 
Ig Waxri-akivara wavitye ig. Ig awke pis ka 
hiyavgi. Ig haraksevwi adah uwepten adah 
waxwepten. 
—Diz-se que o waxri-akivara era um demônio. 
Ele se tornava invisível após banhar. Ele nos 
perseguia para levar-nos e comer-nos. 

waxri aduhwan ► vale s.m. V.‘duwihka’ 
Ig tigehe giwasra aynte amun waxri aduhwan. 
—Ele cortou sua roça no vale. 

waxri anag ► espírito da terra (tipo de monstro) 
V.‘masitwak’ 
Masitwak ig waxri anag. Ig misakwa ariku tip. Ig 
wew tiyegemnen. Ig kadahan giwana karehwa 
giwanmin. 
—(Diz a lenda que) o monstro “masitwak” era um 
espírito da terra. Ele morava numa caverna. Ele 
andava só de noite. Ele tinha um facão 
pendurado no braço dele. 

waxri aravwiye ► sequeiro adj. 
Ig misakwa avit waxri aravwiye. 
—Ele mora em um lugar sequeiro. 

waxri aseb ► morro s.m. 
Ig mabip awaku ig wagehe waxri aseb. 
—Ele está cansado porque subiu o morro. 

waxri aseb barew amuni ► monte s.m. 
Ig muhuk waxri aseb barew amuni. 
—Ele desceu o monte. 

waxri hamahwatine ► vulcão s.m. V.‘hamah’ 
Nor waxri hamahwatine hamehwe. 
—O vulcão está em erupção. 

waxri imuhgivitnene ► outeiro s.m. 
Barewye adahan keh payt amun waxri 
imuhgivitnene. 
—É bonito construir casa em outeiro. 

waxri imuhwavitye ► colina s.f. morro s.m. 
Ig misakwa avit waxri imuhwavitye. 
—Ele mora na colina. 

waxri imuhye ► montanha s.f. 
Wakayri in waxri imuhye. 
—Cajari é uma montanha alta. 

waxri kasebnene ► ladeira s.f. 
Inin waxri kasebnene in ka asebarisima. 
—A ladeira é bastante inclinada. 

waxri segke parahwokwa ► maremoto s.m. 
Waxri segke parahwokwa in umah ka aynsima 
hiyeg. —O maremoto matou muitas pessoas. 

waxribdi imuwad ke kirikibe ► serra s.f. 
serrania s.f. 
Yuma waxribdi imuwad ke kirikibe ay. 
—Não há serras nesta região. 

waxriwne adj. ► terrestre adj. 
Arudiki, pewru, wakukwa, pak, igkis puwikne 
waxriwne. —Anta, cachorro, macaco e vaca são 
animais terrestres. 

waxriyene /ano s.m./s.f. ► raça da terra (nome de 
clã) 
Waxriyenevwi gewknikis wageska 
adahan Felício. Ganhankis han. 
—O sobrenome da raça da terra foi 
mudado para Felício. O desenho deles é assim. 

waxwa v.t. ► levar v.t. conduzir v.t. (pessoas) 
Ig waxwe bakimni ta givinwat. 
—Ele levou a criança para casa. 

waxwasa v.t. ► mandar levar v.t. mandar trazer 
v.t. mandar conduzir v.t. (pessoas) V.‘waxwa’‘-kis’ 
Ig waxwase bakimnayh ayta gimkanit. —Ele 
mandou trazer as crianças para perto de si. 
Ig hiyaptigi iwapkiswig ig waxwasevgi arikut 
parakseket. —O chefe mandou buscá-lo e levá-
lo para a cadeia. 

waxweket s.n. ► parada de taxi V.‘waxwa’ 
Nah wahapnap ayge amun waxweket hiyeg. 
—Vou esperar você lá na parada de taxi. 

wayabra s.m./s.f. ► bicuda s.f. (Sphyraena barracuda) 
danchinha s.f. (regionalismo) 
Wayabra maguye im. 
—A danchinha é um peixe gostoso. 

Wayadman s.n. ► (nome duma ilha) 

wayak s.f. ► sem coordenação, desajeitado /a 
adj. desengonçado /a adj. V.‘ebdi’ 
Ig bakimni wayak ig birubere. 
—A criança sem coordenação é mole. 

Wayak s.m. ► curupira s.m. (tipo de monstro) 
Wayak kabahte ke Abesbe henneme gikugku 
wageska butte. —(Diz-se que) o curupira se 
parece com o espírito anão mas os pés estão 
voltados para trás. 

wayam s.f. ►1 jabuti s.m. (Geochelone carbonaria) 
Ik adahan usuh kinetihwa ka aynsima amin 
wayam. —Nós podemos contar muitas histórias 
sobre o jabuti. 

►2 constelação do jabuti, chuvas do jabuti (Vela 
e Carina?) 
Wayam waykne aynesa. 
—As chuvas do jabuti 
são leves. 
Wayam keh digidgiye. 
Keh ugugune. Bawkata eg wayam 
wayweyh. Guman gumar avit tip. 
—(Diz-se que) a constelação do jabuti traz 
trovão e relâmpago. É o som da casca dele 
enquanto está vagando sobre as pedras. 

wayam-ahawkri s.f. ►tartaruga-gigante s.f. 
Wayam-ahawkri ka nopsimahad. Eg wew ke 
arudikibe. —A tartaruga-gigante é muito grande. 
Ela anda como uma anta. 

wayamyan s.f. ► joaninha s.f. V.‘wayam’‘-yan’ 
Wayamyan eg nopsesa, duwweh tatavite guvitiw. 
—A joaninha é pequena e vermelha, com pintas 
pretas. 
Gaytakis wayamyan ayewehe guvitiwkis. 
—Algumas joaninhas são azuis. 
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wayapsu s.f. ► bico-de-brasa s.f. (Monasa nigrifons) 
V.‘kuwegweg’ 

wayayka s.m. ► grilo s.m. 
Wayayka keh givin waykeku. 
—O grilo faz a sua casa embaixo da terra. 

waydwa s.m. ► louva-a-deus s.m. (Mantis religiosa) 
Waydwa gihivak ke karegutbe henneme ig pi 
kiyeste, gibagwan kiyabwad. 
—O louva-a-deus é parecido com a libélula, mas 
ele é maior e tem pernas compridas. 

waydwa s.m. ► (tipo de monstro) V.‘ahavwi anag’ 
Waydwa ig kanumka ahavwi anag. Ig gibetki 
kanagsaw gutkis tinogben. 
—O “waydwa” é chamado um espírito do mato. 
(Diz-se que) ele gosta de engravidar as 
mulheres. 

waykbo s.n. ► no chão, no solo V.‘wayk’‘inubo’ 
Mayk kiherbete waykbo. 
—O milho está espalhado no chão. 
Aviyoh batahkiswa waykborit. 
—O avião pousou no solo. 

waykboriwne s.n. ► réptil s.m. V.‘waykbo’‘-iw’‘-ne’ 
Madikte ku pariye kahwa akak giduknenwa ig 
kanumka waykboriwne. 
—Todos que rastejam só no ventre são 
chamados de répteis. 

waygu s.f. ► pratinha s.f. (Hemigrammus rodwayi) 
Egu im waygu wakar gimana. 
—O peixe pratinha é o alimento da garça. 

waygu s.m. ► bem-te-vi-de-bico-chato s.m. 
Waygu batek ax tanan. 
—O bem-te-vi-de-bico-chato gosta de comer 
gafanhotos. 

waygu s.n. ►impigem s.f. eczema s.m. 
Ig bakimni kadahan waygu giwanmin. 
—O menino tem impigem no braço. 
Waygu eg busukne axwempiyo. 
—O eczema se alastra pelo corpo. 

waygus s.f. ► erva-de-passarinho (Oryctanthus 
florulentus) 
Eg waygus kabay adahan avit dunihpiye. 
—A erva-de-passarinho é um bom remédio 
para ossos quebrados. 

wayk v.i. ► chover v.i. 
Muwok waykne kuri. 
—Está chovendo agora. 

wayk s.n. ► solo s.m. chão s.m. terra s.f. 
Amutribdi aymahwa abet wayk. 
—As plantas crescem no solo. 

wayk atabdabni, avuvey s.n. ► poeira s.f. pó s.m. 
Kamaygviye pakise ka aynsima atabdabni. 
—O vento levantou uma forte poeira. 
Ay ka aynsima wayk atabdabni amadga epti. 
—Há muito pó nos bancos. 
Wayk kewminaki kadahan amutri pavay. 
—Na horta tem mamão. 

wayk pohe ► terra preta s.f. 
Wayk pohe in kibeyne adahan amutri. 
—Terra preta é boa para plantar. 

waykiku adv. ► dentro da terra, no solo 
Ig mutuh givin awakur waykiku. 
—Ele fixou a coluna da casa no solo. 
Eg tat pidiwmin waykikuw. 
—O tatu contorceu-se dentro da terra. 

waykwe s.m. ► preguiça s.f. (Bradypus tridactylus) 
Waykwe wew kibeye. 
—A preguiça anda muito devagar. 

waykwe-ahawkri s.m. ►avô das preguiças (tipo de 
monstro) preguiça-gigante ? s.f. V.‘waykwe’‘woki’ 
Ayge Tuveyni kadahan akak inin pahavwi axtig 
ayge, waykwe-ahawkri. Ayge avanenekwa hiyeg 
timavgi unad abet. Ig kabukwa kaba ig keh 
dridriye. Henneme ig ka ax hiyeg. 
—Diz-se que) lá perto do Lago Tuveyni há até 
agora um monstro lá. É o avô das preguiças. As 
pessoas sempre podem ouvir-lo durante a 
estação da água alta. Quando ele se deita, 
parece trovão. Mas ele não come as pessoas. 

waykwihkwa s.f. ► fava-de-cheiro s.f. (Dipteryx 
odorata) 
Eg keh imihgi akak waykwihkwa ayak. —Ela fez 
perfume com as sementes da fava-de-cheiro. 

waympi s.n. ► submundo s.m. V.‘pahakwa’ 
Gitkan kamuw misakwa aynte waympi tiyegem. 
—Diz-se que o sol fica no submundo durante a 
noite. 
Waympi in pahakwa anavi wayk. —O submundo 
encontra-se logo abaixo da superfície da terra. 

waympiyene /ano adj. ► do submundo 
Ig ihamwi awna:“Nor nuwawni eg waympiyano 
waw.” 
—O pajé disse: “Meu maracá é do submundo.” 

wayos s.f. ► golfinho s.m. boto s.m. (Delfinídeo) 
Wayos eg parahwokwano. Eg mavitha uver 
danuh wot. —O golfinho vive no oceano. Ele nos 
protege dos tubarões. 
Egme wayos misakwa ahakwa un kisevye. 
—O boto vive na água doce. 

wayosyano s.f. ► (tipo de monstro) V.‘wayos’ 
Eg wayosyano tino. Ihamwru eg. Ka gaxtiwisima! 
—Ela era uma wayosyano, uma xamã 
ferozíssma. 

Wayrap s.n. ► (nome de um lugar) 
Pisaya tip nopsadminano ayge Wayrap. 
—Há duas rochas grandes lá em Wayrap. 

wayvuka v.i. ►1 nascer v.i. 
Kuwis nukamkayh pitatye wayvuka. 
—Nasceu o meu primeiro filho. 
Nuvewkankama pikamkayh kuwiskama 
wayvuka. 
—Pensei que seu filho tivesse nascido. 

►2 v.t. parir v.t. (puwikne) 
Pak wayvuke gukamkayh tino. 
—A vaca pariu uma bezerra. 

wayvuyene /ano s.m./s.f. ► raça da lagarta (nome 
de clã) V.‘wawa’‘itey’ 
Wayvuyenevwi gewknikis 
wageska adahan Ioiô hawata 
Orlando akak Norino. Ganhankis han. 
—O sobrenome da raça da lagarta foi mudado 
para Ioiô e também Orlando e Norino. O desenho 
deles é assim. 

waywe v.i. ► vagar v.i. V.‘giwaywevye’ 
Kiwkap waywe pis? 
—Por onde você está vagando? 

waywenevye /o s.m./s.f. ► pedestre v.i. 
Ig waywenevye ig biwhka gavit oto. 
—O pedestre foi atropelado pelo carro. 

we! interj. ► puxa interj. V.‘awé’‘wo’‘puwiy’ 
We! Nah ayiva tarakse kuwis. —Puxa! Eu errei. 

weh s.n. ► sarna s.f. curuba s.f. 
Weh in karayt ku pariye keh wis sakaskapti ka 
aynsima amun umar. —A sarna é uma doença 
de pele e coça bastante. 
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Ik adahan umah weh akak pam. 
—Podemos matar curuba com sal. 

wek s.n. ► medida da profundidade da água 
Igkis kakisute pitana akuywa wek. 
—Emendaram dois talos de titica para fazer uma 
medida da profundidade da água. 

-weke suf. ► (sufixo pronomial ref. a um relacionamento 
mútuo) V.‘igkisweke’‘-wak’‘-ak’ 

-wekwey suf. ► enquanto adv. 
Igkis keh ahehwaki gavanwekweykis.  
—Eles fizeram uma dramatização enquanto eles 
cantaram. 

-wen suf. ► no lugar de, compensação s.f. 
desforrar v.i. retribuição s.f. V.‘awenyan’ 
Ig ike nuvuhriwen. —Ele me deu um remo no 
lugar do [que ele perdeu]. 
Ig umehe nusamu. Kuri amawka ig katiwnih 
gumigwen. —Ele matou minha irmã. Em 
compensação agora ele tem que morrer para 
desforrar a morte dela. 

wen- pref. ► raso adj., pálido adj. apagado adj. 
Un wenamnesa ay. —A água está rasa aqui. 

wen s.f. ► louro-preto (Ocotea guianensis) 
Wen wis kawih adahan sigkaki wih. 
—Usamos louro-preto para tratar rasgaduras. 

wenamnesa adj. ► raso /a adj. vau s.m. baixo s.m. 
V.‘wen-’‘-pa’‘-min’‘ -esa’ 
Ig he tarara warikavrik amun ku kiney 
wenamnesniye. 
—Ele só nadou na parte rasa do rio. 
Ig wew avigku parewni ku kiney un wenamnesa. 
—Ele passou o vau do ribeiro. 

wenmare s.m. ► branco s.m. / adj. pálido /a adj. 
V.‘wen-’‘gimar’‘kurumsuk’ Tb.‘wehmye’ 
Pahavwi wenmare danuh atere. 
—Um branco chegou lá. 
Gaytakis hiyeg wenmare, gaytakisme igikmare 
gaytakisme puhimare. 
—Algumas pessoas são brancas, algumas são 
pardas e outras são pretas. 

wenpuvari adv. ► baixo adv. (fala) V.‘wen-’‘-pari’ 
Eg awna wenpuvari, ig kabahte ka timap guwn. 
—Ela falou baixo, quase não deu para ele 
ouví-la. 

wer, awera, giwehri s.n. ►1 vela s.f. (de barco) 
Wer in kawihka amadga umuh ku pariye yuma 
amotaravig. 
—Usa-se vela quando o barco não tem motor. 

 
Minikwak ku aysaw parikwene haraksevye Hiye, 
igkis keh giwehrikis padar. Igkis keh umuh 
nopsad umuhad nikweni, igkis tabirasa 
giwehrikis. —Antigamente quando os palikur 
perseguiram os Galibis, eles fizeram velas de 
talo de buritizeiro. Fizeram canoas bem grandes 
e erguerem as velas. 

►2 constelação da vela (Touro) V.‘Kusuvwi’ 

wew v.i. ►1 andar v.i. passar v.i. 
Ig wew guhavu butte. —Ele andou atrás dela. 
Ig wew avigku parewni ku kiney un wenamnesa. 
—Ele passou o vau do ribeiro. 

►2 funcionar v.i. 
Nor hadyo eg ka wew. —O rádio não funciona. 

wew avigkumpi ► seguir v.t. 
Ig wew avigkumpi arudiki gidukwen. 
—Ele seguiu o rastro da anta. 

wew payakmin ► marchar v.i. 
Suwtat tivikwiye wewnes payakmin. 
—Os soldados vão marchar. 

wew tigikuh ► mancar v.i. coxear v.i. 
Ig kiyavwiye wew tigikuh awaku wasew. 
—O idoso manca por causa do reumatismo. 

wew pahabakyewa ► mancar v.i. coxear v.i. 
Eg wew pahabakyewa guwewni. 
—Ela manca de um lado. 

wew himak ► sonâmbulo s.m. 
Ig wew himak. —Ele é sonâmbulo. 

wewkas s.f. ► flecha sem farpas 
Nor yakot wewkas adahan havisne kunan. 
—A flecha “wewkas” é utilizada para 
flechar tucunaré. 
Yakot wewkas matuviyo henneme akig 
piyuvyurik. Eg kehka akak sivari. 
—A cabeça da flecha “wewkas” não tem farpas, 
mas sua ponta é apontada. É feita de metal. 

wewkevutne s.n. V.‘wew’‘-ka’‘-evutne’ ► vadio s.m. 
Ig ka kannivwikere. Ig wewkevutne. 
—Ele não quer trabalhar. É vadio. 

wewkis v.t. ►1 conduzir v.t. 
Sivari akak un in wewkis teheste atigsan. Inme 
bohax akak ah in mpitha atigsan. 
—O ferro e a água conduzem a corrente elétrica; 
a borracha e a madeira impedem a corrente. 

►2 dirigir v.t. 
Ig wewkis umuh. —Ele dirige o barco. 

►3 liderar v.t. administrar v.t. 
Ig wewkisne gihiyegavu akak hiyakemniki. 
—Ele liderou o seu povo com sabedoria. 

►4 operar v.t. 
Ig wewkisne maxin. —Ele operou a máquina. 

►5 colocar em ação v.t. encaminhar v.t. 
Ig wewkis gihiyekemni. 
—Ele colocou em ação os seus planos. 

wewkis nawiy ► navegar v.i. 
Mahiko adahan wis wewkis nawiy ku kiney 
paraw ba guyesup. 
—É difícil navegarmos onde as ondas são altas. 

wewkiskevutne s.m. ► operário s.m. 
V.‘wew’‘-kis’‘-ka’‘-evutne’ 
Ig wewkiskevutne kannivwiye ariku fabrik. 
—O operário trabalha na fábrica. 

wewkisne s.m. ► líder s.m. chefe s.m. 
Wewkisnevwi annivwit igkis kuwis pesbet ariw 
gannivwikis. —Os líderes do trabalho já 
deixaram suas posicões. 

wewkisne mote ► combustível s.m. 
Lessahs akak limye araku in kawih adah 
wewkisne mote. —Gasolina e óleo diesel são 
tipos de combustível. 

wewne akak teheste ► elétrico /a adj. 
Usuh kadahan mpana gitaha ku pariye wewno 
akak teheste. —Temos três guitarras elétricas. 
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wewnekis v.i. ► passeata s.f. 
Igkis hiyeg diyuhkiswa ariw gannivwikis adahan 
wadithebdihne gihawkankis igkis wewnekis 
avigku ahin. 
—Os grevistas fizeram uma passeata. 

wewnene / no adj. ► funcionando adj. em moção 
Umuh eg wewnano. —A canoa está em moção. 
—Nuheloja tubohe ahakwat un henneme eg 
gudukwanwa eg wewnano. —O meu relógio caiu 
na água mas ainda está funcionando. 

wewnamah v.i.►vadiar v.i. passear v.i. (sujeito pl.) 
Nuhawkri minehwe ta akigsarit inin waxri ku kiney 
kaksa usuh wewnamahnen. Pahaye adahan ig 
hiya hiyeg ah gimedga gimkanit. —Meu avô 
encostou-se num lugar onde recentemente 
estávamos passeando à toa. De repente, ele viu 
um homem apontando uma flecha para ele. 

wewva v.t. ► caçar v.t. pescar v.t. 
Igkis wewvene akak pewru. 
—Eles estão caçando com cachorros. 

wewvari v.i. ► vadiar v.i. rondar v.i. (sujeito sing.) 
Ig wewvari muwavu givuwiwkis gihiyegavu. 
—Ele está vadiando por todos os lugares entre 
seu povo. 

wewvarimpi adj. ► marginalizado /a adj. 
Ig ka ihumpa hiyeg gihumpawankis. Ig he 
wewvarimpi. —Ele está fora das normas. Por 
isso ele é marginalizado. 

-wi suf. pron.obliq. ► nos (você e eu) pron. 
Unag humekwi. —Nossa mãe nos chamou. 

wihgi s.n. ► glândulas s.f. 
Ka aynsima wihgi ay uvit. 
—Há várias glândulas em nosso corpo. 

wihwa v.i. ►1 ceder v.i. V.‘hikaw’ 
Pahaye wayk wihwa. 
—Naquele momento a terra cedeu. 

►2 cair v.i. tropeçar v.t. dar topada V.‘tayuhe’ 
Eg wihwe arikut wayk duwihka. 
—Ela caiu na vala. 
Ig wihwe arikut yarayra avin. 
—Ele tropeçou num ninho de saúvas. 

wimehetni s.f. ► anona (Annona sp.) 

wimehetnikamri s.f. ► cipó-ira (Guatteria scandes) 

wirawa s.n. ► pena de arara (no chapéu) 
Ini pitananene arawa asivri avit yuwti in kanumka 
wirawa, inme ini mawru ku pariye ayge atiwbik in 
kanumka maygba. —As duas penas de arara no 
chapéu são chamadas “wirawa”. As pequenas 
redes de algodão, que delas pendem, são 
chamadas “maygba.” 

wis pron.geral ► nós pron. gente s.f. você e eu 
Wis kuwis biyuksa wahina! 
—Nós já perdemos o caminho! 
Wis hepte kaneg. —Nós vamos ralar mandioca. 
Gikakkis gaytakis hiyeg wis batekak kibehtenwa. 
Gikakkisme gaytakis in mahiko. 
—Com algumas pessoas, logo a gente se dá. 
Com outras, a gente não vai com a cara. 

wis v.i. ►1 assobiar v.i. 
Ig wis kiyhaw. —Ele assobiou bem alto. 

►2 silvar v.i. 
Kaybune wis tiyegem. 
—As cobras silvaram durante à noite. 

wisne s.f. ► derrame s.m. 
Wis sakah wisne-akamnunah avan, wis higapni 
adahan piyihne wisne. —Tomamos chá das 
folhas de maracujá-poranga para tratar derrame. 

wisne-akamnumah s.f. ► maracujá-poranga s.m. 
(Passiflora coccinea) 
Wisne-akamnumah hawata kabay adahan 
piyihne kayahka idukti. —O maracujá-poranga 
também é bom para tratar dor de estômago. 

wisnokamna s.f. ► (espécie de planta) 
Wisnokamna avuri in kivun akak anunu. 
—A flor da “wisnokamna” é cheia de néctar. 

wiska s.n. ► assobio s.m. 
Ig keh wiska ahavwik git gikagmada. —Ele deu 
um assobio para o amigo lá no mato. 

wiskaman s.n. ► assobio s.m. 
Wiskaman keh nah avisasew. 
—O assobio deu-me medo. 

wiwh v.t. ►1 tirar v.t. remover v.t. 
Ig wiwh mayk gamar. 
—Ele tirou o milho da palha. 

►2 desgrudar v.t. 
Ig wiwhe kagta amarbo. 
—Ele desgrudou a capa do livro. 

►3 livrar v.t. libertar v.t. 
Ig wiwhpewiy ariwntak ini kibohrikri. 
—Ele nos livrou do perigo. 

►4 revogar v.t. 
Igkis wiwhe lalwa. Igkis mehpin. 
—Eles revogaram a lei. 

►5 sacar v.t. 
Ig wiwhe iwan nuwakutak. 
—Ele sacou a faca de minha mão. 

►6 subtrair v.t. 
Ku wis wiwh pitana akebi ariw mpana akebi wis 
misakwa akak pahat. 
—Quando nós subtraímos dois de três, nos 
resta um. 

►7 esclarecer v.t. 
Nah kadahan pahat ayapka adahan wiwhne 
pukuhpawka. 
—Tenho uma pergunta para esclarecer minhas 
dúvidas. 

wiwh ahehpak ► fotografar v.t. tirar retrato 
Ig wiwhe ahavwi ahehpak. 
—Ele fotografou a mata. 

wiwh aynesa ariwntak atiwni v.t. ► dar 
desconto 
Ig wiwh aynesa ariwntak atiwni. 
—Ele me deu um desconto. 

wiwh giyakwokis ► desarmar v.t. 
Igkis wiwhave madikte datunavye giyakwokis. 
—Eles desarmaram todas os rebeldes. 

wiwh tamaka ► desmarcar v.t. 
Ig wiwh tamaka amadgatak kagta avan. 
—Ele desmarcou a página do livro. 

wiwh uvit barewbet ariw utaraksan ► justificar-
se v.i. V.‘wiwhwa’ 
Ig wiwhkere givit barewbet ariw gitaraksan 
henneme ka ik. 
—Ele quer justificar-se, mas não é possível. 

wiwhket s.n. ► cartório s.m. V.‘wiwh’‘-ket’ 
Ig tivik iwe gikagtan arikut wiwhket. 
—Ele foi pegar o seu documento no cartório. 

wiwhkis v.t. ► encarcerar v.t. aprisionar v.t. 
V.‘wiwh’‘-kis’ 
Igkis wiwhkiswig arikut parakseket. 
—Eles o encarceraram. 

wiwhpika adj. ► desclassificado adj. 
Ig wiwhpika awaku ig wakatesa. 
—Ele foi desclassificado por ser baixo. 
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wiwhptene v.t. ► tirar v.t. V.‘wiwh’‘-pit’ 
Ig wiwhptene puwikne gihri. 
—Ele tirou as glândulas do animal. 

wiwhwa v.i. ►1 desculpar-se v.i. justificar-se  
negar v.t. V.‘wiwh’ 
Ka wiwhwa ariw ku pariye pikehni. Ka wiwhwa 
aynesnima. —Não se desculpe pelo que você 
fez. Nem pense em se justificar. 
Pis ka pannusima wiwhwa ariw pamey. 
—Você é muito bom em negar seus furtos. 

►2 vestir-se v.i. mudar v.t. (roupa) 
Wiwhwa arikut nawenyewa pikawihni 
barewbetye. —Vista-se com roupa limpa. 
Su awke, wiwhwa ariw pikawihni kadakni. 
—Tome banho e mude a roupa. 

wiwih v.t. ► movimentar v.t. acenar v.i. 
Ig wiwih pahat giwak adahan areketni ku ig ka 
muwaka isim. 
—Ele movimentou o dedo negativamente, 
mostrando assim que ele não quis comprar. 
Ig wiwih giwak adahan areketni ku ig kavetunsig. 
—Ele acenou em protesto. 

wiwihwa v.i. ► balançar-se v.i. 
Ig wiwihwene ariku pudig. 
—Ele balançou-se na rede. 

wiwri s.n. ► oxiúro s.m. verme s.m. tuxina s.f. 
(Enterobius vermicularis) 
Wiwri ik adahan nuwis bakimni. 
—O oxiúro pode dar convulções em crianças. 

wixwiy pron. ► nós pron. gente s.f. (você e nós) 
Amawka wixwiy battukaw adah uvitwiy. —A 
gente tem que se esforçar para ganhar a vida. 
Wixwiy hiyegi kadahan kibeyne hiyakemniki. 
—Nós, seres humanos, podemos raciocinar. 

wiy suf. pron.obliq. ► nos, nosso /a, (você e nós) 
pron.obliq. 
Unagwiy humekwiy. —Nossa mãe nos chamou. 

wiya v.t. ► convidar v.t. (para acompanhar) 
Wiya pikamkayh atak pihapti. 
—Convide o filho para acompanhar você. 

wiya s.m. ► gavião-caboclo s.m. 
Wiya ig kanik abet muwok. 
—O gavião-caboclo caça na chuva. 

wiyaptih v.t. ► insistir v.t. (que acompanhe) 
Ig atak guhapti awaku eg wiyaptihpig. —Ele vai 
com ela porque ela insiste que a acompanhe. 

-wiye /o suf. ► pretender v.t. começar v.i. estar 
para Tb.‘-piye’ 
Ig isimwiye gimana, henneme ig biyukse 
gikakura. —Ele pretendeu comprar comida, mas 
perdeu o dinheiro. 

wo interj. ► puxa interj. V.‘awé’‘we’‘puwiy’ 
Wo! Mmah pisneba, Zé? 
—Puxa! Será que é você, Zé? 

-wo suf. ► só adv. somente adv. sozinho adv.Tb.‘-mo 
Igwo atak. Yuma akiw. 
—Só ele foi. Mais ninguém. 
Nah pikanmowa nukawihni. 
—Tenho somente duas roupas. 
Wak kavinwone ayge ahakwa ner mahakwa. 
—Os poraquês moram sozinhos no lago. 

wodri s.m. ► socó s.m. 
Wodri ax im nopsanyovwi. 
—O socó come peixinhos. 
Wodri awna akavuska antiyanewka. 
—O socó anuncia a época de procurar ovos. 

wodyo interj. ► ai interj. 
Wodyo! Nop pakamkayh aripa huruktevun! 
—Ai! O seu filho mijou em cima de mim! 

woh adj. ► queimado /a adj. 
Amawka inin was woh avit muwok wayk. —A 
roça precisa ser queimada antes da chuva cair. 

wohayeme adj. ► cheiro de fumaça V.‘woh’‘-yeme’ 
Pariye inin nah ayh wohayeme? —Estou 
sentindo o cheiro de fumaça. O que será? 

wohka, giwohni s.n. ►1 queimadura s.f. 
Wohka kuwis miyvi. —A queimadura já sarou. 

►2 queimada s.f. 
Was kuwis pisenwa awohni. 
—A queimada da roça já terminou. 

wohska, giwohkisni s.n. ► caxiri s.m. bebida 
fermentada V. ‘dahka’ 
Usuh keh wohska akak kaneg. 
—Fazemos caxiri com mandioca. 
Ayegbiya wohska, usuh kawih kayg akak siku 
araku. —No caxiri colocamos batata doce e suco 
de cana. 

-wok adj. ► (sufixo referente a mão) V.‘iwokti’ 
Ig kawih gimarwok kahadbe ig barewok. 
—Ele usou luvas para manter as mãos limpas. 

wok adj. ► aberto /a adj. destampado /a adj. 
Unihmna wok. Kiney asabwat? 
—O poço está destampado. Cadê a tampa? 

woka v.t. ►1 abrir v.t. 
Asa woka pikagtan. —Abra o seu livro. 
—Ka ba woka lapot. —Não abra a porta. 

►2 começar v.t. 
Ig woke kerka. —Ele começou uma guerra. 

woka akak iraki ► destrancar v.t. 
Ig woke oto alapota akak iraki. 
—Ele destrancou a porta do carro. 

wokasa v.t. ► dilatar v.t. 
Mekseh tigisotig adahan wokasene guwtyak 
anag kahadbe ig ik adahan ivegvitene guwtyak. 
—O médico colocou um colírio, para dilatar a 
pupila do olho dela, para que ele pudesse 
examiná-lo. 

woki s.m. ► mapinguari ? s.m. preguiça gigante ? 
(Mylodon?) 
Woki bixihwa garihgi. 
—O mapinguari é fedorento. 

woki s.f. ► bacaba s.f. (Oenocarpus bacaba) 
Ig keh higapka akak woki. 
—Ele fez um vinho de bacaba. 
Woki kiyeste guw was. 
—A bacaba é maior do que o açaí. 

wokiwka s.n. ► fevereiro s.m. época da bacaba 
(de dezembro até abril) V.‘woki’‘-ewka’ 
Mewka turukwiyos abet wokiwka.—Os tracajás 
entram na várzea durante o mês de fevereiro. 

wot adv. ► a nós, para nós (a todo mundo) V.‘wis’‘git’ 
Muwokivra areketni muwok wot. 
—O tucano anuncia a nós que vai chover. 

wotuh adv. ► nos pron.obliq. para nós (nós, sem 
você) V.‘usuh’‘git’ 
Ba ayta danuhpa wotuh. —Venha visitar-nos. 
Uya amnih iki wotuh aynesa ariwntak inin axka. 
—Por favor, dá-nos um pouco desta comida. 

wotwiy adv. ► a nós, para nós (você e nós) 
V.‘wixwiy’‘wowwiy’ 
Ig akepten gewkanbet wotwiy. 
—Ele começou a dar os seus pertences a nós. 
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wow adv. ►1 de nós (você e eu) V.‘wis’‘giw’ 
Igkis misakwa piyawakte wow. 
—Eles moram longe de nós. 

►2 do que nós (você e eu) V.‘wis’‘giw’ 
Hiya ku samah ig ikewne kannute wow. 
—Veja como ele está agindo, como se fosse 
mais sábio do que nós. 

wowhu adv. ► de nós, fora de nós (nós, sem você) 
V.‘usuh’‘ 
Usuh ay kannivwiye, misakwanay piyawakte 
wowuh. 
—Estamos trabalhando aqui. Fiquem longe de 
nós. 

wowntak adv. ►1 de nós, fora de nós (você e eu) 
Ig uti inin puwayt wowntak. 
—Ele ganhou este remo de nós. 

►2 membro s.m. 
Ig wowntak usuh pahabunene. 
—Ele é membro do nosso grupo. 

wownteknewa adv. ► de nós, natural adv. 
instintivo adv. 
Wownteknewa wis avis abohri miyaka. 
—É natural ter medo da morte. 

wowntakwiy adv.►de nós, fora de nós (você e nós) 
Ig usamwiwiy wowntakwiy. Uyay ka arewha git 
henne. —O nosso irmão é um de nós. Não 
devemos maltratar-lo assim. 

wowwiy adv. ►1 de nós, fora de nós (você e nós) 
V.‘wixwiy’‘giw’ 
In ka wadit igkis wiwh uwaxigwiy wowwiy. 
—Não é justo eles tirarem a terra de nós. 

►2 do que nós (você e nós) V.‘wixwiy’‘giw’ 
Ig hiyakte wowwiy. —Ele sabe mais do que nós.

 

X  x
xam, gixama s.n. ► quarto s.m. (do crioulo) 

V.‘pitihka’ 
Ig kadahan xam nopsad. 
—Ele tem um quarto amplo. 

xaxe s.n. ► sacola s.f. (de plástico) (do crioulo) 
Ig iki gusimni arikut xaxe. —Ele colocou as 
compras dela numa sacola plástica. 

xen s.f. ► corrente s.f. (do crioulo) 
Ig kaxenawok pahamku xen kane awiynisima. 
—Ele teve na mão uma corrente muito 
pesada. 

xiklet, gaxikletavig s.n. ► zíper s.m. fecho de 
correr, fecho ecler (do crioulo) 
Pibukun axikletavig hike. 
—O zíper da sua saia abriu-se. 

xinuwa s.n. ► chinês /a s.m./s.f. (xinuwá) (do 
crioulo) 
Xinuwa gihivak hawata ke japonesbe. —Os 
chineses são parecidos com os japoneses. 

xokola s.n. ► chocolate s.m. (do nahuatl) (xokolá) 
Ig migehe waravru ayak 
adahan kehne xokola. 
—Ele amassou as amêndoas 
do cacau para fazer chocolate. 

xokolaboye adj. ► marrom adj 
(do nahuatl) V.‘xokola’’-bu’‘-ye’ 
Gisimsa xokolaboye. 
—A camisa é marrom. 

xorot interj. ► quem, eu? interj. 
Xorot! Mmah pis muwaka nah umehwe? Pis 
kuwis puwvup! 
—Quem, eu? Você quer que eu me suicide? 
Você está louco! 

xugutub s.f. ► boca-de-fogo s.m. (Thorichthys 
meeki ) 
Xugutub kannu kiyesih gubiy. 
—O peixe boca-de-fogo pode escancarar 
bem a sua boca. 

xuguway, gikasguwa s.f. ► caracol-do-mar s.m. 
Tb.‘suguway’ 

xuwah v.i. ► minguar v.i. V.‘xuwehe’ 
Abet wassawka un kavusa xuwah. 
—No verão, as águas começam a minguar. 

xuwahmina v.t. ► explorar v.t. V.‘xuwah’‘-mina’ 
Nop kinisekevutne xuwahminevun. 
—Aquele trapaceiro me explorou. 

xuwahminaka s.n. ► exploração s.f. V.‘xuwah’ 
Amawka wis ka isaksa uwaxig xuwahminaka wow. 
—Temos que impedir a exploração da nossa terra. 

xuwaxwap adj. ► raspado adj. V.‘xuwah’ 
Gihepka xuwaxwap awaku giyaki bakimnayh 
tubahptevgi. —Seu rosto foi raspado, porque as 
outras crianças o arranharam. 

xuwehe v.t. ► tirar v.t. carregar v.t. apossar-se v.i. 
roubar v.t. V.‘xuwah’ 
Marino xuwehe niguh givin. —A ventania carregou 
o teto da casa do meu pai. 
Pey xuwehe sawakuk givin. —O olho-de-fogo 
apossou-se do ninho do japim. 
Mmahki pis xuwehe nuhayo nuwhu? —Por que você 
tirou a minha esposa de mim? 
Noras tinogben, egkis xuwehekbet pagihgak. 
—Aquelas mulheres roubaram os esposos uma da 
outra. 

xuwet s.m. ► corujão-de-topete s.f. (Lophostrix cristata) 
(do crioulo) 
Ig xuwet wew tiyegem. 
—A coruja-de-topete anda à noite. 

xuwexwebdih v.t. ► triturar v.i. V.‘xuwah’ 
Kawokwine kamaxe nuviguh uwan. Ig 
xuwexwebdihpig. 
—A onça pegou a minha paca e a triturou. 

xuwewh s.f. ► jaçanãzinha s.f. 
Nor xuwewh eg gusivri seyne, kote duwte. 
—As penas da jaçanãzinha são brancas; ainda não 
se tornaram vermelhas. 
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Y y  
Se você estiver procurando uma palavra que comece com “y”, pode ser que o “y” seja um prefixo que 

significa “seu, de vocês”. Neste caso, observe os substantivos que começam com “g-” (“dele”), neste 

dicionário. Por exemplo, “o cabelo dele” é “gisemni”, e assim “seu cabelo” é “yisemni”; e “o trabalho 
dele” é “gannivwi”, e assim “o trabalho de vocês” é “yannivwi”. 
 

Ku pis aharitne pahat iwit ku pariye kavusa akak “y-” ou “yi-” (“yidahan”), uya iwasa amun iwit ku pariye 

kavusa akak “g-” ou “gi-” (“gidahan”). Ke ininbe, ku pis muwaka uti iwit parantunka adahan “yisemni”, 

pite iwasa “gisemni” amadgatak inin kagta; ku pis muwaka uti iwit parantunka adahan “yannivwi”, pite 

iwasa “gannivwi”. 

 

y- pref. pron.poss. ► sua, seu, de vocês pron.poss.  
Amawka yis keh yannivwi kurinewa. 
—É hora de executar o seu trabalho. 

-y suf. pron.obliq. ► -em suf. -am suf. vocês (pedido) 
Mam, batnaba. Yis madikte, batnabay, axnabay. 
—Mãe, sente-se. Todos vocês, sentem-se e 
comam. 

ya ba interj. ► que tal 
Ya ba? Mmani pis? —Que tal? Como vai você? 

ya conj.► e conj. 
Nah kabay. Ya pis? —Estou bem. E você? 

-ya suf. ► fazer v.t. (sufixo que transforma substantivo em 
verbo) Tb.‘-yi’ 
Uyay paytya adahan wixwiy lamesya ariku 
hawata adahan wixwiy fetya ayge. 
—Vamos fazer uma casa para fazer culto a 
Deus, e fazer comemorações, também. 
Ig tivik wokiyi. —Ele foi fazer busca de bacaba. 

-ya suf. ► de adv. -estre suf. -este suf. -urno (sufixo 
que transforma advérbio ou preposição em adjetivo) 
Uhokri keh madikte amadgaya wayk akak 
madikte arikuya hawkri akak madikte ahavwikuya 
akak madikte parawhokwaya. —Deus fez tudo 
que é terrestre, celeste, silvestre e do mar. 
Aniy ig arikna tiyegemya. 
—A muriçoca é um inseto noturno. 

yadris s.m. ► (tipo de monstro) V.‘inaman’ (do crioulo) 
Estwa gimin yadris ig hiyeg kasivrivitye. Gaybu 
ke axtigi gaybube. Gibagwan pahabakya paygi ke 
maripkabe adahan duwisne ah. Ig wew tiyegem. 
—Nas histórias, o “yadris” é um homem muito 
peludo. Os dentes parecem os duma fera. Uma 
perna dele se parece com pilão de pau-ferro para 
dar coices nas árvores. Ele anda de noite. 

yagak adj. ►1 aberto /a adj. V.‘yegeknene’ 
Pagasog yagak. —O guarda-chuva está aberto. 

►2 desabrochado /a adj. 
Ivuriti yagaknesa. 
—A flor está desabrochada. 

yagakhaw v.i. ► desabrochar V.‘yagak’ 
Ivuriti yagakhaw. —A flor desabrochou. 

yagavit adj.►estragado /a adj. deteriorado /a  
Eg bataka kuwis pohowte yagavit adahan 
gubekwenmet. 
—A cerâmica já está completamente 
deteriorada e pronta para cair em pedaços. 

yagawe v.i. ► estragar-se v.i. amolecer v.i. 
Naybuh kuwis yagawe. 
—Meu dente já amoleceu. 

yak v.i. ► inspirar v.i. respirar v.t./v.i. suspirar v.i. 
inalar v.i. V.‘kahekanaw’‘giyakak’ 
Ig yak akak maxin gikigsatak. 
—Ele respira com cânulas no nariz. 
Bakimni pidik ay gidukmadga, ka ik yak.  
—A criança tem congestão pulmonar e não pode 
respirar. 

yak v.t. ► picar v.t. ferroar v.t. 
Motye yekwig. —A caba o picou. 
Akuw yeke nukamkayh. 
—O escorpião ferrou o meu filho. 

yaka s.n. ► picada s.f. ferroada s.f. V.‘yak’ 

yakabiy v.i. ► sensação de amargo na boca 
Ku aysaw ig axne sitru, ig keh nah yakabiy arit. 
—Quando ele comeu limão, deu-me sensação 
de amargo na boca. 

yakapti v.i. ►1 enrubescer v.i. ruborizado /a adj. 
corar v.i. corado /a adj. avermelhado adj. V.‘yak’ 
Eg hiya ner gubetki, eg yakapti. 
—Quando ela viu o namorado ela enrubesceu. 

►2 apavorado /a adj. estupefato /a adj. 
Nah hiya kawokwine ayta nah yakapti ka 
aynsima. —Vi a onça aproximando-se de mim e 
fiquei apavorado. 

yakavite v.i. ► ficar avermelhado V.‘yakvitka’ 
Ig iveg arikut unihmna, ig yakavite awaku amihni. 
—Ele olhou bem no fundo do poço e seu rosto 
ficou avermelhado. 

yaknit, giyakni s.n. ► coração s.m. 
Eg tameke paha yaknit amadga kagta, 
eg awahkisni gimin gubetki adahan areketni 
ku eg batek gikak avititakwa guyakni. 
—Ela desenhou um coração na carta e a 
mandou para o noivo, para mostrar-lhe que ela o 
ama de todo o coração. 

yaknit s.n. ► sinal de mais (+) 
Wis tamak “mpana akak pahat arawna” akak 
yaknit han: 3 + 1. —Escrevemos “três mais um” 
com o sinal de mais assim: 3 + 1. 

yaknit, giyakni s.n. ►1 cruz s.f. 
Madikte imewti kadahan ayakni. 
—Todas as covas tem uma cruz. 
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Ig tiyka pahat yaknit avitit paha yaknit. 
—Ele desenhou uma cruz em cima 
de um coração. 

►2 Cruzeiro do Sul V.‘Kayeb giwak’ 
Igkis tabirasa yaknit akigsatak gihmunkis igkis 
tivik tiwrikut he igkis danuhe ta inut. Ini yaknit kuri 
kanumka “Cruzeiro do Sul”. 
 —(Diz a lenda que) eles ergueram a cruz na 
proa da canoa deles e saíram para o sul até que 
chegaram lá no céu. Essa cruz agora se chama 
o “Cruzeiro do Sul”. 

yakot, giyaka s.f. ►1 junco s.m. (Scirpus lacustris) 
V.‘payuhpan’‘sivava’ 
Igkis mutuh yakot adahan kehne giyakakkis. 
—Eles plantaram junco para o preparo de 
flechas. 

►2 s.n. seta s.f. 
In yakot han kehehavrik. 
—A seta está apontada para a direita. 

►3 s.f. flecha s.f. V.‘yak’ 
Ig wewva akak yakot. 
—Ele caça com arco e flecha. 
Usuh kannu keh arakembet yakot: mukur, 
wewkas, kavavaminyo, kurumwi, pahatwakno, 
kimkiyo, panta, zaggay, sumukuy, katuwyo, 
parawtuwe, aytk. 
—Sabemos fazer muitos tipos de flechas: 
“mukur”, “wewkas”, “kavavaminyo”, “kurumwi”, 
“pahatwakno”, “kimkiyo”, “panta”, “zaggay”, 
“sumukuy”, “katuwyo”, “parawtuwe”, etc. 

Yakotvit s.n. ► Flecha s.f. (nome de uma ilha e vila 
quase na foz do Rio Urucuá) V.‘yakot’‘-pit’‘yakotviyene’ 
Aynte avit Yakotvit amekene Xinuwa diyuhe ariw 
gimiremni. —Lá na ilha de Flecha o senhor 
Xinuwa voltou da morte. 

yakotviyene /ano s.m./s.f. ► as pessoas da ilha 
de Flecha 
Igkis yakotviyenevwi igkis ka kebnema. 
—Há poucas pessoas da ilha de Flecha. 

yakutke conj. ► possivelmente adv. é possível 
que, pode ser que V.‘nebaki’‘nawenetke’ 
Ka ba hasih, yakutke bukutru timevwi. 
—Não espirre, possivelmente a cutia nos ouça. 
Yakutke ig ka ayta, nikwe pis ahegbeta axka 
waditnevyenen. —Pode ser que ele não vier, 
então a comida que você preparou será em vão. 

yakvitka, giyakvitan s.n. ►1 roséola s.f. 
Eg kadahan yakvitka guvitiw. 
—Ela está com roséola na corpo inteiro. 

►2 alergia s.f. brotoeja s.f. bolha s.f. 
erupção na pele V.‘yak’‘yakavite’‘yakapti’ 
Yakvitka in ka asaskanisima. 
—As alergias dão muita coceira. 

yam, giyama v.t. ► prendedor (usado na 
fabricação de canoas para estender os lados) 
Usuh iki yam akigbiminew umuh. Ayteke 
usuh kahnekuye payakmin adaha 
gutarakepten. 
—Colocamos prendedores ao longo das 
bordas do casco da canoa. Depois os 
puxamos todos juntos para estendê-la. 

yamamina v.t. ► lamentar a morte (falando 
com o morto) V.‘awnpitaw’ 
Ig yamamine ginag abet gikanwekwey. 
—Ele lamentou a morte da mãe, falando 
com ela no seu lamento. 

yamahpaw v.i. ► isentar-se v.i. disfarçar v.i. 
encobrir culpa 
Pis ka pannusima yamahpaw. —Você é muito 
sonso. Sabe disfarçar direitinho. 
Ig yamehevwe ariw amevwiki. 
—Ele isentou-se do roubo. 

yamat, giyamtig s.f. ►1 cesta s.f. estojo s.m. 
Nah uti nor ihamwi giyamtig. 
Nah iwe egu yamat. Nah 
wokiwa han. Ayge nah 
hiyap nor giwawni. 
—Achei o estojo do pajé. 
Levei aquela cesta, retirei 
a tampa e vi lá dentro o chocalho dele. 

►2 bainha s.f. porta-espada s.m. 
Masitwak kadahan paha yamat. Giyamtig. 
Ayabwi han. Ay kasivag ay arikut. Diz a lenda que 
o monstro Masitwak tinha um porta-espada. Sua 
bainha era desse comprimento. Tinha um 
terçado dentro. 

-yan suf. ► -inho /a suf. filhote s.m. ovo s.m. 
pinto s.m.V.‘antiyan’ 
Ka aynsima wakaryan aynte Turukweki. 
—Há muitos filhotes de garça lá em Turukweki. 
Pariye antiyan pis batek ax? Ba takarakyan, ba 
mewkayan, ba punamnayan? 
—Qual tipo de ovo você prefere comer? Ovo de 
galinha ou ovo de tracajá ou ovo de jacaretinga? 

Yanawa s.n. ► (nome de uma ilha e vila) 
Amekene Ixawet misakwa avit Yanawa. 
—O finado Ixawet morava em Yanawa. 

-yano suf. ► natural adj. gente s.f. -ense suf. V.‘-yene 
Eg pagyano. 
—Ela é natural de Belém. É paraense. 

yarak s.m. ► formiga-tucandeira s.f. (Paraponera 
spp.) Tb.‘irak’ 

yarayapna s.f. ► sete-sangrias (Marsypianthes 
chamaedrys) 
Nutew katiw. Nah higapte yarayapna. 
—Minha cabeça está doendo. Vou tomar chá de 
sete-sangrias. 

yarayra s.m. ► saúva s.f. (Atta cephalotes) 
Yarayra eg hiyuhwekevutne. —A saúva é uma 
espécie de formiga-carregadeira. 
Yarayra igkis pisenwa akak amutri kibehtenwa. 
—As saúvas destróem as plantas rapidamente. 

yarayra-ahawkri s.m. ► cobra-coral s.f. (Micrurus 
corallinus) 
Ig yarayra-ahawkri pi mbayte ariw madikte 
kaybune. 
—A cobra-coral é a pior de todas as cobras. 

yarew s.f. ► sardinha da água doce s.f. 
(Rhinosardinia amazonica) 
Yarew eg im nopsesa ke ikarbe. 
—A sardinha da água doce é um peixe 
pequeno como o matupiri. 

yariye /o adj. ► fuliginoso /a adj. cheio de 
fuligem 
Payt avinvit yariye. 
—O telhado está cheio de fuligem. 
Nah ka daxkere nor suwyeg mmanawa eg 
yarinevyo. —Eu não quero pegar a panela, pois 
está fuliginosa. 
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yariwamna s.n. ► capitiú s.m. (Siparuna guianensis) 
Yariwamna kibeyne iveyti adahan teska. 
—A planta capitiú é um bom remédio para 
contusões. 

yatwe s.m./s.f. ► mucura s.f. 
Ig himaksawne ke yatwebe. 
—Ele fingiu dormir como uma mucura.. 
Yatwe axe takarak. 
—A mucura comeu a galinha. 

yatwe s.n. ► leishmaniose s.f. chaga s.f. 
úlcera s.f. 
Yatwe in mbeye karayt. 
—A leishmaniose é uma doença ruim. 

yatwevey s.f. ► (tipo de arácea) (Monstera obliqua) 
Eg piyih yatwe akak “yatwevey”. 
—Ela tratou a úlcera com yatwevey. 

yavan s.f. ► japana s.f. (Eupatorium triplinerve) 
Yavan mpithaw adahan wis ka hikak. 
—A japana evita vômito. 

yaw s.f. ► anu-preto s.m. (Crotophaga ani) 

yawa s.m. ► anujá s.m. (Trachycorystes galeatus) 
Tb.‘iyawa’‘iyarwe’ 
Ig yawa misakwa akigbimna warik abet timisne. 
—O peixe anujá vive na beira do barranco do rio. 
Ig kayehe ku aysaw yawa gakuw parise giwaku. 
—Ele sentiu muita dor quando a barbatana do 
anujá penetrou sua mão. 

yawarya s.n. ► espião s.m. 
Ig awahkis pahavwi yawarya adahan iwasene 
paytwempu.  
—Ele mandou um espião para espionar a aldeia. 

yawir s.m./s.f. ► cabeça-seca s.m. jaburu-moleque 
s.m. (Mycteria americana) V.‘tiyuy’ 
Yawir ig huwiye givuh. Yuma gisivri gitewha. 
—O jaburu é careca. Não tem cabelo na testa. 

Yawiyan s.n. ► (nome de um igarapé) V.‘yawir’‘-yan’ 
Yawiyan amun pitatye akig tivikwiye akigsarit 
Karar. —O igarapé “Yawiyan” fica na primeira 
ponta indo para o Cabo Orange. 

yawk s.f. ► tucano-de-bico-avermelhado 
(Ramphastos tucanus) 
Yawk eg misakwa ahavwik. 
—O tucano-de-bico-avermelhado vive no mato. 

yawknig s.m. ► cobra-verde s.f. (Philodryas aestivus) 
Ig yawknig ka wew puwivak. Ig ka kanik. Ig he 
waha arikutak pahakti ah miyokwiyad. Ku aysaw 
kuhivra bat atere, kyam! ig kamax, ig ax. 
—A cobra-verde não anda de dia. Ela não caça. 
Ela somente espera no buraco de uma árvore. 
Quando um pássaro pousa lá, crau! Ela pega e 
come. 

yawyaw s.m. ► bicho papão (tipo de monstro) 
Hiyapnaba yawyaw ig axpinek. —Cuidado com o 
bicho papão. Ele vai te comer. 

yay s.f. ► colhereiro s.m. (Cochlearius cochlearius) 
Yay gukig ke kuyegbe. 
—O bico do colhereiro é em forma de colher. 

yayga v.t. ► enfumaçar v.t. (ref. a casco de canoa) 
Usuh yayge umuh ariya akak tiket adaha eg 
mitibhaw. —Enfumaçamos o casco da canoa, 
esquentando-o com fogo [para que ele se torne 
flexível. Depois estendemos os lados e 
colocamos assentos.] 

yayghaw v.i. ► enfumaçar-se v.i. V.‘yayga’ 
Igkis yayghaw akak puwikne asivri adahan 
ivukwene wavitye givititakis. 
—Eles enfumaçaram-se com a fumaça do pêlo 
de animais para se livrar de demônios. 

yaygti s.n. ► fumaça de plantas ou pêlo de 
animais 
Ig yayghaw akak yaygti adahan gikahri 
nuwiskawanka. 
—Ele enfumaçou-se com fumaça do pêlo de 
animais para tratar as convulsões. 

-ye, -yo suf. ►(estado duradouro) 
Ig barewye awayg. Eg barewyo tino. Henneme 
egkis ka barew kuri awaku egkis ka aynsima 
patehwe. —Ele é um menino bonito, ela é uma 
menina bonita, mas eles não estão bonitos agora 
porque se sujaram. 

yegekne adj. ►folgado /a adj. largo /a adj. V.‘yagak’ 
Eg kevisaw. Kuri gusimsa yegekne. 
—Ela perdeu peso e a roupa ficou folgada. 

yegeknene /nano adj.►parabólico /a adj. V.‘yagak’ 
Ig isimkere antena yegeknene. 
—Ele quer comprar uma antena parabólica. 

yeknene v.t. ► latejar v.i. 
Giyakni yeknene mmanawa ig huwivwihe. 
—O coração lateja devido ao ferimento. 

-yeme suf. ► cheiro s.m. 
Ig ayh gikamkayh gikawihni, ig awna: “Pihgi 
amatyeme pihgi. 
—Ele sentiu o cheiro da roupa do filho e disse: “O 
seu cheiro é o cheiro do campo. 

-yene suf.►natural adj. gente s.f. -ense suf. 
V.‘-yano’ 
Ig pegyene. 
—Ele é natural de Belém. É paraense. 

yet, giyeksa s.f. ► piolho s.m. 
Eg kidis yet ka aynsima gitewhatak. 
—Ela tirou muito piolho da cabeça dele. 

yetya v.t. ► catar v.t. V.‘yet’‘-ya’ 
Eg yetya abet gukamkayh gusemnu. 
—Ela cata o cabelo da filha. 

yey s.m. ► irmão s.m. (mais velho) V.`gegni’ 
Yey, pis kibeyne negni. 
—Irmão, você é um bom irmão. 

yi- pref. pron.poss. ► sua, seu, de vocês pron.poss. 
Inin waxri in yidahanenwa adahan avanenekwa. 
—Esta terra vai ser de vocês para sempre. 
Nah ta waxway atere kahadbe yiswa hiya akak 
yiwtyak. —Levo vocês para lá para que vocês o 
vejam com os seus próprios olhos. 

-yi suf. pron.obliq. ► vos, lhes, vocês pron.obliq. 
Tb.‘i’‘ y’ 
Yinag ka humakyi. 
—Sua mãe não chamou vocês. 

yidahan pron.poss. ►1 de vocês, seu /sua pron.poss. 
Mmah inin waxri yidahan? 
—Este terreno é de vocês? 

►2 adv. para vocês Tb.‘idahan’ 
Nah iwakis yidahan un. 
—Vou mandar buscar água para vocês. 

yis pron. ► vocês, vós pron.Tb.‘is’ 
Yis nukagmadavu kibeynevwi. 
—Vocês são os meus melhores amigos. 

yit pron.obliq. ► para vocês, até vocês, lhes 
pron.obliq. 
Nah kakanhaw yit.—Eu dou-lhes um presente. 

yiw adv. ► de vocês, do que vocês 
Ku igkis motye haraksay igkis ka miniw yiw. 
—Se aquelas abelhas perseguirem vocês, elas 
não vão desistir de vocês. 

yiwntak adv. ► de vocês, com vocês (origem) 
Nah uti nawaygi yiwntak. 
—Ganhei coragem com vocês. 
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yokmanti, ayokman s.f. ► âncora s.f. 
Ka ba miyehpima yokmanti akiw! 
—Não esqueça da âncora novamente! 
Kusuvwi ginawya kadahan paxnika akebi 
yokmanti. Eg huwipatip. Sivari. Ka nopsimahad. 
Ku pis tima digidgiye wahamatak inkok kuwis ig 
padak giyokman. 
—O navio da constelação “Kusuvwi” tem quatro 
âncoras. São redondas, feitas de metal, e bem 
grandes. (Diz-se que) quando você ouvir trovões 
no leste, é sinal que ele já baixou as âncoras. 

yu s.m. ► anu-preto s.m. corvo s.m. 
Yu ax tagep giduhyamadgatak pak. —O corvo 
comeu as moscas-varejeiras das costas do boi. 

yu s.m. ► mosca s.f. inseto s.m. 
Yu tuguhe abetit gimana. 
—A mosca caiu na comida dele. 

yuma adj. ►1 sem adv. falta s.f. insuficiência s.f. 
não tem 
Nah misekwe yuma numanasima. 
—Eu fiquei sem comida. 
Nah kadni piharit ku samah pis yuma ay. 
—Sinto falta de você. 
Ig yuma abet pahadguhka. 
—Ele faltou na reunião. 
Yuma akiw. —Não tem mais. 
Ig yuma giyakak. 
—Ele está com insuficiência respiratória. 

►2 nenhum /a adj. 
Yuma hiyeg misekwe paytrik. 
—Nenhuma pessoa ficou em casa. 

yuma abet ► alheio /a adj. 
Ig yuma abet inin matekbetka. 
—Ele está alheio ao problema. 

yuma amaksemni ► interminável adj. 
infinito /a adj. sem fim 
Ig kadahan katiwvitka yuma amaksemni. 
—Ele tinha uma dor sem fim. 
Gamnihra in yuma amaksemni. 
—O seu amor é infinito. 

yuma amaptenten ► insuperável adj. V.‘mavitha’ 
Yuma amaptenten batekka. 
—O amor é insuperável. 

yuma atiwni ► grátis adj. gratuito /a adj. 
Usuh ayavay yuma atiwni. 
—Oferecemos assistência gratuita. 

yuma awaygi ► insignificante adj. 
Eg yuma gawaygisima ta nutuh. 
—Ela é insignificante para mim. 

yuma ay ► ausente adj. 
Ig yuma ay adahan lekolya. 
—Ele está ausente da aula. 

yuma ay akiw ► sumido /a adj. 
Eg bakimni yuma ay akiw. 
—A menina está sumida. 

yuma ayakak ► vazio /a adj. 
Aa, nah kuwis mativwe. Pahat sak ka hiya inma 
tabira ku yuma ayakak. Nah kamaxte nunaktin. 
—Ah, já estou com fome. Um saco vazio não 
fica em pé. Vou comer alguma coisa. 

yuma gannu adj. ► inepto /a adj. 
Ig yuma gannu. —Ele está inepto. 

yuma gikabyahka ► incorrigível adj. 
irremediável adj. 
Yuma hiyeg hiya gikabyahka. 
—Ele é incorrigível. 

yuma gihawkanavrik ► inocente adj. 
sem-culpa 
Ig yuma gihawkanavrik abet inin mbayka. 
—Ele é inocente. Não praticou nenhum crime. 

yuma gihiyakemi ► ignorante adj. tolo/a adj. 
estúpido /a adj. néscio/a adj. ignorância s.f. 
Ig bakimni yuma gihiyakemi. Ig ka hiyak hawkri. 
—O menino é ignorante. Não sabe nada. 
Nah bawki awaku igkis yuma gihiyekemnikis. 
—A ignorância deles entristece-me. 

yuma hiyakemniki abet ► absurdo adj. 
Atiwni wagah yuma hiyakemniki abet. 
—Os preços aumentam de modo absurdo. 

yuma hiyeg ► ninguém pron. 
Yuma hiyeg hiyepne kawokwine. 
—Ninguém viu uma onça. 

yuma karayt ► negativo /a adj. 
Mekseh iwasa gimig henneme yuma karayt 
ayge. 
—O exame de sangue deu negativo. 

yuma ke ininbe ► incomparável adj. 
Yuma abewi ke ininbe. 
—Sua beleza é incomparável. 

yuma maraki ► sem-vergonha 
Yuma maraki gimun ner takweye. 
—O rapaz é sem-vergonha. 

yuma mpithaka ► sem exceção 
Igkis parak yuma pahavwinema mpithaka. 
—Eles entraram sem exceção. 

yuma taraksaki ► impecável adj. V.‘barewvitye’ 
Ig yuma taraksaki abet gihiyekemni. 
—Seu caráter é impecável. 

yuma giwhpan akiw ► desesperado adj. 
V.‘wahapka’ 
Igkis yuma giwhpankis akiw. 
—Eles estão desesperados. 

yumahte gugihgi ► solteira adj. V.‘mahayonye’ 
Nor himano gudukwanewa yumahte gugihgi. 
—A moça ainda está solteira. 

yumanene gihiyekemni ► idiota adj. 
Ig yumanene gihiyekemni. 
—Ele é idiota. 

yurumwi s.f. ► paracaxi (Pentaclethra macroloba) 

yutakvey s.f. ► oficial-de-sala (Asclepias 
curassavica) 

yuwasa v.t. ► deixar mofar 
Mmahki pis yuwase nusimsa henne? 
—Por que você deixou a minha camisa mofar 
assim? 

yuwbet adj. ► mofado /a adj. V.‘yuwvi’ 
Kuwak yuwbet awaku muwok. 
—A farinha está mofada, por causa da chuva. 

yuwg adj. ► pendurado /a adj. 
Tituw yuwg amin ah. 
—O caracol fica pendurado no tronco da árvore. 

yuwvi adj. ► mofado /a adj. V.‘yuwbet’ 
Madikte kuwak yuwvi kuwis. 
—A farinha está toda mofada já. 
Nusimsa yuwvi awaku nah ka sukuhbetin 
kibehtenwatma. 
—Minha camisa está mofada, porque não a lavei 
logo. 

yuwti, giyuw s.n. ► cocar s.m. toucado s.m. 
Ig imava pisaya yuwtibdi. 
—Ele entrança dois tipos de cocares. 
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yuwti kamewnene, giyuw. ► cocar tiara 
V.‘kamew’ 
Ig imava yuwti kamewnene 
akak isivrit nopsanyumni. 
—Ele faz o cocar tiara de 
penas diminutas amarradas 
a um trançado de palha. 

yuwti kavanhaki, giyuw s.n. ► cocar 

emplumado, chapéu ceremonial V.‘kavanhaw’ 
Ig keh yuwti kavanyahaki akak nopsad arawa 
asivri kanumka “wirawa”. —Ele fabricou o cocar 
emplumado com grandes penas de araras 
chamadas “wirawa”. 
Ig kayne, giyuw kavanhaki wiwihwene adahan 
ivukeviye wavityempu. Inme maygba ku pariye 
ayge atiwbik in adahan gikamaxtenkis. 

—Diz-se que quando ele dançava, as penas do 
seu cocar emplumado ficavam balançando a 
fim de afugentar os maus espíritos. As pequenas 
redes de algodão, que delas pendem, são 
armadilhas para capturá-los. 

yuy adj. ► deixado de molho 
Ba pisukan yuy?” “Kawa, in kote yuyte.” 
—“Suas roupas já foram deixadas de molho?” 
“Não, ainda não.” 

yuyan s.m. ► larva s.f. (de mosca ) V.‘wawa’ 
Kakabeypwa yuyan avitmin gumew. 
—Havia larvas em cima do lugar onde ela foi 
enterrada. 

yuyu s.f. ► lancha veloz 
Sadagma kadahan yuyu kane araptisima. 
—A polícia tem lanchas velozes. 
 

Z  z
Yakot zaggay mpana akig ka aynsima atuwmin. 
In kehka akak sivari. 
—A flecha “zaggay” tem três pontas feitas de 
ferro, com muitas farpas. 

 

zehk s.n. ► zinco s.m. (do crioulo) V.‘sivaripti’ 
Ig keh payt arigap akak zehk. 
—Ele fez o cume da casa de zinco. 

zohyo s.f. ► cebola s.f. (do crioulo) 
Eg tihep ku aysaw eg maristano zohyo. 
—Ela chorou quando descascou a cebola. 
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V O C A B U L Á R I O  

P O R T U G U Ê S – P A L I K U R  

Obs: As palavras prefixadas com pronomes possessivos aparecem em letra itálica. 
As interjeições são seguidas de “!” As interrogações são seguidas de “?” 
Para mais informacões sobre as palavras em palikur abaixo procure no dicionário palikur - português. 

 

a (artigo): eg 
a (cavalo): aduhyamadga 
à (direita ou esquerda): ariwntak 
a (para): arit, git, -t, -it 
a (para uma posição distante): 
arimkat 

a (para uma posição próxima): ativut 
a ela, a elas (pessoa): gut, gutkis 
a ele, a eles (pessoa): git, gitkis 
à direita: kihehavriktak 
a favor (da correnteza): ahavu, 
ahavumpi 

a fim de que: adaha, mpama 
kahadbe / makhadbe 

à frente: pitatit 
a longo prazo: misakmin 
a mim: nutuh 
à moda brasileira (teto de duas 

águas): parahnahaki 
à moda palikur (teto de três águas): 
parikwenehaki 

a nós (sem você): wotuh 
a nós (você e eu): wot 
a nós (você e nós): wotwiy 
a procura: aharit, giharit 
à queima roupa: kennesa 
a respeito de: amin, gimin 
a seguir: anavi 
à tarde: daraka kamuw 
à toa: waditnevyenen, aritka’ma 
à vista: pahatye amin 
a você / a vocês: pit / yit 
à volta da margem exterior: 
ayaranwa 

aba: akigbi 
abacate: avuk, gavuka 
abacaxi: kawar, gikawig 
abacaxi bravo: kuwawru 
abafar: awasta, pidik 
abaixado: duwik 
abaixar: muhuksa, tuguhkis 
abaixar (terra): duwih 
abalado: ka giwakemnisima 
abalar: mukusasa 
abanar: boboh, bohkis 
abandonado: ikiswika 
abandonar: ikis, miniw, mayte 
abano: awagi, gawaga 
abastecer: kiyokha 
abastecido: kiyok 

abater: umah (puwikne) 
abatido: mabimne 
abcesso: wahawru 
abdômen: ginaktin 
abdômen inferior: gikumku 
abeirar: mpiya akigbimnew 
abelha: ahayak, pisigvan 
abelha-assassina: 
motye-ahayak 

abençoar: kabayha, benipka, 
sarayh kabayka 

aberto: wok 
aberto (caminho): tarah 
aberto (flor): yarak / yagak 
abismo: miyokwiye mihadnene 
abóbora: irum 
abolir: pisenwah 
abominar: amiyhakiriksaw 
abominável: aseneweke, 
aseneweknevye 

aborrecer: kiyimwih 
aborrecer-se: kiyimwihwa, 
ehwa / ehaw, kanaktin 

aborrecido: kiyimwihwa, 
ehwatruvye, wakaymine 

aborrecimento: kiyimwiki, 
kanaktinka, meksaki 

abortar: tuguhkis 
abortar (de propósito): 
tuguhkisasa 

aborto: tuguhanpi 
abraçado: ugikak 
abraçar: ugis, kamaykaka 
abraçar (na dança): kabuh 
abraço: ugiska 
abrandar: tarakasa 
abrangente: -min 
abreviar: matkuh 
abreviatura: amatkuhka 
abrigo: bisiket, gibiskeg, 
paytbu, givinbu 

abrir: woka 
abrir (olho de palmeira): biwh, 
bakwa 

abrir (olho): migka 
abrir (olhos) (gíria): huwiy (gíria) 
abrir (saco): hika 
abrir e fechar de olhos: 
manansawka 

abrir-se: wokhaw, busukhaw 

abril: kuwekweyanewka, 
sisuyanewka 

absolutamente: ininewa 
absolver: bayahmina 
absorver: higawasa 
abster-se: kehwe, miniw 
absurdo: puwvuki, yuma 
hiyakemniki abet 

abundante: ka aynsima 
abusar: arewha 
abusivo: arewhevye 
abuso: arewhaki 
abutre: isuw duwkiyabwinap, 
kuhivra asenekewviye 

acabar: madika, pisenwah, 
makisup 

açaí: was, giwasyi 
açaizal, açaizeiro: was akat 
acalentar: aydhaptih, 
karivwih, makansa, 
makansasa 

acalmar: karisahwa, 
tinwohasa, kariswahsa 

acalmar (água): mavawanaw 
acalmar-se: kariswahsa 
uhiyakemni 

acamado: harit, kivuhavye 
amadga gilita 

acampamento: paytbet, 
givinbetkis 

acampar: misakwa anavi 
ahavwi 

acanhado: tuguhkiswene 
ação: gikehni 
acapu: wakap 
acapurana: mayevey 
acará: ber 
acará-açu: masug 
acará-bandeira: duwway, kuwey 
acará-bôbo: wasivyo 
acará-peba: araswa 
acará-vermelho: tigag 
acari-cachimbo: kusiw 
acariquara: mekwa 
acatar: kiyatha 
acasalhar-se: piyanmehwe 
acautelar: mpitheviye ariw 
mbayka 

acautelar-se: pukuhpaw 
aceitar: amava, amere 
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aceitável: muwakapka 
acelerar: iwawha, kahedbetsa 
acenar com os olhos: buwesata 
acenar: basa, awoka, wiwih, 
tarak uwak 

acender (fósforo): tivak 
acender: hamah, hakis 
acender-se: hamahwa 
acento: tiykaki, atiykak 
acepção: hiya pahavwi kabayte 
acertar: huwit 
aceso: kadawa 
acesso: ahin, gahina 
acessórios: -vig / -pig 
achar: uti 
achar (cavando): katikni 
achar (opinião): givewkan, 
ke nutuh’be, ta git 

achar com lanterna: uguhpa 
achatado: huwibminye 
sababoka, sabokbet 

achatar: saboka 
acidez: amisbini, gusuyan 
ácido: misibnene 
acima: avitmin 
aclamar: kabayha 
aço: kuwiwra seyno, 
sivari huwiynevyo 

açoitar: tigayaha 
açoite: tigay, gimahra 
acocorar-se: batahkiswa 
acomodado: karisaw 
acomodar: amava (uvinekut) 
acompanhar: atak uhapti 
acompanhar (música): 
bukih avat 

aconselhar: iki gihiyekemni, 
akki 

acontecer: humaw, danuh 
acordado: iveg 
acordar: wadis, wadisasa, 
davis 

acordo: ahegbetawka, 
gahegbetawni 

acostumar-se: ihumpaw, 
ihumpahwa 

açougue: ihti gavikekri 
acreditar: iha 
acrescentar: katawnaha. kiyesih, 
kiyegbiha 

acrescimo: ayesrihwa 
açúcar: suku, gisukra 
açucena-d’água: 
digidgiye-avuri 

acusação: kamiyaki 
acusado: kamiyeki 
acusar: kamiya 
acusar com mentiras: humona 
adaptar-se: ihumpaw 
adequado: kibeyne 
adereço: akisyi 
adiantado (aluno): kannute 
adiantado (tempo): maviyvi avit 
ahawkanavrik 

adiantar: iwawha, wagahkis 
adiante: pitati 
adiar: ayivwih 
adicionar: payebdaksa, 
iki avitminat 

adivinhar: watak, ivegmina 
uhiyakemni ba wis huwit 

adivinho: ihamwi / ihamru 
adjetivo: iwit ekkene arikna 
ahivak ba amin ahumwan ba 
amin pahavwi gihiyekemni 

administrar: huwitha, wewkis 
admiração: wakaymniki, 
giwakemni, kiyathaki 

admirado: wakaymine 
admirar: kiyatha 
admitir: akki 
admoestação: himahka 
admoestar: himah 
ado: mewwaknen 
adoçante: asukravig 
adoecer: kakahrip, 
kamax karayt, uti karayt 

adolescência: gitakway m., 
guhimnay f. 

adolescente: takwetenesa m., 
himanosa f. 

adorar: adohepka, kiyatha, 
kawohkigahaw 

adormecido: taretre 
adormentar: himaksa 
adornar: kavuribosa 
adorno: akisyi, gikisyi, 
gibereswan 

adorno dorsal: mayba 
adotar: aymwah, 
iwi adahan gaymahpitni 

adstringente: misibe 
adubar: kiyegbiha (wayk) 
adubo: asis 
adular: kinista akak 
kabeyotka 

adulta: kiyavuhptawno 
adulterar: mbayha 
adultério: powkemniki, 
givowkemni 

adúltero: powkemnivye 
adulto: kiyavwihptewne 
advérbio: iwit ekkene ku 
samahpa wis keh arikna 

adversário: givetunya 
advertir: pukuhpawasa 
advinho: hiyepwene 
advogado: gawnamnihten 
afabilidade: gihiyegihwan 
afastado: avawyewa 
/ avarayewa 

afastar: ayguh, higih, pasuh 
afastar-se: ayguhwa, higihwa, 
tukuhwa, pahavwihwa, kiriksaw 

afermentado: kabusanye 
afiado (agudo): kiyaw, kiyawkig, 
guyawmu 

afiado (respondão): kaytwanaw 
afiar: kiyawha 
afilhado: iviyugat, giviyuga 
afinal de contas: nikwe, 
mmanawa 

afincado: tabirasaki 
afixo: akisut (iwit) 
aflição: kiyimwiki, mbeyne 
afligir-se: kiyimwihwa 
aflito: wakaymine, 
kayah avit giyakni 

afloramento: akusni 
afluente (de rio): awakun, 
giwakun 

afogar-se: aniksew 

afronta: mahivwihka, 
gimahvwini 

afrouxar: dakaha 
afugentar: bisikse 
afundado (escavado): duwibet 
afundado (na água): 
kiyokmanaw 

afundar: buwiksa / buwisa, 
digisasa, digikis 

afundar-se: buwiksa / buwisa 
agachar-se: batahkiswa 
agarrado: deheke, pidika, 
kuwigiw 

agarrado (a uma pessoa): 
ka gimasunsima 

agarrado (egoísta): pidik giwak 
agarrar: kamax, sumuh 
agarrar-lo: gikamaxka 
agarrar-se: kamaxwa, kamew, 
ugiw 

agarrar-se (a uma pessoa): 
masusaw 

agarrar-se (egoísta): pidik giwak 
agasalho: gikanwapti 
-agem: -ka / -ki 
ágil: kahembet, kitukwokye 
agilidade: gihedbet, gitukwok 
agir: keh 
agir como homem: awayghaw 
agitação: kiyimwiki, dakuhwaki 
agitado: wakaymine 
agitar (coisa): sassah, sessehne 
agitar (líquido): dakudkuh, 
kasawkehe, sakuh 

agitar (pessoa): kiyimwih, 
wakaymnisa 

agitar-se (pessoas): dakuhwa 
agitar-se (tremer): mumumukuvari 
agonia: katiwka, gikayhan 
agoniado: miyaknibdi 
agora: ku, kuri 
agora mesmo: aynewa, 
kurinewa, pisenwate 

agorinha: kuhwekwa 
agouro: mbeyne danuhne 
agradar: aydha, hiyap, kinista, 
keh batek 

agradável: barewye, kibeyne, 
kabayno, tuguhkiswene 

agradecer: awna kibeyne, 
kabayha, kabeyhene 

agradecimento: kabayhaki 
agravar: mbeyhe 
agravar-se: mbeyhewvi 
agredir: arewha 
agressivo: ka gimabyansima 
agricultor: amutrevutne 
agricultura: wamuthan 
água: un, giwnra 
água do banho: giwakun 
água sanitária: javel 
água sem vida: un mapine 
/ un mapyene 

aguapé: padidvan, duwwavan 
aguar: adah 
aguardar: wahap 
aguardente: paratwen 
aguçado (audição): 
ka gitimpansima 

aguçar: piyuvyusa 
agudeza: ayaw 
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agudo (forte): ka ahawnisima 
agudo (ponta afiada): piyuvyukig 
agudo (gume afiado): kiyaw 
aguentar: kamax, akamaxka, 
amava, amavaw 

aguentar (na boca): sabuh 
águia (tipos): avakni / avakna, 
kuwanrim, parakwa, 
unurigi, wanewne 

aguilhão: akur 
agulha: kakus, gikoksa 
ah! (bom): wa! aa! 
ah! (mal): ay! 
aí: ayge 
ai! akka! 
ainda: -nete, adukwenewa, 
gidukwanewa 

ainda hoje: kuviknene 
ainda não: kote 
ainda que: hiyawa 
aipim: awava 
ajeitar: ahegbeta, ahega 
ajoelhado: paberetu 
ajoelhar-se: paberetusaw 
ajuda: ayavaki, gayavakna, 
ayavasawka 

ajudante: gayavetni 
ajudar: ayava 
ajuntar (com as duas mãos): 
kuhuhpta 

ajuntar (ligar): pawtaksa, 
kakisuta 

ajuntar (recolher): ahiw 
ajuntar (reunir): pahadguh 
ajuntar-se: kamuk 
ajustar: ahegbuhka, iki ku pariye 
akisavriknawa 

alagado: digis, digisasepka 
alagar: digikis, digisasa 
alargar: ikamni 
alarido: fetman 
alastrar-se (ferida): axwe 
alastrar-se: ibakhaw 
alavanca do ferrolho: gutaybi, 
aragbus ataybi 

alburno: arih, aseyna 
alça da mira: gubetunkig, 
aragbus abetunkig 

alça: akanopti, ataybi 
alcançar: matak, uti 
alçar-se: imuhaw 
álcool: awku 
alcoólatra: uwkihwatruvye 
alcoólico: katiwye 
alcova: amaku 
aldeia: paytwempu (nopsesa) 
alegrar-se: batek 
alegre: bateke 
alegria: batekka, gibetki 
aleijado: datuvye 
além disso: hawata akiw 
além: pahabakaytak, manuvi, 
-min 

alergia: yakvitka, giyakvitan 
alertar: wadisasa 
alerta: wadiswene, iveg 
alfândega: ladwan 
alfavaca: basivan 
alfinete: ikerep, gikereva 
algema: akati sivari 

algemado: wanekwika akak 
sivari 

algo: arikna 
algodão: mawru, gimawhra 
alguém: pahavwi m., pahavu f. 
algum: araytak, gaytakis 
alheio: yuma abet 
alho: ilay, gilaya 
alho-do-mato: mahik 
ali: aynte / ayte 
aliança (anel): akawakti, 
gakawak (adah maripkawka) 

aliança: ahegbetawka, 
gahegbetawni, ginetni 

alicate: dehektet, kagehtet, 
pidiktet, teney, giteneya 

alicerce: akamaxten 
alimentação: axka, gaxni, 
ihetit, gihetni 

alimentar: ikap 
alimento: axka, gimana 
alinhar: ahega 
alinhavar: udukmina 
alisar (madeira): arabaha 
alisar (pano): kikiboha 
alisar (coisa dura): kikipta 
alistar: tamakis giw 
aliviado: karisaw 
aliviar: karivwih, mpiyasa 
alma: awnparinen, hiyeg, 
ganmap, gihiyekemni 

alma-de-gato: sukuwri / sukuw 
almejar: aharit 
almofada: itiwevwit 
almofariz: maripka, gimavaka 
alojamento: himekepket 
alongar: kiyabwih 
alpendre: paytbu, givinbu 
alqueire: kat, gikatni 
alta (enchente): buw 
alteração: uniyehaki 
alterar: uniyeh 
altíssimo: avitminte 
altivez: (ikaw) avitmin 
alto: imuwad 
alto (plantas): imukatye 
alto e largo: pugubawkad 
alto e retangular: babaminye 
alto da cabeca: givuh 
altos e espalhados por toda 

parte: babamnamnavadmin 
altura (da água): awetu 
altura (duma pessoa): amuni, 
gimuni 

alucinógeno: puwvukatru 
aludido: inakni, inere 
alugar: sunap adahan 
katiwnihka 

aluno: gikannuhni, lekkolya 
alva: duwviti kamuw 
alvo: havisket atikak 
alvo (branco): seye 
alvo de ridículo: gisamenetni 
alvorada: kamuw kaserebet 
alvorecer: pes (kamuw) 
alvoroçar: kiyimwih 
alvoroçar (água): sakuh 
alvura: asisina 
amabilidade: gihiyegihwan 
amado: kibeyne m. kabayno f. 
amado: gibetki 

amadurecer (fruta): us, puh, 
puhiviyo 

amadurecer (pessoa): kiyavwi m. 
kiyavu f. 

amadurecido: ivat 
amaldiçoar: ibiytaha 
amamentar: sukis 
amanhã: takuwa 
amanhar: ahegbeta 
amanhecido: amumka 
amansar: huwivrasa 
amante: gihayohwan 
amapá: amap 
(O nome do estado de Amapá vem dessa 

palavra palikur.) 
amar (com compaixão): amnih 
amar (com prazer): batek 
amarelo: kuwikwiye 
amargo: tiviye, ativini 
amargura (na boca): yakabiy 
amargura (sentimento): 
wakaymniki,giwakemni, 
kanaktinka, katiwka, gikayhan 

amarrar a boca: wanakabiyh 
amarrar: wanak, wanakta, 
wanakemkuh 

amarrotado: tikiswevye 
amarrotar-se: tikiswa 
amassado: duwik, tukuwasaki, 
tikiwbet 

amassador: tikisket, gitisketni 
amassar: kumuk, migehe, 
tesbeta, tikis 

ambição: gimawkan humaw 
ambiente: iwetrit, giwetri 
ambos: piyanmate , pisayamte 
ameaçar: puwimah 
ameba: imowkri anag 
amém: hennewa 
amêndoa: ayak 
amendoim: kahuw 
amenizar: kabayha 
América do norte: 
Amehikemnaw 

anfíbio: puwikne ku pariye 
wayvuka ahakwa un 
ayteke ig wagah waxrit 

amido: akaytig 
amiga (gíria): gihayohwan 
amigo: gikagmada, kamahad! 
gidawakten 

amizade: darihwaki, 
gidarihwakni 

amoitar-se: hagahwa 
amolar: kiyawha 
amolecer: yagawe 
amontoar: kihumpta 
amor: amnihka, gamnihra 
amortecido (um pouco): 
taretreseke 

amortecido: taretre 
amparar: avuriw 
amplo (e plano): ahegbohak 
amplo: nopsad 
anabi: avakni-awak 
anacã: kuwikwi 
anágua: anavya 
analfabeto: ka kannu ivegboha 
ananás: kawar, gikawig 
anani: tih 
anauerá: inuga 
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anca: gimuhri 
ancestral: gahawkri 
ancião: kiyavwiye, amekene 
âncora: yokmanti, ayokman 
ancorar: kiyokmanaw 
andança: giwaywevye 
andar (v.): wew 
andar (do edifício): avahnap 
andar (na água ou lama): tubuk 
andar a léu: higiwvari 
andar bem no meio: avigkumpi 
andar de cavalinho: 
makak giduhyamadga 

andar fazendo barulho: 
hagawa 

andar para lá e para cá: 
diyuhkiswari 

andar tateando com o pé: 
kaniyeptihwa 

andirapuampé: misibyu-awak 
andiroba: tivigu, gitiviga 
andorinha: kamaye 
anel: akawakti, gakawak 
anemia: wasewka 
anestesiado: umahminaka 
anexar: idis ahavu 
anexo: ahavu 
ângulo (esquina): atusi 
ângulo: asagvun 
angústia: awiyka, awiyni 
animado: batekvit, batekye, 
wadiswene, kabip 

animal: puwikne, givig 
animal de estimação: givig 
animar: wagahkis gawaygi, 
aydhaptih 

animar-se: kibokahwa, 
wadiswa 

animar-se: wadiswa 
ânimo: kibokahwaki, giboka, 
gihawkan 

animosidade:pitimnaka 
aninga: ten 
aningal: tinivwi 
aninga do pará: irup 
aninhar: keh gub 
aniquilar: pisenwah 
anniversário: hawkri adahan 
kiyene 

ano: kamukri 
anoitecer: misanpewke 
anona: wimehetni 
anotar: tamak 
ansioso: kiyimwihwa, segke, 
wakaymine 

anta: arudiki 
antecipar: iwawha 
anteontem: amaka ahewkemni, 
amakohka 

antepassada: amakano 
antepassado: amekene 
anteceder: -kit 
antes: avit, -kit, gavitkig, avitkig 
antigamente: minikwak, 
amakawka 

antigo: minikweknene 
antropólogo: kannuhwekevutne 
amin hiyeg gihumpawankis 

anual: mpuse kamukri 
anu-coroca: kugub 
anujá: yawa 

anulado: menpika 
anular: man 
anunciar: akki 
anu-preto: yaw, yu 
ânus: givusta 
anzol: ivuhti, givuh 
ao amanhecer: hawkanawa, 
hiyavaweke, kabeyweke, 
kabutniweke 

ao anoitecer: aygete 
ao contrário: bawkata 
ao corrico: kahminaki 
ao entardecer: aygete 
ao final: awetumnat 
ao lado: ahumwa, gihumwa, 
amuhravrik 

ao lado (de ponta à ponta): 
awadanavrik 

ao lado de quem? kahumwa? 
ao leste: wahamavrikut 
ao longo da ribanceira: 
warikmuh 

ao longo: ayabanavrik 
ao meio: pabakak 
ao mesmo tempo: nikwenewa, 
inihwevi, -nam 

ao nascer do sol: hiyavaweke, 
kabeyweke, kabutniweke 

ao norte: mekavrikut 
ao pé: akimpu 
ao raiar do dia: 
kabutniwkevyenen 

ao redor de: aranwa, aranwew, 
kiyaran, awkihan 

ao redor (da beira): ayaranwa 
ao redor de (canoa): 
aburikumnew 

ao relento: kabaywak 
ao sereno: kabaywak 
ao: arit 
aonde? kit? 
aos pares: piyenme 
aos pés: gikimpurit 
aos tropeções: davimne 
apagado: awevi, wen- 
apagar: awaka, man 
apaixionar-se: 
kadni ka gibetkisima, 
iki giyakni guvitit 

apalpar: daxvita 
apanhar (fruta): matis, wagah 
apanhar: kidis 
aparar: amava, amere 
aparar (cabelo): masasaptih 
aparato: akisyi 
aparecer: hiyapkiswa, kahayak 
aparelho: maxxin, gimaxina, 
-tet, -ten 

aparência: gihivak 
apartamento: payt misekweket 
pahayruknene 

aparte: avayewa 
apartar-se: higihwa 
apascentar: ikap 
apavorado: aviseweke, iyakapti 
apavorante: avisawaknad 
apedrejar: padakta akak tip 
apegado: gimasun, 
ka gimasunsima, 
ka givigansima 

apegar-se: masusaw 

apelido de carinho: ibenti, 
giben 

apelido: gikanmak 
apelo: amnihswaki, gamniswan 
apenas isto: ininenwa 
apenas: he -nen, ininewa 
apêndice: gitukwa 
apêndice (do intestino): 
gayh atiwbi 

apendicite: (utun) tukuke 
apertado: dahaw, deheke, 
datrukye, pidikan 

apertar: dahak, dathakuh 
apertar a mão: pidikwoka 
apertar as mãos: sumuhkak 
pawakak 

apertar (cinto): ugis, tavah 
aperto: pidika, avidkan 
apesar: hiyawa, memki 
apetrecho giyakwok, iyakwokti 
apetite: ginumti, maguwesniki 
apículo: avudgavit 
apimentado: atitahaki 
apitar: puh 
apito de cerâmica: makuk, 
parawkam, puhtet 

aplainado: ahegmunsaki 
aplainar: ahegboha, ahegmunsa, 
arabaha, yayge 

aplaudir: biwh giwak 
aplicar: batak, hakis, kawihkis 
aplicar (em coisa cilíndrica): 
hakismina 

aplicar (em outro): batakvita 
aplicar (em si): batakvitaw 
aplicar (nos olhos): hakisota 
aplicar anestesia: umahmina 
aplicar injeção: digista, udukta 
aplicar-se: kawih 
apodrecer: bus 
apodrecido: busip 
apoiando-se: daw 
apoiar: amnih, ayava 
apoiar-se: danuhkwa, 
dawasaw, kamaxwa 

apoio: ayavaki, gayavakna 
apontado: piyuvyuka 
apontar (na mira): pakaka 
apontar (para): tawan 
apontar (pau): piyuvyusa 
após: ewka, aharaptak, 
aharavarik 

aposentado: mayekne ariw 
annivwit 

aposentadoria: kiyavwiyegben 
gitiwnikis 

aposentar-se: mayak ariw 
annivwit 

apossar-se: xuwehe 
aposta: paripkawka, 
givaripkawni 

apostar: paripkaw 
apóstolo: Uhokri giwatni 
apóstrofo: tivaka awenyen let 
apreender: kamax 
apreensivo: kiyimwihwa 
aprender: kannuhwa 
apresentação: ahehwaki 
apresentação musical: 
ahehwaki paksabdihka 

apresentar: akki, hiyapkis 
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apressadamente: iwawviti, 
iwawte, kibehtenwa 

apressar: iwawha 
apressar-se no serviço: 
wagewgeswa 

apressar-se: iwawhaw 
aprisco: avuriwket, gavuriwkeg 
aprisionamento: kamaxka, 
gikamaxka 

aprisionar: paraksa, wiwhkis 
aprontar: ahegbeta 
aprontar-se: barewvithaw 
aprovar: mpiyasa 
aproveitando (uma oportunidade): 
ahavuvi 

aproveitar (comida): kawih 
aproveitar-se de: wagahpta, 
ahavuhwa, pofitepka 

aproximar-se: danuhkwa 
apto: kannu 
apuí: patakwik 
apuro: matekbetka 
Apuruaque: Avuwak 
aquática: ahakwaya 
aquecer: ariha, awah 
aquela (palavra): inakni 
aquela: egu, nor 
aquelas: noras 
aquele (idiota): nawvre 
aquele (já mencionado): -ge 
aquele: igi, ini, inetra, ner 
aqueles (remoto): ignes 
aqueles (todos): inekuye 
aqueles: neras 
aquentar-se: awahpusaw 
aqui está! (dando): nobaki! 
aqui mesmo: aynewa 
aqui: ay 
aquietar: tinwohasa 
aquietar-se: tinwohaw 
aquilo (já mencionado): inere 
aquilo (palavra): inakni 
aquilo: inetra, ini, nop, ner, nor 
ar: mayg 
araçari-de-nuca-castanha: 
panakay 

araçari-poca-de-bico-vermelho: 
arag 

aracu: kamingi 
aracuã-de-cabeça-vermelha: 
parakwa 

arame: akati sivari 
aranha: waraku 
arar: kiyegbiha, kew (wayk) 
arara-canindé: arawa 
ararajuba: arawa 
arara-piranga: karu 
arara-vermelha: karu 
arborícola: avewya ah 
arbusto: ewwakti 
arca: Uhokri gikumadukan 
arco: imedgit, gimedga 
arco-de-pua: ugiyo, giwigya 
arco-íris: tuwesgu 
ardente: ka awahnisima 
arder: duke, wahawra 
ardor: awahwan 
árduo: mahiko 
área: iwetrit, giwetri, -mnaw, 
-vit 

área genital: gihumwan 

areia: kayh 
areia movediça: abidbini 
argamassa: simah 
argila: parawkam 
argola (no nariz): akawakti 
gukigsaya 

argumentativo: kakigbivye 
argumento: giwegewni 
-aria: -ka / -ki, -ket 
árido: aravwiye 
ariramba-de-cauda-castanha: 
uwet 

ariranha: saruw 
ariscar: wadisasa 
arisco: ka giheyutnisima 
arma: iyakokti, giyakwok 
armação (de óculos): 
givegten akat 

armadilha: tey 
armadilha (de laço): tayuhtet 
armado: ahegbet 
armadura: iyakokti, giyakwok 
armar: kiyakwoka 
armar cilada: kadasa 
armário: bayehket, gibeyekri, 
abeyheket, guwadaw 

armar-se: kiyakvitaw 
armazém: bayehket, abeyheket, 
gibeyekri 

arpão: karuvun, gikavuna 
arpoar: kuk 
arqueado: dataruk, katuyuk, 
kayewakuhaw 

arquear: dathakuh 
arqueologia: ivegbohene 
arqueólogo: kannuhwekevutne 
arraia: hub 
arraia-arara: hub kahanpiyo 
arraia-chita: hub-mpitri 
arrancado: warekwika 
arrancar (de coisa oca): pituk 
arrancar: taris, warak 
arranhar (por toda parte): kiyihpta, 
tubahpta 

arranhar: kikaptihe, sigiha, 
tubah 

arranjar: uti, akis 
arrasado: mehpika, mewbet 
arrasar: meh 
arrastar (de dentro): taris 
arrastar-se: kawapnene, kewe 
arrear: sarayh arevwiduhya 
arrebatar: iwi 
arrebentar: matis, patuk 
arrebitado: kakigyosa, wadap 
arredondado: huwibkune, 
huwiptiska, huwiptiye 

arredondar: huwibkuh, 
huwiptimnisa 

arregalar: migka 
arreganhar: sakara 
arremessar: sarayh 
arrepender-se: wages 
uhiyakemni 

arrepiado: naranrapti, segege, 
ke bukutru’be kiystaki 

arrepiar-se (animal): savigvitaw, 
savigviptihwa 

arrepiar-se (pessoa): segege, 
narenre 

arrogância: kawantiki, giwanti 

arrogante: kawantivye, 
kakigbivye 

arrotar: duwaka 
arrôto: gidukaptiwan 
arroz: dug, giduga 
arroz-bravo: paveh 
arruela: akawanpig 
arruinar: mbayha, mbayhasa 
arrumado: barewvithaki 
arrumar: ahegbeta, minunka 
arte: annut kehbetaki 
atenciosamente: -kak 
artesanato: humka 
artéria: kawri, gikawa 
artigo de limpeza: asukwavig 
artigo: arikna 
artigos: -vig / -pig 
artimanha: kinisaka 
artista: ahempaktivutne 
aruanã: bayag, gibayaga 
arumã: huwevgi, gihuvaga 
árvore: ah, ah akat 
às cegas: miyehbete 
às escondidas: ayamaw 
às vezes: pahaynene adahan, 
utivanawa hawkri 

asa: ahanpi, gihanpi 
ascender: wagah 
asfaltado: batakbohepka 
asma: miyakniki, pitihakanka 
asno: kaway 
aspecto: gihivak 
áspero: kirikivit, kiyawboye 
assado adj.: puhimka, tepka 
assado s.: gitetwan 
assar: tevwa, masaya, masere 
assassinar: umah 
assassinato: umahaka 
assassino (profissional): 
giwhmeve, umehekevutne 

assediar: arewha 
assembléia: pahadguhka, 
givahdukawnikis 

assemelhar-se: sigis giwetni 
assento (trazeiro): gihuw 
assento: epti, gevwi, arevwi, 
betket, gibetkeg 

assim (por isso): nikwe 
assim que (naquele momento): inte 
assim que: pase, -nte, paynte 
assim: han, henne 
assimétrico: darekbet, -bu 
assinar: anha wow, tamak 
assinalar: akki 
assistência: amnihka, gamnihra 
ayavaki, gayavakna 

assistir culto: lamesya 
assistir: hiyepne, iwasa 
assoar: hih 
assobiar: wis 
assobio: wiska, wiskaman 
associação: kabubukawka 
associados: -vig / -pig 
assoprar: kamayghaw 
assunto: hiyakemniki, -epka 
gihiyekemni, awegewni 

assustado: avisasepka 
assustador: aviseweke 
assustar: avisase, wadisasa 
assustar-se: avisasaw 
asterisco: warukma 
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astro: warukma 
astúcia: amewka, 
ka gannusima kinis 

atacar (dois juntos): piyanmaka 
atacar: ivukwa gimin, kukehe, 
sarayhptewne 

atacar! tyuu! 
atado: hamokak 
atadura: giwanrabiy 
ataduras: kamisbet 
atalho: ahin awadan, 
ahin karikew 

ataque (cardiaco): sarayhptawka 
atarefado: mpitbet, mahembet 
atavio: akisyi 
até: he, juktah, nekwa 
até agora: kuviknene 
até ele / a eles: git / gitkis 
até logo: kuwewa akiwnek 
até mais: hawkava akiwnek 
até o limite: awetumnat 
atenção: timapnay 
atendente de enfermagem: 
hiyekne akak iveyti 

atender: avuriw, amina 
atento: wadiswene 
aterrorizador: aviseweke 
aterrizar: batahkiswa 
ateu: mawohkiyavye 
atiçar (a brigar): pusupsuh 
atiçar (fisgar): digista 
atiçar (fogo): hakis, hamahwasa, 
hamehbet 

atingir: huwit, matak 
atirar: havis 
atirar (para o lado): pasuh 
atitude: hiyakemniki, 
gihiyekemni 

ativo: ka nimihrisima, 
wadiswaye, kabip 

ato: gikehni 
atolado: uguke /uruke 
atorar: bukihbeta 
atormentado: katiw avit giyakni 
atracar: minah 
atraente: anini, ganini 
atrair: kinista 
atrapalhado: mahembete, 
wanewbet 

atrapalhar: mpithebdih 
atrás (desejando): giharit 
atrás de mim: nuhavuh 
atrás de nós: uharaptak 
atrás de: gimin 
atrás dele: gihavu 
atrás: aburiktak, aharaptak, 
aharavarik, ahavu, butitye 

atrasar: tarakasa 
através: givitimpi 
atravessado: tarukak 
atravessar: manuk, pisivi 
atrever-se: kiboka 
átrio: paytbu 
atrofiado: kevip, masevi 
atrofiar: pidikwa 
atropelar: biwh, tes 
atual: akak inin, avimyene inin 
aturar: amava, amere 
audaz: ka mara 
aula: lekkol 
aumentar (quantia): kibiha 

aumentar (tamanho): kiyabwih, 
kiyesih 

aumentar (fogo): kavawa 
aumentar (preço): wagahkis, 
wagah 

aumentar-se: kebnene, kibihwa 
aumento: aytranesa, ayesrihwa 
aurora: kamuw kaserebet 
ausente: yuma ay 
autocontrole: kiyaknihwaki 
automóvel: umuh waxiwno, oto, 
gotowa 

autonomia: kumadukawka 
auto-piedade: wakaymniki 
giminwa 

autor: annirikevutne 
autoridade (chefe): ikivarat 
autoridade: kumadukaki, 
gikumadukan 

autorização: isaksaka 
autorizar: isaksa 
auxiliar: ayava 
auxílio: ayavaki, gayavakna 
avaliar: ivegmina gawaygi 
avançar: tiviknene 
avarento: kowtyakuviye, 
mavukwiye amin 

avareza: kowtyakvuhka, 
giwtyakvu, kowtyakuhwaki, 
miyarhawka 

ave: kuhivra 
avental: gikawihni 
aventura: gimavyan 
averiguar: iwasa ba 
avermelhado (com coloral): 
duwhaki 

avermelhar: duwwa 
aversão: ka batek 
avião: umuh inuwewno, aviyoh, 
gaviyohra 

avisado: awnaka 
avisar: akki, wasavanaw, iki 
gihiyekemni, mpitheviye ariw 

aviso (escrito): kagta avitkiya 
aviso: arakak, gakkan, 
inetit, ginetni 

avivar: hamahwasa 
avô: gahawkri 
avó: gatig 
avolumar: saysaptihwa 
avulso: piyuk pahayimpi, 
piyuk pahakekne 

axilas: gitakwi 
azagaia: zaggay 
azar: mabunugaki 
azarento: mabunugavye 
azedo: suwiye, suwiyno 
azeite: diluy, gidiluya, ariy 
azeitona 

azul: ayeweye 
baba: aybiti, gaybi 
babá: idaranti, gidaran 
babugem: iwbit, giwbi 
bacaba: woki 
bacaba-açu: tavuw 
bacaba-grande: pataw 
bacia (de cerâmica): teggin 
bacia (do corpo): gimuhri 
bacia: besin, gibesina 
baço: gadni 
bactéria: karayt anag 

bacu-pedra: maranru 
bacurau: su 
bacurau-de cauda-pintada: 
pisiw 

bacurau-de-cauda-branca: 
kuwavra 

bacuri-pari: wakukwa-tihano 
badejo: atipa 
baforar: iyak 
bagaço: asiwabet 
bagagem: ewkaki, gewkan, 
ewkakebdi, gewkanbet 

bagre: parayme 
bagre-do-mar: tivuw 
bagunça: daxbetaki 
bagunçado: wagewbet 
baía: amahakwa, avuk 
baía (na boca do rio): anagakwa 
baiacu: karuvra 
bainha: avodkak 
bainha (para faca): iwan amarbo, 
yamat, giyamtig 

bairro: aranwa adahwan 
baixar (galho): bika 
baixar (preço): isiha 
baixar (rosto): mabuk, buybapsa 
baixar-se: buya, huwis 
baixo (altura): wakatesa, warikap 
baixo (ávore): wakawanyumni 
baixo (fala): wenpuvari, 
kabayanesa, minimnihpari 

baixo (preço): kabayanesa, 
warikap 

baixo (raso): wenamnesa 
baixo (voar): wakewvimpisa 
bajular: kinista akak kabeyotka 
bala (doce): bomboh, gibombora 
bala: bal, gibala 
balança: ahehtet, gahehten 
balançar-se: wiwihwa, sagaywe 
balconista: darihkevutne 
karukri 

balde: siyo, gisiyora 
baleado: haviswika 
baleia: balem 
bálsamo: iveyti debetnene 
bambo: birubrup, eme 
bambu (tipos): iwivra, aramtem, 
iwanpu, tuwem, aniy, aramtivyo 

bambu venenoso: kurumwi 
bambual: iwivravu 
banana (tipos): tayk, pakirhetno 
banana: pilatno 
banana-branca: seyno 
banana-chorona: maykyo 
banana-comprida: paranbuk 
banana-d’água: uguhk 
banana-inajá: karikti 
banana-pacovão: bara 
banana-pacovinha: paranbuk 
banana-prata: mirukuno 
banana-santomé: suwiminyo 
banana-sapo: yariyminyo 
bananeira: pilatno akat 
banco (assento): epti, gevwi 
banco (dinheiro): labahk, payt 
abeyhekri karukri 

banco de areia: kahibu 
bandagem: awanra 
bandeira: baribwi, ibagbat, 
gibagba 
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bandido: amepye, arewhevye 
banhar: akah, akahpa 
banhar-se (para evitar mal): 
mawkaptihwa 

banhar-se: awke, awkeviye, 
akahptaw 

banheiro: ahinepket, imowkatiy, 
awkepket, gawkepkeg 

banho: awkepka, gawkevye 
banquete: axkarad 
banzo: kadniki, gikadni 
baqueta: testet 
barata: masumsu 
barato: ka katiwene’ma 
barba: gisuyum 
barbante: akati mawrune, 
kuwawta 

barbatana: gikuw 
barbear-se: akuy gisuyum 
barbela: gisawsakup 
barbilho: asuyum 
barco: nawiy, ginawya 
barco de ferro: sivarimun 
barraca: paytbet, givinbet 
barranco: avetan, timisne 
barreira: iyar, ayahri 
barricada: baye 
barriga (de pessoa): ginaktin, gitun 
barriga inferior: gikumku 
barriga (de peixe): atunmarap 
barriga da perna: gihkat 
barro: ibug, parawkam 
barulhento: ka gidukmansima 
barulho de guerra: kutimniki 
barulho: aman, kadukmanka 
base: guhmunpig 
básico: muwakte 
basta: ikevi 
bastante: ba 
bastão: gahra 
bastardo: battag, gibataga 
batalha: kerka, gikevan 
batalhar: ker, kerye 
batata da perna: gihkat, adakati 
batata de mandioca: kiniki akay 
batata: kayg, akay, gakay 
batata-doce: kayg, gikayra 
bate-boca: iniyaka, piledukawka 
batedor: testet, gitesten 
bater: biwh, bipte 
bater (água): kuruh 
bater (asas): turururuh 
bater (levemente, para dentro): 
tesakuh 

bater em retirada: bisikbet 
bater sem força: tes 
bater (mãos): hamahkis 
batido: biwhka 
batismo: gikewven 
batizado: kew 
batizar: kaywa 
bêbado: uwkiya 
bebedeira: gihigvekey 
beber: higap 
bebida: higapka, gihigvan, giruna 
bebida fermentada: wohska, 
giwohkisni 

bege: seyboye 
beiço: ginum 
beija-flor: tukus 
beijar: ayhboka 

beijo: ayhbokaki, gayhbokan 
beiju: awebru, wat, kororavivye 
beira: akigbi, amuhri 
beirada: akigbi 
beldroega: kohopye avan 
Belém: Pag 
beleza: barewka, abewi, gibewi 
beliscar (com bico): turuhpte 
beliscar: kidista 
belo: barewye 
bem (muito): ba 
bem: kabay, kibeyne, kabayno 
bem cedinho: hewkeweke 
bem certinho: kabayntiwa 
bem cheio: katugun 
bem comportado: kiyate 
bem côncavo: dudugike 
bem feito: ikep, kadiy 
bem no meio (do caminho): 
avigkutavrik 

bem no meio: ayaknisep 
bem passado: puhimak, teptaki 
bem pretinho: puhipiye 
bem redondinho: huwetbete 
bem-aventurado: kabunugaye 
bem-estar: gikabyan 
bem-te-vi: titup 
bem-te-vi-de-bico-chato: waygu 
bem-te-vizinho: kusiksi 
bem-vindo: kibeyne pidawnhan 
bênção: kabayka 
bendito: kibeyne m., kabayno f. 
benefício: kabayka 
benignidade: amnihka, gamnihra 
bens: ewkakebdi, gewkanbet 
benzer-se: mayahpusaw 
berne: wakukwa-ateya 
berrar: eghew 
besourinho: kuwevru 
besouro: isumatra 
besouro-arlequim: pakadevutne 
besouro-buprestideos: katatru 
besouro-preto: waraym 
besouro-rinoceronte: pikipki 
besteira: mahayakemniki, 
gimahyakemni, makuksaki 

betume: lahs 
bexiga: gitinatiy 
bezerro: pak akamkayh 
Bíblia: Uhokri Gannasan 
bichinho: awankura 
bichão: gahawkri 
bicho: puwikne 
bicho papão: yawyaw 
bicho-de-pé: mpat, gimaptig 
bicho-pau: kamuw 
bico: kuhivra gukig, akig 
bico (chupeta): ahin atew 
bico (flecha): matuwyo 
bico-de-brasa: wayapsu 
bico-de-fogo: kuwegweg 
bifurcação (camino): ibekhewket 
bifurcação: akihpak 
bigode: gisuyum 
biguá: agaykwa 
biguá-tinga: waduw 
bilingue: pitana iwit 
biribá: manig 
biribazeiro: manig 
bisbilhotar: aya 
biscoito: bulax, gibulaxa 

blasfemar: makuksa 
blasfêmia: makuksaki, 
miyathaki, gimiyathak 

bloqueado: pitihka 
bloquear: pitih, suguh 
bloquéio: baye 
blusa: wages, guwegesa, simis 
anag 

boa: kabayno 
boato: aritka 
bobagem: mahayakemniki, 
gimahyakemni 

boca: gibiy, -biy 
boca-de-fogo: xugutub, dugund 
bocado: ka aynsima 
bocejar: ahbiyaw 
bochecha: gihepka 
bochechudo: imihave 
bode: kabrit 
boi: pak 
boiar: tem, timis 
boiar (causar): timikis 
bola: bul, gibula 
bolacha: bulax, gibulaxa 
bolha (de ar): asayra 
bolha (de sabão): ahawyu 
bolo: bolu 
bolsa de água: bakimni 
bolsa: karukri atiy, 
gikakura atiy 

bolso: givusra 
bom / boa (durável): kibeyne m., 
kabayno f. 

bom / boa (passageiro): kabay 
bombom: bomboh, gibombora 
bondade: amnihka, gamnihra, 
kabayka, gabay 

boneca: kattem, gukatema 
bonito: barew, barewye 
borboleta: kuru, mahamhamna 
borbulha: patuptukri 
borda: akigbi, gukigbi, amuhri 
bordado: kavuriboye 
bordadura: aminpig 
bordar: kavuriybosa 
bordas altas: aminpig 
bordejar: davimne 
borduna: isugit, gisuga 
borla: mayba 
borracha: akati buhax, akar 
borrifar (dentro): sakakuh 
borrifar: sakta 
bote: umuh, gihmun 
bota: bot, gibota 
botão: ariwtyak, but, abutra 
botar para chocar: bakwasa 
botijão: gaz atiy 
boto: wayos 
bracelete: akawanti, gikawan 
braço: giwan 
braço (de rio): atawni 
branco (durável): seye, seyboye 
branco (passageiro): seyne 
branco (pessoa): wenmare 
brancura: asisina 
brando: kisevye, tuwatavye 
brânquia: awara, giwara 
brasa: amey 
Brasil: Parahnamnaw 
brasileiro: parahna 



 

Dicionário Palikur – Português, 2019, Associação Internacional de Linguística —SIL Brasil 

340 

bravo (feroz): ka gimabyansima, 
kamabyan 

bravo (planta): akamri, -kamri 
bravura: giboka 
breu branco: agaksim 
breu: lahs, gilahsa 
breve: ka ayivwihwa 
brevemente: ka ayivwi 
briga: kerka, gikevan 
brigar: kerye, pitimnak 
briguento: kakigbivye, 
ka gikatwaybisima, 
ka giketinisima 

brilhante: amuwe, kabutenne, 
huwiye, ka gibutnisma 

brilhante (piscando): 
bukabkahwavwi, tigigihwene 

brilhar: kabutnih, uguguh 
brilho: huwiyka, guhwiyni 
brilhoso: kabutenne 
brincadeira: arehwaki, garehwan 
brincadeira (piada): samanawka, 
gisamanawni 

brincalhão: 
ka gisamanawtrunisima 

brincar: arehwa 
brincar (piada): samenewne 
brinco: gutaybiyak 
brinquedo: asut, gasu, 
garehwetni 

brisa: kamaygviye 
broca: ugiyo akig 
brocar: utis 
brocha: pudubdu 
bronquite: duhuduhka, pidika 
bronze: kuwiwra, gikuwiwra 
brotar: hiyan 
brotar (folhas): kavanhaw 
broto: ahinani, amitiwbi, imiyo 
brotoeja: yakvitka, giyakvitan 
bruxaria: ihamwihwaki, 
gihamwihwan 

bucha (cartucho): lettub 
bucha: ivetrat, avetra, gavetra 
bucho: asasa 
buçu: turuvan 
bugio: maruksi 
bula: iveyti akagtanpig 
bunda: gihuw 
buraco: miyokwiye, amiyokni, 
ariwt / arut 

buriti: isaw 
burocracia: matekbetaki 
burro: kaway (nopsesa) 
burro (estúpido): mahiyakemnivye 
buscar: iwap, ivegva 
buscar (água): kavuk 
buscar lenha: katimkahwa 
buscar toras para fazer canoa: 
manitya 

butijão: gigasa ayak 
buzina de cerâmica: puhtet, 
parawkam 

caapeba: utiwtimna 
caba (tipos): motye, aram, 
kuwitot, parinus, pihanu 

caba-caçadeira: motye-tiket 
caba-cega: motye-masik-seyne 
caba-chapéu: motye-masik 
caba-de-jiju: kawawye 
caba-de-ladrão: masik 

caba-de-peixe: kawawye 
caba-de-telha: parinus 
caba-preta: saysaptiye 
caba-tatu: motye-suguyak 
cabaça: tukugu, gitukwiga 
cabana: paytbet, givinbet 
cabeça: gitew, atew, atiwbi, 
-tiw, -tip 

cabeceiras: atiwrik 
cabeçudo: war 
cabelo de milho: mayk 
cabelo: isemnit, gisemni 
cabelo (fio): isemnit, gisemni 
caber: huwepku, kavit, kawetri 
cabine telefônica: telefon adug, 
parawtwe 

cabo: akat, adugas 
caça: giwin 
caçar: wewva, kanik 
cacau: waravru 
cacete: isugit, gisuga, biwhtet, 
gibiwhten, imahrit, gimahra 

cachaça: paratwen 
cachita: kuruku 
cacho: -twi, ayh gabet 
cachoeira: avetetni 
cachorro: pewru, givig 
cacique: gikivara 
caco: abakbet 
caçoar: mahivwih 
cacos: abekebdi 
cacto: iwokbet 
caçula: butye, abutitvare 
cada: mpuse 
cada dia: hewkevye 
cada um (objetos individuais): -kak 
cada um sujeitos individuais): 
-ekuye, 

cada um (conjuntos): -t / -it 
cadáver: giminamwi 
cadê? kiney? 
cadeado: arakavig 
cadeira: epti, gevwi 
cadeiras (do corpo): gidakra 
café: kafe 
caferana: turukamri 
cãibra: ahka, gahka 
caída: tuguhka, gitughan 
cair: tuguh 
cair (casa, árvore): hakuh, hirohe 
cair (ceder): hikaw 
cair (de um lugar alto): sigiva 
cair (na água): tuboh, wasakse 
cair com solavanco: taguh 
cair em desgraça: kamaranpi 
cair na horizontal: tarukahwa 
cair no choro / no desespero: 
biyuk gikan 

caititu: kavine 
caixa (balconista): darihkevutno 
karukri 

caixa: kiyes, gikiyesni, 
akiyesnivig 

caixão: atiyti, gitiy 
caixilho: anumekuya 
Cajari (monte): Wakayri 
caju: mihitwi 
cajuçara: maduku 
cajueiro: mihitwi akat 
cajurana: kuwevan 
calado: tinwo, mownye 

calango: aman 
calça: kilot, gikiwta 
calça comprida: kilot kiyabwiye 
calcanhar: gidukat 
calço: adedep 
Calçoene: Karuswen 
calcular: watak 
caldeirão: suwyeg, gisuyega, 
kanar 

caldeirada: kuguhkuhka 
calmo: karisaw 
calo: patuptukri 
calor: awahka, awahni 
calote: kinisaka 
calúnia: awnaki 
caluniar: awna gimin 
cama: lit, gilita 
camaleão: iwan 
camapu: matut 
camarão: takes 
cambaleando: mukuvari 
cambalear: davimne 
cambar: davimne 
cambará amarelo: bareskut 
caminho: ahin, gahina 
caminho por longe daqui: ahin 
omtehan 

camisa: gisimsa 
camiseta: simis anavya 
campainha (gíria): giwara 
campeão: awaygtenene, 
matekekevutne 

campina: asababan 
campo: amat 
campo alagado: kariy 
camuflado: kasisiptave 
camundongo: ratinho 
cana de açúcar: siku 
cana-de-macaco: tuwigu- 
canal: awenum 
canarana: tuwigu 
canção: batamniki 
cancelar: misakis, man 
câncer de mama: tiragpuwaki 
câncer: kahs / kanse 
cancro: kahs / kanse 
canela: givayhga 
caneta: ennetet karakuye 
canga: ah dahekne 
canhoto: patuwene 
cano (espingarda): aragbus amin 
canoa: umuh, gihmun 
cansaço: mabiki 
cansado: mabip, miyehbet 
cantar: pak 
cantar sobre: paksa, imamna 
cântaro: kaggap 
cantarola (do pajé): givihakni 
cantata: ahehwaki 
cântico: avat, gavan 
canto: atusi 
cantor: kagta avatkekne 
cão: pewru 
capa: gidagmanvit 
capa (de livro): amarbo 
capacidade: akamaxni 
capaz: kannuye 
capemba: kurudi, akuwadra 
capim: pamatka, kaybuw, ikavey 
capim agreste: wasiwsi 
capim balsa: kakuyu 
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capim marim: sikumna 
capim-navalha: pavan 
capim santo: sikumna 
capinar: madivwis 
capitão: kapten, gikivara 
capitiu: yariwamna 
capivara: pusuk 
capoeira: wasewni 
cara (gíria): hiyeg, gihiyega, 
awnparinen 

cara a cara: pahepkatak 
cara: gihepka 
cará: kavar, gikavig 
caracará: karakaw 
caracaraí: karuw 
caracol-d’água: tituw 
caracol do mar: suguway, 
xuguway 

cara-espinhosa: parasru 
característica: giwetni 
caraguatá: kuwawta 
caraipé: kuwep, gikuvig 
cambalhota: pataptakahwa 
caramujo: warasus 
caranguejo: kuwa, karig 
carapanã: wag, aniy 
carapanaúba: muhut 
carapó: pinup 
caráter: hiyakemniki, 
gihiyekemni 

carauá: kuwawta 
carbúnculo: tukukvitka 
cardeal tangará: asukwati 
careado: kagehpiye 
careca: barewtiwvye 
carecer: muwaka 
carência: muwekekri, 
makakuraki 

caribe: karayb 
carga: ewkaki, gewkan, giheyvi, 
gihiyan 

carga (de arma): ayakok 
carga (de barco): ayakap, giyakap 
cárie (ter cárie): kagah, tigah 
cárie: aybut akagan / akaghan 
carimbar: kanhava 
carimbo: anwatvey, tamektet, 
atemketni 

carinho: kabayka, gabay, 
gikavigsan, gihiyegihwan 

carinhoso: hiyegiye, 
ka gihiyegihwansima, 
ka gaydhevyisima 

carinhosamente: akak 
gihiyegihwan 

carnaval: tululu 
carne crescida: ibuwot, 
hiyanotka, kamarotka 

carne: ihti, arih, gih 
carneiro: muwtoh awayg 
carnicão: ahewot 
caro (pessoa): kibeyne m., 
kabayno f. 

caro (preço): ka atiwnisima 
caroba: padah 
caroço: ayak 
carpinteiro: paytevutne, 

ahevutne 
carrapateira: maruwkamri 
carrapato: kuvar 

carrapicho-de-agulha: 
aniy-akig 

carregado: kiyok 
carregador: hiyuhwekevutne 
carregando: hiyuhwe 
carregar (apertar): tavah 
carregar (canoa): kiyakava 
carregar (cartucho): kiyokha 
carregar (levar): hiyuh 
carregar (tirar): xuwehe 
carro: umuh waxiwno, oto, 
gotowa 

carta: kagta, gikagtan 
carteira: karukri atiy, 
gikakuratiy 

carteira (escolar): enneket, 
gennekeg 

carteira de identidade: kagta 
cartório: wiwhket 
cartucho: katux, gikatuxa 
caruana (que auxilia o pajé): 
giyamara 

caruncho: parikik 
Carupina (monte): Karumna 
carvão: miget, amigetra, 
gimigetra 

casa (família): gimunyavu 
casa de forno: hihervinwa, 
gihehrivinwa, ihehritvimnaw 

casa: payt, givin, avin 
casada: kigihruyo 
casado: kahayo, kahayonye 
casal: piyanme, piyanmat, 
kahayonye 

casamento: maripkawka, 
gimaryesa 

casar-se: maripkaw 
casca: amar, amarvit 
casco (de canoa): maminpigyo, 
umuhyewa, gimanta 

casco (caranguejo): avusta 
casco (de animal): giwak, gikugku 
cascudinho: akutar 
cascudo: uw 
casinha: paytyan, givin 
castanha: ayak, guyak 
castanha-de-cutia: asig 
cascata: avetetni 
castigar: katiwnihkis, hiyapkis 
mbeyne 

castigo: mbeyne 
castrado: xatapkaki 
castrar: xatapka 
cataplasma: ibatrat, abatra 
catapora: aykayan, gikayan 
catar: kidis, yetya 
catarata (água): avetetni 
catarata (olhos): ibuwot 
catinga: gihgi, garihgi 
cativeiro: gikamaxka 
catraia: umuh sivaremun 
caucho-rana: 
amap-pugubumnak 

cauda: gib 
caule: akat, adug, atewveyni 
causa: arannip, humawasaki, 
ahumwan 

causadora: anag 
causar a saída: hikuh 
causar: keh, humawasa, 
-kis / -ks, / -asa 

causo: inetitap, ginetnap 
cautela: pukuhpawka, 
givukawvani 

cautelar-se: pukuhpawasa 
cavaco: bado, gibadoa 
cavalheiro: awayg 
cavalo: kaway 
cavar: atik 
caverna: miyokwiye, tip 
cavidade: duwihka 
caxiri: dahka, wohska, giwohkisni 
caxumba: wagawavoka 
cearense: siyaha 
cebola: zohyo 
ceder (dar): isaksa, isaksaw 
ceder (cair): hikaw, wihwa 
cedo: hawkanawa 
cedro: magawga 
cego: motviye 
cego (completamente): motih 
cego (faca): miyawkigyo 
cegonha: bat 
celebração: fet, gifetra 

barewka 
celebrar: fetya 
celestial: inurikyene 
cem: madikawku madikwa 
cemitério: avuheket 
censura: himahka 
censurar: makuksa 
centavo: seyno, iguw ariwno 
centopeia: amavanta 
centro (da cidade): adahwan 
Centro Comunitário: Payt 
Pahadguhket 

centro (de objeto): avakwakni 
centro (lugar): pakwa / pawka 
cera (dos ouvidos): wiytaybi 
cerâmica: bataka, gibatkan, 
parawkam 

cerâmica (vaso duplo): tukutku, 
tuktuk 

cerca: iyar, ayahri, ayaranwa, 
baye 

cercado (cerca): iyar, baye 
cercado (rodeado): kiyaran, 
kiyaraniw 

cercar: kiyara, kiyaraniwha, 
tivuha 

cereal: amutri ayak 
cérebro: givirik 
cerimônia: fet 
cerne: atip 
cerração: huweg 
cerrado: kewku, kewruku 
certamente: -baki, igayeh 
certeiro: kawigaye 
certidão de nascimento: kagta 
giwayvuka 

certidão de óbito: kagta 
ikavaynihka 

certinho: pakeku 
certo (um certo): pahavwi 
certo! wadit!, inyewa! kabay! 
cerveja: paratwen 
cérvice: bakimni gatig 
cestaria: humka 
cesto (tipos): panye, yamat, pisig, 
matut, subay 

cesto (paneiro): kat, gikatni 
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cesto cargueiro: wasimna, 
giwasuna 

cetro: gahra 
céu: en, maywak, inurik 
céu da boca: gitomabiy 
chá: un awehweye 
chaga: yatwe 
chama: akadwey 
chamado: kewye, giw, kanumka 
chamar (com gestos): basa 
chamar (junto): humak 
chamar (nomear): kanum, kiwsa 
chamar atenção: hiyapkis 
ariknema 

chamar-se: kewye 
chão (da casa): abuka, avarakavig 
chão (terra): wayk 
chapa: gihehri, sivari ahbonene 
chapéu convexo: panaku, 
givankura 

chapéu: suvreg, gisuvren 
chafurdar: tubuk 
charque: ihti pamahaki, puwikne 
arih pamahaki 

charuto: ayg, gihim 
chateado: ehwatruvye 
chatear: kiyimwih 
chatice: meksaki 
chato (coisa comprida): babaminye 
chato: sababore / sababoye 
chave: irakri, giraka, arakavig 
chave de boca: arawa akig 
chaves { }: ayaranwa 
kiduwekuhaw 

chefe: ikivarat, gikivara, atew, 
atiwkekne, wewkisne 

chega!: ikevi! 
chegada: gidawnhan 
chegado: -hwa 
chegando: nehmnik 
chegar: danuh 
chegar à conclusão: uti 
chegar até (objetivo): huwit 
chegar até a borda: buwis 
cheia de goteira: tigisbetvi 
cheio (barriga): kabiha, 
ayh gatun 

cheio (canoa): dig 
cheio (cartucho): kiyok 
cheio (recipiente): kivun 
cheio de falhas: taraksevyevyo 
cheio de nuvens: ukuhneweke 
cheio de raiva: wagewge (gíria) 
cheirar: ayh, hika 
cheiro: -yeme 
cheiro (bom): amihyi 
cheiro (do tucupi): awayi 
cheiro (mal): arihgi, garihgi, gihgi 
/ gihri 

cheiro de fumaça: wohayeme 
cheiro de velho: amumkayeme 
cheiroso: imihe, imihye 
chiar: ehwa 
chiar (fritando): kudis (tebohene) 
chibé: buguhaki, gibuguhni 
chicote: tigay, gimahra 
chifre: atuw 
chinela: gisavata 
chinês: xinuwá 
chiqueiro: pakir gabaya 
chispa: amey 

chispar: bukahwa 
choca: kadasavanyo 
chocalho: waw, giwawni 
chocando ovos: kadasavan 
chocão-barrado: kugkug 
chocar: bakwa, tes 
chocar-se: biwhekbet, tesekbet 
chocolate: xokola 
choque elétrico: abukri atigsan 
choque: wadisasepka 
chorar: tih 
choro: tihaki, gitihni, tihakiman, 
kanman, gikan, gikanman 

chover: (muwok) wayk 
chumaço: ivetrat, avetra 
chumbo: pilut, giviluta 
chupar: sus 
chupeta: ihinti, ahin 
churrasco: ihti tepka 
chutar: duwis 
chute: duwiska, gidusan 
chuva: muwok 
chuvas fortes: kusuvwi, 
kusuruvwi 

ciar: kuguhwa butte 
cicatriz: adukwan 
ciclone: marinad 
cidade: paytwempu 
cidra: pirinru 
cigana: hewru 
cigarra: sig 
cigarro: ayg, gihim, sigahet 
cilada (truque): gannu 
cilada: tey 
cilíndrico (curto, redondo): 
huwiptimine 

cílio: asiwseb, gibasru akisru, 
gisivriwtmar 

cinco horas da tarde: 
aygetehpisa 

cinco: pohowku 
cinema: sinema, ahempakti 
padaka 

cingir: kanukvitaw, ugis (kilot), 
wanak gibutikmin 

cinquenta: pohowku madikwa 
cintilante: bukabkahwavu, 
tigigihwene 

cintilar: bukabkahwa, tigigihwa 
cheiro: -yeme 
cinto: akabutikti, gikabutik 
cinto (de cipó ou algodão): givukwa 
cintura: gibutik 
cinza: hew, ahewra 
cinzel: sisu, gisisuwa 
cinzelar: puruh 
cinzento: seyboye 
cinzento-prateado: uvumwivitye 
cio: imiswaki 
cipó (fino): akati 
cipó d'agua: samukni, saruwanen 
cipó titica: akuywa, gakuywa, ip, 
makananu, wakukwa-ayiva, ip-
kuwatriyano 

cipó-d’alho: ilaykamri 
cipó-do-campo: wayamhetni 
cipó-ira: wimehetnikamri 
circular: huwigakup, kiriknene 
círculo: huwigakuhka 
circunspeção: hiyakemniki, 
gihiyekemni 

circunstância: ahawkan, 
gihawkan 

cismar: pukuhpaw 
ciúme: atihpaki 
clã: has, -yene /-yano 
clã da lagarta: wayveyene 
clã da lontra: saruwyene 
clã da onça: kawokwineyene 
clã da osga: wadahyene 
clã da terra: waxiyene 
clã de “kuwam”: kuwamyene 
clã do abacaxi: kawakukyene 
clã do acapu: wakavunyene 
clã do bacu-de-pedra: 
maranruyene 

clã do bagre: paraymeyene 
clã do pinto-d’água: 
mayunoyene 

clã do mar: parawyene 
clã do sol: kamuwyene 
clamar: amnihswa 
clamor: gibiman 
clandestino: ayamawnene 
clara (de ovo): akuswana 
claramente: huwewehe 
clarão: kabutnikad 
clarear: kabutnihwa 
clarear-se: marawkanahwa 
clareira: barewvunene, amatap 
clarinete (bambu): aramtem 
claro: huwewe, barew 
claro (água): huweweye 
claro (olhos): huwege 
clava: isugit, gisuga, biwhtet, 
gibiwhten, imahrit, gimahra 

clavícula: gawtap 
clicar: tavah 
clínica: makniwket 
cloro (àgua sanitaria): javel 
coagulado: dehwevye 
coagular: dahwa 
coalhada: dilet huwekwevye 
coar: akehne 
coatá: ap, kuwat 
coati: kuwax 
coberta: amarbo 
coberto de feridas: busukvitye 
coberto de vegetação: 
kuhogbap 

cobertor: len, dagam len, 
gidagman len, gidagman, 
gawasapta 

cobertura (plano): avinbu 
cobiça: miyarhawka, gimirihwan 
cobiçar: miyarhaw, ayuwahwa, 
kinikwa 

cobra: kaybune, idugasti 
cobra-coral: yarayra ahawkri 
cobrar: aya (git) 
cobra-verde: yawknig 
cobrir: awasta, giwastetni, 
kasabwata 

cobrir com uma câmada: 
hahava 

cocar: yuwti, giyuw, wareku 
cocar emplumado: yuwti 
kavanhaki 

cocar tiara: yuwti kamewnene  
coçar: sakaska 
coçar-se: sakaskaptihwa, 
sakaskaptiye 
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cócegas: dikidkiska 
coceguento: ka kadaxkere 
coceira: sakaskaptiki, asaskan 
cochichando: kadukmine 
cochichar: minimni, awnbetvari 
cochicho: minimnihka 
cocô: asis, gasis 
côco: kuk 
cocuruto: givuh 
codorna: kuwtak 
coelho: lappeh 
coentro-de-caboclo: awaruvan 
coesivo: ukuhnap 
cofo: panye 
cofre: bayehket, abeyhekri 
cogumelo: wavitye-gitaybi 
coisa: arikna 
coisas: ewkakebdi, gewkanbet 
coitadinho: akadisa, higesa 
coitado: akayih 
coivarar: ikevuha 
coivara: ikevuhaka 
cola: kol, gikola 
colaborar: mayuye 
colaboração: mayuka 
colar (enfeite): akabdat, gikabda 
colar (passar cola): makakasa 
colchetes: ayaranwa wadit 
coleção de contos: estwaviyene 
coleção: -viyene 
colega: gikagmada, giyaki, 
gidawakten 

cólera: imowkri 
coleta: ahiwka 
colheita: ahiwka, matiswiki, 
tariswiki 

colheita (fruto): gahakavu ariw 
colher (da terra): taris 
colher (fruta): matis 
colher: kuyeg, gikuyega 
colher manivas: darawsa 
colhereiro: yay 
colibri: tukus 
cólica: katiwka 
colicativo: wagugup 
cólico: wagugup 
colina: waxri imuhwavitye 
colo do útero: bakimni gatig 
colocar (emplasto): batak 
colocar (na água): subuk 
colocar (roupa): kawihkis 
colocar colírio: tigisot 
colocar de molho: subuk 
colocar de pé: tabirasa 
colocar em ação: wewkis 
colocar em fileira: pahatraha 
colocar panos na beira do 

mosquiteiro: tukuminaw 
colocar para baixo: muhuksa 
colocar: batahkis, ikí, idis 
colorir: barewha akak tamaktaki 
coluna (casa): awakur 
coluna (corpo): apduhyat, 
giduhya, gapduhya 

com: gikak, akak 
com (indo): gihapti 
com (na sua casa): gimun 
amargurado: katiw avit giyakni, 

katiwha 
com arranhões: sugugap, 
sugkaptip 

com boca grudada: makakbiye 
com cavidade: duwiknevye, 
dudukave 

com certeza não: kabaki 
com certeza: -baki 
com certeza! hennewatbaki! 
com concentração total: manan 
com contusões: sugugap, 
sugkaptip 

com deficiência mental: 
biyukemni 

com escoriações: sugugap, 
sugkaptip 

com febre: nawe 
com fio frouxo: bakubuge 
com fome: mativwe / matpwe 
com força: kiyhaw 
com limo: sukuw 
com lucidez: huwewehe 
com medo: aviseweke 
com náusea: kadiyebi 
com nitidez: huwewehe 
com o raiar do dia: hiyavaweke 
com os nervos à flor da pele: 
segke 

com pintas: tatavit 
com pontas desiguais: tuwibuk 
com pressa: iwawviti 
com problema insolúvel: 
mbeybetvi 

com que? / com quem? kakak? 
com quem? (ir): kahapti? 
com quem? (mora): kamun? 
com rachaduras: sabikbet 
com raiva: dagawne 
com rapidez: kibehtenwa, 
iwawte 

com saudade: kadni 
com saúde: makniw 
com sede: arabyu 
com toda a concentração: 
manan 

com todo o esforço: manan 
com vida: iveg 
com você: pikak 
com: akak, gikak 
coma: biyukamnip 
comadre: gikumega 
combustível: wewkisne mote 
combinar: ahegbeta ginetni, 
tuguhkis gihiyekemni 

começar: kavusa, woka kavusaw 
começar (a fazer): -wiye / -piye 
começo: akavuska 
colmeia: ahayak avin 
comer rápido: gitukabiyu 
comer: ax 
comercializar: piyuk 
comerciante: piyukevutne 
comércio: piyuket, piyuka 
cometa: kaybye 
cometer adultério: meh gimun 
cometer engano: kiniswa, 
kinisak 

cometer escândalo: kamaranpi 
cometer incesto: patehwe gukak 
gikebyi 

comida: axka, -hetni, amana, 
gimana 

comigo: nukakuh 
comigo (indo): nuhaptih 

comigo-ninguém-pode: irup 
comitiva: gavitkiya 
como (parece): ke –be 
como (exatamente): kewa –be 
como se (fosse): kewodbe 
como assim? mmahki henne? 
como disse? pariy? mmah? 
mmah piwn? 

como está? mmahni / mmani? 
como (é)?: mmahpa? 
como? (fazer, com que método): 
mmah / samah? 

como? (fazer, de que maneira): 
mmahpa? 

como vai? mmahni / mmani? 
comover: wadisasa, dax 
comover-se: kayah, kamaptiswa 
compadre: kumper, gikumpega 
compaixão: amnihka 
companheiro: gidawakten, 
giyawka, givevwi. gihaptiye 

comparação: arakak, gakkan 
compartilhar: ibakha, pasuhpa, 
pasuhpak 

compasso: tivektet, kumpa, 
gikumpa 

compensação: -wen 
competente (com as mãos): 
katukwok 

competição: busimtaki 
competir: busimtak 
completamente: -te, pahate 
completamente (coisa redonda): 
pohowte 

completamente (planta): 
pahatwite 

completamente (ser vivo): 
pahavwite 

completamente maduro: 
muwebdi 

complemento: ayesrihwa 
completar: pisenwah, makisuha 
danuh awetumnat 

completo: kivun 
complexo: mahiko 
complicação: matekbetka 
complicação (feita de propósito): 
matekbetaki 

complicado: mahiko 
complicar: matekbet 
comportamento errado: 
gitaraksan 

comportamento: hiyakemniki, 
ahiyakemni, gihiyekemni, 
giwewni 

composição: wagesbetaki 
composto: pawtaksaki 
composto (feito): kehka 
compra: isimka, gisimni 
comprar: isim 
compreender: pukuha, pukuhpa 
comprido: kiyabwad, kawnad 
comprido (coisa plana): kiyaboye 
comprido (roupa): sagaw 
comprido e plano: sababamin, 
babaminye 

comprimento: ayabwi 
comprimido: kinin, gikinina 
compromisso: gahegbetawni, 
ikaksaki, gikaksan, ginetni 

comum: inpawa 
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comunhão: darihwaki 
comunicação: wasavanawka, 
giwsavan, inetit, ginetni 

comunicar notícia de morte: 
ikavaynih 

comunicar-se: kinetihwa, 
wasavanaw, iki inetit 

comunidade (reunião): 
pahadguhwaki, givahdukawni 

comunidade: hiyeg 
paytwempuyenevwi 

comunitário: gidahankis hiyeg 
paytwempuyenevwi 

côncavo (pouco): katomorikye 
côncavo: kuwibwi 
conceder: iki, ikaksa 
concentração: ikatuswaki 
concentrar-se: ikatuswa 
concernente: amin, gimin 
concha (para esvaziar canoa): 
ewkubakti, gewkap 

concluir: pisenwah, makisuha, 
madika 

concluir (chegar à conclusão): uti 
conclusão: amaksemni 
concorrência: mpihpaka 
concordar: dakwa, tuguhkis 
gihiyekemnikis pawtak 

concubina: gihayohwano 
concunhada: gitavan 
concunhado: tagap 
concupiscência: ayuwahwaki, 
kaminwatnihka, kinikwaki 

condenado: hiyapkiska mbeyne 
condenar: ikaksa adahanikwa 
mbeyne 

condensar: univupti 
condição: gaymahwan 
condimento: axka amihetni 
conduta tumultuosa: gikigbi 
conduzir: wewkis, waxwa / 
waxwe / waxe 

confessar: akkamnih (utaraksan) 
confiança: kamaxwaki, 
gikamaxwan 

confiante: ka mara 
confiar: iveg (givitit pahavwi), 
kamaxwa (givitit pahavwi) 

confidencial: ayamaw 
confins: awetu 
confirmado! hennewa! 
confirmar: akki ku inyewa 
conflito: kerka, gikevan, iniyaka 
conforme: ku samah, pakeku 
confortar: aydhaptih, 
iki gawaygi 

confrontar-se: kavetunsa 
confundido: mahikohpika 
confundir: mahikoh, motsa 
confusão: matekbetka, 
matekbetaki 

confuso: matekbet 
congelado: laglasenviye 
congelar: daha 
congestão: pidika, gividrak 
congratulação: kabayhaki 
congratular: kabayha 
congregar-se: kamuk 
conhecer: hiyak, hiyaka 
conhecido: hiyakan 
conhecimento: gikannuhwan 

conicidade: amamayi 
cônjugue: gihayo f. gugihgi m. 
conjunção: pawtaksene iwit 
conjuntivite: motik 
conjunto: kabubuhwaki, 
-mat, -me, -t 

conosco (indo): uhapti 
conosco (nós, sem você): ukakuh 
conosco (você e eu): ukak 
conosco (você e nós): ukakwiy 
conosco: udahan 
conquista: matakaki 
conquistar: kinista, matak 
consagrar-se: kawohkigahaw 
consciência: hiyakemniki, 
gihiyekemni 

consciente: hawkamnih, 
hawkavuw 

conseguir (pesca ou caça): kawin 
conseguir perdão: bayahminasa 
conseguir: uti, matak 
conselheiro: hiyeg ku pariye 
ikene uhiyakemni 

conselho: hiyakemniki, 
gihiyekemni 

consertar: ahegbeta, kabayha 
conserva: buwetbet, kunebef 
conservar: kayivwih 
considerar: ikiy 
consolado: kabeyotvi 
consolar: aydhaptih 
consolo: kabeyotka, gawaygi 
constantemente: inavawa, 
avanenekwa 

constelação da casa dum 
homem: Uwakti (Pégaso) 

constelação da Rede cheia: 
Tagamayh (Plêiades) 

constelação da serpente: 
Awawhri / Awahwi (Perseu) 

constelação da serpente 
Kayeb: Kayeb (Escorpião, etc) 

constelação do Homem sem 
perna: Mahukatye (Órion) 

constelação do Irmão mais 
novo: Kusuvwi isamwitye 
(Plêiades) 

constelação do irmão mais 
velho: Kusuvwi eggutye 
(NGC 884) 

constelação do Jabuti: Wayam 
(Vela e Carina?) 

constelação do Martim-
pescador: Tavara (Aquila, Águia) 

constelação da Procuração dos 
tracajás: Takehpene (Centauro, 
Rigil Kentaurus e Hadar) 

constelação dos Tracajás 
cabeçudos: Warkaye (grupo de 
estrelas perto do Cruzeiro do Sul) 

constelação da perna do 
Mahukatye (Espada de Órion: Iota 
Orionis e Nébula de Órion): 
Mahukatye gibagwan 

constelação: warukmaviyene 
constranger: mpiksa 
constrangido: mpiksepka 
construir: keh, humamnih 
consulta: gihivasawni 
consultar (pajé): akumkis 
hiyapkiswa, iwasa, iwasasaw 

consultar: hiyap (mekseh), iwasa, 
iwasasaw, hiyapkiswa (git mekseh) 

conta: gihawkan 
contagem: pukuhka 
contagioso: ka dep ibakhaw 
contaminado: iveytehepka 
contar (notícia): akki, awna, 
ekkene 

contar (quantia): pukuha (aysaw 
akebi) 

contenda: iniyaka, piledukawka 
contendente: katiwekne 
contender: iniyekbet, piledukaw 
contente: batekye, kiyak 
conteúdo: ayakak, guyakiku, 
arikune 

contigo (indo): pihapti 
contigo: pikak 
continuamente: takunipti, 
-nenekwa 

continuar: tiviknene 
contínuo: tiviknene, misakmin 
conto: estwa, gestwa, gakkan 
contorcer-se: pidiwmin 
contorno: akudwan 
contra: ativut, avit, -tivut 
contra a lei: ativut lalwa 
contratempo: matekbetka 
controle: kumadukaki, 
gikumadukan 

contusão: huwivwihwaki, 
gihwivwihwan 

convém: gihawkanavrik, kis 
convencer: kinista, parak 
conveniente (fácil): ka mahiko 
conveniente: kis 
convênio: ahegbetawka, 
gahegbetawni 

conversa: inetit, ginetni, iwit, 
giwn, giwnitnene 

conversar com as moças: 
tinoya 

conversar: kinetihwa 
convés de proa: muhuksi 
convexo: katomarike 
convidado: awnasaka 
convidado (a deixar o cônjuge): 
awnasepka 

convidar (para acompanhar): wiyha 
convidar: awnasa 
convite palikur: imti, 
irenti / iyenti 

convulcionar: nuwis 
convulsão: nuwiskawnka 
convulsionado: nuwiswika 
cooperação: mayuka, mayuvaka 
cooperar: mayuye 
copaíba: marawru 
copiar: ahempa 
copioso: kawhri 
copo: goble, gigobla 
coqueluche: maruksikan 
coquinho: atugun 
coração: iyaknit, giyakni 
coração (sede de emoção): ginaktin, 
giyakni, gihiyekemni 

corado: sigivyi, yakapti 
coragem: kibokaki, giboka, 
giyakni 

corajoso: kibokaye, tinobet, 
awaygbet 
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corcunda: gisawig 
corda: akati, akar, arim, 
kuwawta, mawihket 

corda-de-arco: imedgimti, 
gimedgim 

cordão umbilical: adugasveyni 
cordão: akabdat, gikabda 
cordiline: kawaxvan-duwweh 
coró-coró: koloklo 
coronel: suwtat akivara 
“coronel” 

coronha: adudu, gududu, 
aragbus adudu 

corpo: givit, -pit / -vit, 
giminamwi 

corpo todo dolorido: katiwvit 
corredio: kiriknene 
córrego: parewni, avewna 
corrente (da àgua): amiyan, 
asigsan 

corrente (de metal): xen 
corrente (elétrica): 
teheste atigsan 

correnteza: amiyan, asigsan 
correr (líquido): suruw 
correr: sigis 
correria: mahembetka 
correto: inyewa, wadit 
corrigir: bukih utaraksan 
corrimento no membro: 
kektiniwki 

corrupção: patahwaki 
cortado (em estacas): bekbetaki 
cortar (caminho): tarukak 
cortar (fatiar): hiwh 
cortar (golpear): ihuk 
cortar (partir coisa grande): bukih 
cortar (partir coisa pequena): tigah 
cortar (rachar): bak 
cortar carne em pedaços: 
bekbeta 

cortar um pouco: bakaptih 
cortesia: arenka 
cortês: arerene, huwivraye, 
hagehgiye, kisepehe 

cortiça: ivetrat, gavetra 
coruja: urukwiye 
corujão: pukupku 
corujão-de-topete: xuwet 
corujão-mateiro: pukupku-
yumanene-gisemni-kiyabwad 

corvo: yu 
cosquinhas: dikidkiska 
costas da mão: giwak aduhya 
costas: aduhya, giduhya 
costelas: gimumurap 
costumar: ihumpevwe 
costumar: abetki, avuviye 
costume: ihumpawaki, 
gihumpawan /gihumpawni 

costura lateral: avag 
costura: avodkak 
costurar: paduk (kamis) 
cotó: tebbux 
cotovelo (de fora): gidawahxa 
cotovelo (de dentro): gidawan, 
gimaku 

couraça: arabduk, gimarduk, 
gabaduk, gidukmadgaya 

couro: amar 
cova: imewti, gimew 

covarde: mabokavye 
covardia: mabokakri 
covinha: dikik 
coxa: gihuwap / givuwap 
coxeando: pahabakyewa, 
tigikbeti, tigikuh 

coxear: wew tigikuh, wew 
pahabakyewa 

cozido: puhimka, sakahka 
cozinha: sakehweket 
cozinhar bem: puhimka 
cozinhar: marahpa, sakah 
cozinheiro: sakahwatya, 
gisekewve 

crânio: aptiwti, gaptiw 
cravar: kuk, mutuw, wasak 
crédito: piyuk aritnanyuvwi 
cremar: masara, masere 
creme: iveyti debetnene 
crença: ihpaki, gihpan 
crente: Uhokriyan, ihpene, 
kamaxwene 

crer: iha 
crescente: aytranesa 
crescer (expandir): maraha 
crescer: aymahwa 
crespo: ivatbo 
criação (mundo): humawkariwka 
criação (criança): gaymwahwani 
criador: uhumtenwiy 
criança: bakimni 
criança (de três a sete meses): 
bakimni kiyavahviyesa 

criança (de um a quatro anos): 
bakimni kiyaptenisa 

criança (de cinco a sete anos): 
bakimni kiyapte 

criança (de oito a treze anos): 
bakimni takwatenisa 

crianças: bakimnayh 
criar (filho): aymah / aymwah 
criar: humawasa 
criar raízes: hamahwa 
criar-se em: kansa 
crime: mbayka ku pariye ativut 
lalwa, gikehni 

criminoso: kakehniye, 
meksatruvye 

crioulo (n.): kiriyavrik 
crioulo (adj.): kiriyog 
crise: mbeyne 
crista (de iguana): giduhyamin 
crista: gibasup / gibesru 
crista-de-galo: takarak-abesu 
cristal: ketayumni 
cristalino: huweweye 
cristão: Uhokriyan 
cristianismo: kamaxwaki givitit 
Jesus 

crítica: awnaki 
criticar: awna gimin 
crivar: huwayhbete 
crivo: huw sivari 
crocante: higihgi 
crônico: ayivwad 
cru: igiye 
cruéis: mbayavye 
cruel: mbeyevye gihiyekemni, 
arewhevye 

crueldade: arewhaki, garewha 
cruz: iyaknit, giyakni 

cruzado: tarukak 
cruzamento: atawkan, avatitakni 
cruzar (para bloquear a estrada): 
tarukah 

cruzar (rua, rio): manuk 
cruzar (sentimentos): patiptak 
cruzar (sexual): hamah, kiyakan 
Cruzeiro do Sul: Iyakrit, 
Kayeb giwak 

cubo: bakmuhsaki 
cucurutado-da-floresta: 
warimuk 

cueca: kilot anaviya 
cueiro: giybet, gikamsa 
cuia: tomawri, gitomo 
cuidado: pukuhpawka, 
givukawvani 

cuidado! avuriwnabay! 
hiyapnaba! 

cuidar: avuriw, hiyak akak 
cuidar (da situação): hiyakis 
cuidar (de si): agen 
cuidar bem: kavigsa 
cuiu-cuiu: kiyukyu 
cujo: ku pariye 
culatra: adug, gudug, aragbus 
adug 

culpa: gihawkanavrik 
culpado: arannip, taraksevyevye 
culpar: kamiya, kahawkan, 
sarayh gihawkanavrik 

cultivação: wamuthan 
cultivar: mutuhne 
cultivo: gahakavu, gamuthan 
culto: lames 
cultura: ihumpawaki, 
gihumpawan 

Cumarumã: Wahama 
cume: avuh, amuhri 
cumeeira: arigap / ayigep, avuh 
cumprido: pisenwa 
cumprimentar: aytnih 
cumprimento: aytnihka 
cumprir (ordem): iha (giwn) 
cumprir: makisuha, keh 
cunha (cacete): biwhtet, 
gibiwhten, testet, gitesten 

cunha (calço fora): adedep 
cunha (dentro): adaw 
cunhada (esposa do irmão): giwgun 
cunhada! usa! 
cunhada (irmã da esposa): gihetyu 
cunhada! nan! 
cunhado (esposo da irmã): ganig 
cunhado (irmão da esposa): 
guhetyo 

cunhado! nan 
cupim: mun 
cupiúba: pasis 
cupuaçu: kupuw 
cura: aviyak, makniwka, 
gimakniwyi 

curado: piyihka 
curandeira: ihamu 
curandeiro: ihamwi 
curar: piyih, makniwha 
curar-se: piyihkiswa 
curativo: busuknevye 
curável: piyihka 
cureira: asiw 
curiango: tavuva 
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curimbó: kunaw 
curió: marey 
curioso: hiyekereviye, givewkan 
hiyak 

curral: iyar, ayahri 
currículo: kannuhaki, 
gikannuhakni 

cursante: lekolya, lekolyavu 
cursar: kannuhwa, lekolya 
cursiva: kamaykakmin 
curso (ensinado): kannuhaki, 
gikannuhakni 

curso (estudado): kannuhwaki, 
gikannuhwan 

curto: matkusa 
curuba: weh 
curupira: wayak 
cururu: kuyandri 
curva: akudwan 
curvado: katuyuk, katuriy, buy, 
kidubet, duwihavaw 

curvar: katuyisa 
curvar-se: buya, dorohwa 
curvatura: ahuwiptiswan 
cutucar: tavahmina 
cuspe: tuveska, gituvesni 
cuspir: tuves 
custo: atiwni 
cutâneo: umar 
cutia: bukutru 
cutiara: kuxiway 
cutiti: uw 
da embocadura: anumekutak 
da foz: anumekutak 
da mesma forma: hawata 
da mesma geração: gikekwetine 
-dade: -ka /-ki 
dãdelo: karakamin 
daí: ayteke, aytakihan 
dança: kayka 
dança (tipos): aramteman, 
avaknepka, datkarepka, 
karrepka, karawxakman, 
kiysepka, mayapna, kuwapna, 
sabbugman, uwkikamna, 
wakukwepka, wawapna 

danificar: mbayha 
dano: adunhan, kamaranka 
danchinha: wayabra 
daqui (direção): aytaki 
daqui (posição): aytakihan 
daqui a pouco: hawkavanek 
daqui em diante: kuri han 
pitatit 

daqui mesmo: aytakinewa 
dar: ik / iki / ike, akaka / akaki 
dar bicada:.kuk 
dar à luz: pamakutak, 
sarayh guwenyen 

dar à luz (gíria): bakwa 
dar apelido de carinho: kabenha 
dar cambalhota: pataptakahwa 
dar chifrada: utiwtih 
dar choque (elétrico): tigis 
dar coices: duwis 
dar conta: hiya asamanak, 
amavaw 

dar desconto: wiwh aynesa 
ariwntak atiwni 

dar em casamento: isawkwe, 
isawkohwa 

dar forma: puruh 
dar fruto: kew 
dar gemido: migiswa 
dar graças: kabayha 
dar intervalo: matiswa 
dar nome: kiwsa, kanum giw 
dar pancadas: biwhbeta, 
daddah 

dar partida: hamah 
dar pontapé: duwis 
dar presente: kakanhaw 
dar purgante: avakbiya 
dar ré: keh diyuhkiswa 
dar renda: padak 
dar sabor: imihene 
dar topada: tayuh, wihwa 
dar uma olhada: sarayh givegi 
DDT: deleté 
de (a respeito de): amin, gimin 
de (com): akak 
de (do fundo de): avititak 
de (fora): ariw, -tak 
de (origem): ariwntak 
de (pertence a): -ya 
de acordo com: ku samah, 
pakeku akak 

de barco: muhumdakew 
de bolinha: tataboye 
de borla: waditnevyenen, 
ka katiwnih 

de bruços: bagag, mabuw 
de cabeça para baixo: patiwiw, 
pakatiw 

de casa: paytrikutak 
de carne e osso: ihtikekne 
de costume: imbawa / impawa 
/ inpawa 

de dentro: arikutak 
de dez em dez: madikawku 
madikawku 

de dia: puwivak 
de ele / ela: giw, guw 
de fato: hennewa, inyewa 
de fora: pawkayene 
de forma dentihada: karakamin 
de graça: waditnevyenen, 
ka katiwnih 

de imprensa (letras): 
isahkisbetaki 

de joelhos: paberut 
de joelhos dobrados: 
kihiptiwbet 

de lá (direção): aytontak 
de lá (posição distante): aytohtihan 
de lá (posição): aytohti 
de lado a lado: gimuhravrik 
de longe (direção): pawkatak 
de longe (forasteiro): pawkayene 
de madeira: ahine 
de manhã: hawkanawa, 
inute kamuw 

de mim (fora): nuwhu 
de mim (origem): nuwntak 
de nada: ka sam 
de nós (nós sem vocês) (fora): wowhu 
de nós (nós sem vocês) (origem): 
wowntak, wowntaknewa 

de nós (nós todos) (fora): wowwiy 
de nós (nós todos) (origem): 
wowntakwiy 

de nós (você e eu) (fora): wow 

de nós (você e eu) (origem): 
wowntak 

de novo: akiw 
de onde? kitak? kiteke? 
de outro clã: nawwotunye 
de peito: bagag, bararaw 
de que (fala)? kamin? 
de que (teme)? kabohri? 
de que é feito? pariyevahki? 
de quem é? pariye kadahanye? 
kadahan? 

de raça: has 
dê recado: wani 
de repente: pahaye adahan, adye 
de respeito: kiyatye 
de roda: huwigakuhka 
de saudade: kadniweke 
de sorte: kabunugaye 
de súbito: pahaye adahan 
de todo respeito: 
ka gikiytanisima 

de uma só vez: pahatye amin 
de uma vez: pahaywevi 
de valor: ka awaygisima 
de verdade: -kata 
de verdade! hennewa! 
de vez em quando: 
imbawanekwa / imparinekwa, 
pahaynene adahan 

de vez: pahaywevi 
de você (fora): piw 
de você (origem): piwntak 
de você (sua): pidahan, p- / pi- 
de vocês (origem): yiwntak 
de vocês (suas): yidahan, y- 
debaixo: anap, anavi, aranmavrik 
debaixo (através): anavimpi 
debaixo (do teto): atusweku, 
avuheku 

debandar: ivuk parebetvi 
debate: kinetihwaki 
debater: kinetihwa 
debicar:.kuk 
débil: mabimne 
debilidade: mabimnaki, 
gimabimni 

debitar: iki matiwnihka 
débito: matiwnihka, gimatiwnihni 
debruçar-se: danuhkwa 
debulhar: mutuka 
decadência: tiviknene arimkat 
mbeyne 

decapitar: bukih ubita 
decência: kiyathaki, waditka 
decente: kiyatye 
decepar: bukihpusa 
decidir: ahegbeta gihiyekemni, 
kaniy 

décimo: madikawkuvye 
decisão: kaniyka 
declive: aseb 
decolar: pakiswa 
decompor-se: huruhrubdih 
decomposição: amehwan 
decoração: akisyi 
decorar: kamax (abet uhiyakemni) 
decorrer: pitatit 
decorrencia: arewkni 
decotar: tigahbosa 
decote: tigahbosaki 
decretar: ikaksa 
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decreto: kumadukaki, 
gikumadukan 

dedal: ivodgetet 
dedão (da mão): adawni 
dedão (do pé): gikugku adawni 
dedicação: ikatuswaki 
dedicar-se: ikaw, ikatuswa 
dedilhar: tesne 
dedo da mão: iwakti, giwak 
dedo do pé: gikugku akiswi 
dedos: giwak akiswi, abababet, 
abekbeti 

defecar: imow 
defeito: mbayka 
defeituoso: mbeyvye ahumwan, 
ka avigkutavrikma 

defender: kavigsene, 
mpitha giw uvetunya 

defender-se: mpithamnihwa 
defensivo: mpithamnihwa 
defensor: mpithakevutne, 
gimaptenten 

defesa: mpithawnihka 
deficiência na vista: motka 
deficiência: muwekeki 
definição: arakamnihka 
deformação: ka avigkutavrikma 
deformado: ka waditnema 
deformar: biyuksa ahumwan 
defrontar-se: patiptak 
pavetunak 

defumar: puhpta 
defunto: amekenemni, miyavwiye 
degolar: umah (puwikne) 
degrau: amin (ivaynti) 
deitado de lado: pamuhriw 
deitado: harit / harih 
deitar sortes: arehwa adahan 
hiyepne ku pariye kabunuga 

deitar-se: dukugis 
deitar-se (na rede): kabukwa 
deixado de molho: yuy 
deixado: ikiswika 
deixar (colocar): ikis 
deixar (de mexer): mayta 
deixar (emergir): tuguk 
deixar (entrar): aympa 
deixar (esposa ): maytwa 
deixar (extrair): tarekwebdi 
deixar (permitir): isaksa 
deixar (partir): pitukwa 
deixar (sair): miniw 
deixar (soltar): isahkis 
deixar de comer: maxhaw 
deixar de seguir: ikisehwe 
deixar débil: mabimneh 
deixar em cima: inuta 
deixar fluir: sukasa 
deixar lamber: ewhasa 
deixar mofar: yuwasa 
deixar rolar: hikasa 
deixar ser levado (pela correnteza): 
bohkis 

deixar-se levar: isaksaw 
deixe ela (fazer): gute 
deixe ele (fazer): gite 
dela (sua): gudahan, 
gu- / g- / ga- 

delatar: akkig 
dele (com medo): gibohri 
dele (do corpo): givititak 

dele (orígem): giwntak 
dele (seu / sua) gidahan, 
gi- /g- / ga- 

delegação: giwatnivwi 
delegar: mpiyasa giwakuwit, 
kehkis annivwit 

deleitar-se: batek 
deletar: man 
delgado (esbelto): mahamwibet 
delgado (ralo): masasanisa 
deliberar: ivegmina uhiyakemni 
delicadeza: huwivraki, kiseviki, 
kiyathaki, agenka, tuguhkiswaki 

delicado: tuguhkiswene, arerene 
delicioso: maguye 
delinear: keh ahempak areketni 
delinquente: meksatruvye 
delirando: metiwkanivye 
delongar: kiyabwih 
demais: mpinevevye, maviyvi, 
-atru 

demarcar: ahehmina 
demência: biyukemni 
demolido: mehpika 
demolir: meh 
demônio: wavitye 
demonstrar: akki, hiyapkis 
demorar: ayivwi, ayivwihwa, 
tarakasa 

demorou: ayivwite 
densidade: ahogbi 
denso: kohogbad 
dente de siso: gikudwa 
dente incisivo: gihuhkig 
dente molar: gikudwa 
dente: aybut, gaybu, araybu 
dentista: aybutevutne, 
warekevutne aybut, 
tariskevutne 

dentro (de líquido): ahakwa 
dentro (de recipiente): ariku, 
-iku- / -ik / -eku 

dentro da casa: paytrik 
dentro da terra: waykiku 
dentro do barco: muhumdakat 
denúncia: kamiyaki 
depenar: warakvita 
dependente: ka gimasunsima 
depender: masusaw 
deplorável: mbeyevye 
depoimento: inetit, ginetni 
depois: amavya, butitye, 
ariwntak, ariwnteke 

depois (da saída ou da morte): ewka 
depois de amanhã: takuwa 
ahewkemni 

depois de escurecer: tigahawka 
deportar: pekkis, ivuk 
depositar: bayah 
depósito: bayehket, gibeyekri 
depressa: kibehtenwa 
depressão: duwihka 
deprimido: kadnivite 
dermatite: seyvitka 
derramar: dimuk, huk, sukasa 
derrame: wisne 
derreter: pisuk 
derrota: biyuka, gibiykan, 
matekepka 

derrubado: hahpuwe 
derrubar: ihuk, hakuh, hakuhkis 

desabar: hakuh, hirohptaw 
desabrochado: yagak 
desabrochar: yagakhaw, bakwa 
desacordo: ka tuguhak 
desafiar: himah, hikek, ivegve 
desafio: mahikoki, himahka 
desagradar: keh ka batek 
desagradável: ka aydha 
desagrado: ka batek 
desajeitadamente: ebdi 
desajeitado: mannuvye 
desalentado: miyakni 
desamassar (por dentro): 
ahegakuh 

desamparado: ikiswika, 
ka avuriwka 

desamparar: ka avuriw 
desanimar: dunih gawaygi 
desanimar-se: bawkiswa, 
tuguhkis 

desaparacer: menwe, biyuk, 
miyewvi 

desarmar: wiwh giyakokis 
desarranjado: kadiyebi 
desarticular: kigisasa 
desastre: mbeyevye mbayka 
desatar: watak, awatkak 
desatar-se: watakwa 
desbotar: sukuhwa 
descair: davidviswa 
descalço: makaswatni, masavata 
descansar: mayak, 
mayaksa givit 

descanso: mayaka, gimaykan, 
iwetrit adahan mayekne 

descascar: maris 
descendente: gihiwhi, 
gihambabet (gíria) 

descer (num ângulo abrupto): 
wasakse 

descer: muhuk, muhuksa 
desclassificado: wiwhpika 
descoberto: utepka, 
mawasaptihpika 

descobrir: uti, mawasa 
desconfiança: pukuhpawka, 
givukawvani 

desconfiar: pukuhevwe, 
pukuhpaw 

desconhecer: ka hiyak 
desconhecido: kane hiyaka 
descortiçar: kiysmina 
descrição: arakamnihka 
descuidado: kane avuriw 
desculpa! padoh! 
desculpar: padonepka 
desculpar-se: wiwhwa 
desde então: awehketeke 
desde que: ku samah, 
awehketeke 

desejado: anini 
desejar: aharit, -kere 
desejo: gimawkan 
desembaraçado: 
ka giwitwanbiysima 

desembarcar: miyakava, sarayh 
desembarcar-se: sarayhpusaw 
desempalhar: marismine, 
tukuhpta 

desempatar: watekbet 
desempregado: mannivanivye 
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desengasgar: avakbiya 
desengonçadamente: ebdi 
desengonçado: eme, wayak 
desenhar uma linha inclinada: 
savogha 

desenhista: ahempaktivutne 
desenho da testa: gitamradep 
desenho: ahempakti, gahempak, 
anhaki, ganhan 

desenrolar: mehebkuh, 
watakbuka 

desenvolver-se (nos estudos): 
tiviknene kannuhwano 

desenvolver-se: aymahwa 
desenvolvido: kiyokewviye 
deserto: amatap kayhyekata 
desespero: yuma wahapka, 
yuma giwhpan akiw 

desfalecido: misanpibdi givegi 
desfalque: muwekeki 
desfazer (costura): muka 
desfazer: meh 
desfazer-se: mehwe 
desfecho: amaksemni, 
avisnewven 

desfeito: mehpika 
desfiado: mehwatruvye 
desfigurado: huwivwiptihka 
desforrar: -wen 
desfrutar: batek akak 
desgastado: amehwan 
desgraça: miyathaki, gimyathak, 
maraki 

desgraçado: kamaranpi 
desgrudar: hakuh, wiwh 
designação: gikanmak 
designado: ikaksaki 
designar: ikaksa 
desígnio: gahegbetawni, 
gikiswanawni, gihiyekemni 

desigual: ihikweke 
desinência: akisut (iwit) 
desintoxicar: meh, mpiyasa 
desistir (deixar): miniw 
desistir (render-se): hahwa 
desleixado: ewkehwenen 
deslizamento: hakuhbetwi 
deslizar: kiyaw 
deslizar (mão): guh 
deslizar (zíper): hika 
deslocamento: manuksaki 
deslocar: kigisase, manuksa 
deslocar-se: hakuh, manuk 
deslumbrante: amuwe 
desmaiado: misanpibdi givegi 
desmaiar: misanpipti givegi, 
mtiwkebdi gimun 

desmamar: maytasa ihinti 
desmanchar: muka 
desmarcar: wiwh tamaka 
desmoronamento: hakuhbetwi 
desmoronar-se: mehwe 
desobediência: datunka, 
gidatoni 

desobediente: datunpiye 
desocupado (vazio): miyakarik 
desocupado: manniva 
desordem: dakuhwaki 
desorientado: mtiwke 
despedaçado: puvehbetaki 

despedaçar: puvehbeta, 
sigkebdih 

despedir: ekkewviye 
despedir-se: akhaw 
despeito: kanaktinka 
despejar (líquido): dimuk, ikava 
despejar: hah, pekebdih 
despencar: kigis, hakuh 
desperdiçar: taka, madika, 
ewkehwenen 

despertado: hawkavuw 
despertar: davis 
despertar-se: wadiswa 
despertar (sol): pes (kamuw) 
despesa: sarayhka, gisayran 
despir: pituk 
desprezar: asan, asene, meksa, 
ka aminama, ka aritnama 

desrespeitar: miyatha 
desrespeito: miyathaki, 
gimyathak 

dessa maneira: han 
destampado: wok 
destinação: kit 
destinado: ikaksaki 
destra: kihehaptak 
destrancar: woka akak iraki 
destro: kiheh 
destro (perito): kihiwku 
destroçar: bekbete, meh, matak 
destroços: abekebdi 
destruído: mehpika 
destruir: pisenwah, meh, adika, 
makisih 

desvendar: mawasta 
desviar (rebater): dawanka 
desviar o olhar: miniwkiswe 
desviar-se: ibekhew, hagahwa 
desviar-se (de Deus): isahkiswa 
desvio: ahin omtehan, 
nawenyewa ahin aranwew 

detenção: kamaxka, gikamaxka 
deteriorado: yagavit 
detestar: amiyha 
detestável: aseneweke 
detido: avuriwka 
Deus: Uhokri, giwohkiga 
devagar: kibeye 
devastador: mbeyevye 
devedor: matiwninevwi 
dever (dinheiro): matiwnih 
dever: amawka 
deveria: iyke 
devolução: diyuhkiska, 
gidiyesan 

devolver: diyuhkis 
devolvida: diyuhkiswika 
devorador: axtig 
dez horas da noite: arimkanit 
pabuskak mtipka 

dez vezes: madikawkuvut 
dez: madikawku 
dezembro: wokiwka 
dia após dia: hewkevye 
dia: hawkri, puwivaka 
diabete: masarwaki 
diabético: diyabetwenaviye 
diabo: wavitye gikivaradkis 
diagnóstico: ivegvitaki 
dialeto: iwit, giwn 
diante: givetun, gavitkig 

diarréia crônica com sangue: 
imowkri 

diarréia: digiki, gahinapni 
dicionário: kagta iwitkekne 
difamação: awnaki 
difamar: awna gimin 
diferença: ka tuguhak 
hehpekuye 

diferente: nawenyewa 
difícil: mahiko 
dificilmente: adani 
dificuldade: mahikoki 
diga para: wani 
digerir: batakwasa 
dilatar: wokasa 
diluir: huwewehsa 
dilúvio: hawkri digikisepka 
diminuição: muhuksaki 
diminuir (fogo, onda): mavawha 
diminuir: isiha, muhuksa 
diminuir-se: isihwa, mavawanew 
dinheiro: karukri, akakura, 
gikakura 

diretamente: wadé 
direitinho: kabayntiwa 
direita: kiheh, kihehaptak 
direito (merecido): gikiytani 
direito (na mão): kihehavrik 
direto: wadit, wadé, avigkutavrik 
diretor: gikivara, atiwkekne 
dirigir: huwitha, wewkis 
dirigir-se (num veículo): huwithaw 
dirigir-se: atak 
discernimento: giwegewni 
disciplinar: bukih utaraksan 
discordar: ka tuguhkis 
discutir: kinetihwa amin 
discutir (disputar): iniyekbet, 
piledukaw, kaytwanaw, 
katiwekbet 

disenteria: imowkri 
disfarçar: yamahpaw 
disfarçar-se: mahikohsew 
disfarce: mahikohsawka 
disparar: biyuk, kudahwa 
disparado: biyuka 
dispersar: ivuk parebetvi 
dispersar-se: ibekhewbet, 
ivukwa 

disponível: kihenbet 
disposto: ahegbet, kabip, hiyegi 
disputa: iniyaka, piledukawka 
disputante: katiwekne 
disputar: iniyekbet, piledukaw 
disseminar: iyaksa 
dissolver: ewwah 
dissolver-se: ewwahwa, pisuk, 
batakwa 

distância: aviyukan 
distante (um do outro): piyawakbet 
distante: piyawakad, 
ka aywasima 

distenção: mukaki 
distração: mahembetka 
distraído: biyukamnivye, 
biyukbetvi, mahembete 

distrair: miniwkehe 
distrair-se: miniwbetaw 
distribuir: ibakha, ibekhe 
ditadura: pahavwiwa hiyeg 
kumadukene 
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divergir: ibekhe 
divergir-se: ibakhaw 
diversos: nawenyewa 
divertimento: arehwaki, 
garehwan 

divertir: arehwa 
divertir-se: mayaksa uhiyakemni 
dívida: matiwnihka 
dividido: ibaka 
dividir: ibakha, ibekhe 
dividir (entre si): ibakak 
divino: inurikyenene 
divisão: abakdep 
divorciar: maytwa 
divórcio: maytwawka 
divulgado: ibekhepka 
divulgar: ibakha, ibekhe 
diz a lendae: aritkan, gitkan 
diz-se: aritkan, -kok 
dizer: awna 
dizer “bem feito”: kadiyebdih 
dizer que ela é sua própria 

namorada: kabetkihwa 
dizer que foi ele mesmo quem 

pegou: kawinsaw 
dízimo: pahamku ariwntak 
mpuse madikawkumku 

diz-se: aritkan, -kok 
do fundo: arikutak 
do interior (de um lugar): pawkatak 
do interior (de uma coisa): arikune 
do jeito de: gidukwanavrik 
do lado direito: kihehavriktak 
do lado oposto: avebkak 
do mato: ahavwikune, 
ahavwikyene 

do meio: pakwakne, pakutye 
do mesmo jeito: hawata, 
adukwanewa, gidukwanewa 

do nariz: gikigaptak 
do norte: mekaptak 
do oeste: uvitkiyaptak 
do que ela: guw 
do que ele: giw 
do que nós (você e eu): wow 
do que nós (você e nós): wowwiy 
do que você: piw 
do que vocês: yiw 
do rio Urucauá: arukweyene 
do submundo: waympiyene 
dó: amnihka, gamnihra 
doação: kakanhawka 
doador: kakanhewne 
doar: kakanhaw, iki 
dobra: minunbet 
dobrado: minunbet, 
minunbetviye 

dobrar (cobertura): tukuyha 
dobrar (coisa comprida): kiyuk 
dobrar (coisa plana): patuk, minah, 
minunka 

dobrar (duplo): pimavut akiw 
dobrar (joelhos): patuk 
dobrar (numa direção): wagestaw / 
ugestaw 

dobrável: minunkeke, kiyukeke 
dobro (duplo): pimavut akiw 
doce demais: ka 
doce: kitere 
dócil: huwipegevye 
doçura: aketri 

doença de chagas: busukvitka 
doença: karayt, gikahri 
doente: kakahriye 
doer: katiw, duke 
dogma: kannuhaki, gikannuhakni 
doidice: mahiyakemniki, 
gimahyakemni 

doido: puwvup, puwvuvye 
dois pontos: : pisayanen tikiska 
dois/duas (coisas altas, fundas ou 

largas): pirikna 
dois/duas (cachos): pitiwna 
dois/duas (cestos): pisina 
dois/duas (coisas abstratas): pitana 
dois/duas (coisas cilíndricas): 
pitana 

dois/duas (coisas côncavas ou 
metálicas): mmukna 

dois/duas (coisas de forma 
irregular): pisaya 

dois/duas (coisas extensas): pitahra 
dois/duas (coisas planas): pikana 
dois/duas (coisas redondas): pisoya 
dois/duas (feixes): pikina 
dois/duas (ref. a goles ou bocados): 
pibiyna 

dois/duas (grupos): pibohra 
dois/duas (lugares ou coisas 

delimitadas: pirikna 
dois/duas (mãos, mãos-cheias): 
piwokna 

dois/duas (pessoas ou animais): 
piyana 

dois/duas (plantas): pikatna 
dois/duas (séries): pina 
dois/duas (tipos): pivutnam 
dois/duas (vasos): piyapna 
dolorido: wakaymine 
dom: gikan 
domesticar: huwivrasa, 
kavighaw 

dominar: kumaduka, digis, ikaw 
gavitmin 

domingo: paka 
dona: kiyavuno 
dono (usuário): akawhak 
dono do poço: kunpinaye 
dono: akivara, gikivara, anag 
donzela: himano 
donzelinha: karegut 
dor: akatwa, katiwka, gikayhan, 
kadniki 

dorémi: barumbru 
doremi: kuwemahs 
dores musculares: katiwvitka 
dormente: taretre 
dormir: himak 
dorso: aduhya 
dorso do joelho: gitawkwap 
dorso do pé: gikugku aduhya 
dourada (peixe): arakwan 
douradinha-do-campo: 
asukwati-arib 

dourado: wawe, wahanoptiye 
dourado (coisa extensa): 
wahanovrikye 

dourado (peixe): mamaye 
doutrina: kannuhaki, 
gikannuhakni 

doze: madikawku akak pitana 
arawna 

dramatização: ahehwaki 
droga: dohog, ayg, iveyti 
mtiwkemniki, ayg, iveyti adahan 
puwvesene hiyeg 

duas ou três da madrugada: 
daraka mtipka 

duas vezes: pimavut 
dupla face: kawih adahan 
pebkakte 

duração: ayivwi, dahwaki, 
gidahwan 

duradouro: misakmin 
durante: abetnewa, -awak, 
arimkanit 

durante a noite: tiyegemka 
durante o dia: puwivak 
durante o mesmo período: 
avimnewa ini 

durar: ayivwih, dahwa, kamax 
duro: adani, ivat 
dúvida: pukuhpawka, 
givukawvani 

dúzia: madikawku akak 
e: akak, hawata 
é verdade! inase 
e voce? ya pis? 
eclipse da lua: kayg axwe 
eco: amanpuy 
ecologia: muwakaka pawtak 
economia: ukakurawiy 
economizar: kiviha 
eczema: waygu 
edificar: keh 
educação: gaymahwan, 
kannuhaki, gikannuhakni, 
gilekolyan 

educado adj.: kannu 
educado v.: kannuhka 
educar: kannuh 
efeito: arewkni 
efémero: maviyevyenen, 
kane ayivwi 

efervescente: kudihpiye 
eficaz: paduk 
eficiente (pessoa): ka dagah 
eficiente (motor): ka bukah 
egoísmo: kowtyakuhwaki, 
mavihpaka 

egoísta: kiye givitnen, 
kowtyakuviye, mavukwiye 

égua: kaway (tino) 
-eiro: -ka / -ki 
eis: nop 
eixo: mote avuhgi akat 
ela (pessoa): eg, egu, -gu / -g 
elaborar: keh 
elas (pessoas): egkis 
elástico: bohax, gibohaxa, lastik 
ele/ela (coisas): in, -ni, -n 
ele (pessoa): ig, -gi / -g 
ele (com certeza): ignebaki 
ele (com dúvida): igko 
ele (igualmente): igwata 
ele (inesperado): igneva, igkata 
ele (mesmo): igwa, ignewa 
ele (no entanto): igme 
ele (com teimosia): igevye 
ele (também): igwata 
elefante: lefah 
elemento: arikna 
eles (pessoas): igkis, -gikis 
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eles (dentre os outros): ignep 
eles (do mesmo tipo): igkisweke 
eles (pessoas remotas): ignes 
eletricidade: abukri ahawna, 
limye, gilimya, teheste 

elétrico: wewne akak theste 
elevado: imuvitye 
elevar-se: imuhaw 
elogio: giwanti 
elucidar: huwewehe 
em (árvore): avew 
em (boca): abiyrik 
em (braços): giwanmaku 
em (cântico): gavanwekwey 
em (cima): avit, givit 
em (coisa cilíndrica): amin 
em (coisa plana): amadga 
em (corpo): givitit 
em (costas): aduhyamadga 
em (dentro): ariku / agiku, -iku 
em (meio de coisas): abet 
em (misturado): abetimpi 
em (na popa, no traseiro): aburik 
em (nas costas de): ahamadga 
em (num líquido): ahakwa 
em (num rio ou caminho): avigku 
em (num tempo prolongado): avim 
em (pousado): abuhkumna 
em (raízes): adurik 
em (sonho, sono): -awak 
em (visão, irreal): -vey 
em acordo: hehpekuye 
uhiyakemni 

em algum lugar: paharik 
em ambos os lados: pebakte 
em aperto: pidikan 
em boa forma: awiyvuye 
em breve: ka ayivwi, kiberemin 
em casa: paytrik 
em cima: inut 
em cima (numa terra mais alta): nevu 
em cima da cabeça: gitewha 
em cio: imiswanyo 
em círculo: huwigakuhka 
em companhia: junto 
em comprimidos: akininavig 
em conformidade: akisyavrik 
em diante: pitatit 
em falso: ka huwit, kadamnivwa 
em espiral: kanuw, huwiptivit, 
kakudwan 

em fervura lenta: kasaygwa 
em fio reto: ahegbuhka 
em frente: pitati, ahepkavrik, 
avetun, givetun, avitkig, 
gavitkig 

em geral: muwavwite 
em harmonia: mayuvakmin 
em hipótese alguma: inyewa 
em um laço: wanekwebdi 
sukuskubet 

em massa: kabubuk 
em meados de: aharit 
em mim: nuvituh 
em moção: wewnene m. 
wewnano f. 

em nosso favor: udahan, 
udahanwiy 

em ordem: ayvekuye 
em pé: tabir 
em pedacinhos: aritnanyumni 

em pequenas quantidades: 
aritnanyumni 

em pino: misaw 
em pleno voo: amerempi 
em qual dia? kabet 
em redemoinho: tagebuhwene 
em sequência: ayvekuye , 
paharimpi 

em sigilo: ayamaw 
em silêncio: mownye, tinwo 
em suas costas: gihamadga 
em toda a periferia: ayaranwa 
em torno da borda: ayaranwa 
em torno de: aranwew 
em uníssono: tuguhak pawnak 
em vão: waditnevyenen, 
aritkama 

em vez de: awenyan, -wen 
em vigor: kiyhawnahwa 
emagrecer: kevisaw 
email: mpiyasaki iwit 
emaranhado: tiritribet 
emaranhar: saysah 
embaçado: kagahbovye, 
tigahbovye 

embaixo: anap, anavi, warikwi 
embalagem: awasrapti 
embalar: awasta 
embaraçado: kanarubet 
embaraço: matekbetaki 
embarcação: nawiy, ginawya 
embarcar: katapta, kataptasa 
embebedar: uwkih 
embebedar-se: uwkihwa 
embelezar: barewha 
embolado: masusbet 
embora: hiyawa, memki 
emborcado: mab 
emborcar: mabuk 
emboscada: kadeseket, 
gikadesekeg 

emboscado: kadasapka 
emboscar: kadasa 
embreagem: akat awegesten 
embriagado: uwkiya 
embriagar: uwkih 
embriagar-se: uwkihwa 
embriaguez: uwkihwaki, giwkwin 
embrião: amayna 
embrulhado: awasamuk 
embrulhar: awasamkuha 
embuá: bukuti 
emenda: akisut, wadithebdihka 
emendar: kakisuta, kiyabwih 
emergir: tuguk 
empalhar: awasa 
empatar: pisenwa hehpekuye 
empachado: wagugup 
empenar-se: tagebuhwa 
empenho: gimaviswan, 
gibetkatun 

empinar: amarasa 
emplastro: ibatrat, abatra 
empolgado: batekatru 
empregado: gihiyega 
emprenhar: kansa 
emprestar (de): sunap 
emprestar (para): sunapkis 
emprestar (uma para outra): 
sunavakmine 

empunhar: kawih akak uwak 

empurrar: tukuh 
empurrar (canoa com vara): takah, 
teke 

empurrar-se: tarakwa 
encaixar: kagahkis 
encaixar-se:tuguhak pawtak, 
kabuk 

encaixe: abiyaybu 
encalhar: sigihwe, minahwa, 
makere 

encaminhar: huwitha 
encantador: amuwe 
encantar: kehwa 
encapuzado: kawanrabiy 
encaracolado: wanewbet 
encarcerar: paraksa, wiwhkis 
encarecer: wagah, wagahkis 
encarregado: hiyaptigi 
encarregar: mpiyasa giwakuwit, 
kehkis annivwit 

encenação: ahehwaki 
encerrar: idis 
encharcado: anugvi 
encharcar: higawasa, subukbeta, 
tukugha 

enchente: akemni 
encher de amargura: 
wakaymnisa 

encher: kivunsa 
encher-se: bususu 
encobrir culpa: yamahpaw 
encoivarar: ikevwiri 
encolher-se (pano): tariswa 
encolher-se (pessoa): huwiptiswa 
encolher-se: pidikwa 
encolhido: tariwvi 
encomendar (mandar comprar): 
watihpasa 

encomendar (mandar fazer): 
kehkis 

encontrar: uti 
encontrar-se: patiptak 
encontro (reunião): —
pahadguhka, givahdukawnikis 

encontro: avatitakni 
encorajamento: gawaygi 
encorajar: wagahkis gawaygi, 
ikene wawaygi, iki gawaygi, 
ikene giboka 

encostado: daykak, day 
encostado (cilíndrico): daymin 
encostar-se: minahwa, danuhkwa 
encrenca: matekbetka, mbayka 
encumbir: iki giwakut 
encurvado: buy 
endereço: payt avuhkak, lumeho 
adahan payt 

endireitar: wadithebdih 
endurecer: dahkis, damni 
endurecer-se: dahwa 
enegrecer: puhiha 
energético: ka gabihetnisima 
energia (elétrica): teheste 
energia (humana): gidatni 
enevoado: pahakbote 
enevoar: subuka 
enfeitar com flores: kavuriptihe 
enfeitar: barewha, anha 
enfeitar-se: barewvithaw 
enfeite: akisyi, isiwvut 
enfeitiçar: keh, piyih 
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enfermaria: lupital 
enfermeiro: piyihkevutne, fimyé  
enfermidade: karayt, gikahri 
enfermo: kakahriye 
enferrujado: kagehbetvi 
enferrujar: kagah, tihapti 
enfiada: pahakine 
enfiado: idde, kakihaki 
enfiar (dentro): idis, paris 
enfiar (numa linha): kakiyha 
enfim: metakwa 
enforcar-se: kuwigihwe 
enfraquecer: mabimnese 
enfraquecer-se: mabimnehwe 
enfrear: miseke, useke 
enfrentar: patiptak 
enfumaçar: yayga 
enfumaçar-se: yayghaw 
enfuricer-se: keh yaknit 
enfuricido: kirimare 
enganação: kinisaka 
enganado: kiniswika 
enganador: kinisekevutne 
enganar: kinis, kinisak, motsa, 
katunasa 

enganar-se: kiniswa, kinikiswa 
enganchar: mawih 
engano: kinisaka 
engarrafar: paraksa 
engasgado: dukuhpi, makuvip 
engasgar-se: dukuha, uhuke 
engatar: kakisuta, paraksa 
engatinhar: huwiksa 
engelhado: saresrevye 
engenho: maxin, gimaxina 
engenhoso: ka gannusima 
engolir: dakara, dukuh 
engordar: arudhaw 
engraçado: kihiviye, kihipare, 
keh kihivwikinen 

engrandecer: kabayha 
engrandecer-se: imuhaw 
engravidar: biwhkis 
engraxar: tivigapti 
engrenagem: maxin araybumni 
engrenar: kagahkis 
engrossar: kuhogbihwa, 
mtubduhwa, pugumaw 

enguia: tubah 
enigma: hiyakemniki 
enjoado: awayvi 
enjoar: ehwa, hikekere, wanenke 
enjoativo: awaye 
enjoo: hikakawonpi 
enlouquecer: puwvuhwa 
enlouquecimento: puwvuhwaki, 
givuvumni 

enorme: -ad 
enquanto: abetnewa, inihwevi, 
nikwenewa -wekwey 

enraízar-se: hamahwa 
enrijecer: dahkis 
enriquecer: igishaw 
enrolado: huwiptiska, tarebu, 
kanuw, kanuvit, kayewbet, 
wanew, kayewbet, wanewbet 

enrolar: huwiptis, kanuk, 
kanukmina, humak, kayew, 
tagebuh, wanakamku 

enrolar-se: kebkuhwa, 
kihimkuhwa 

enrubescer-se: yakapti 
enrugar-se: hiwhap 
ensaiar: ahehwene 
ensaio: ahehwaki 
ensanguentado: migatvit, 
migatwempi 

enseada: minehweket 
ensinar: kannuh, kannuhak 
ensino: kannuhaki, gikannuhakni 
ensopar: tukughasa, subukbeta 
ensurdecer: pitiwvuvih 
entalhar: kiysboha 
entalho: araybu 
então: ayteke, nikwe 
então, se for possível: 
nikwenetke 

entender um ao outro: pukuhak 
entender: pukuha, pukuhpa, 
timap 

entendido: pukuhpaka, 
ka gannusima 

entendimento: hiyakemniki, 
gihiyekemni 

enterrado: mutuw 
enterrar (corpo): avuh 
enterrar (plantar): mutuw 
entesar-se: savigviptihwa 
entesourar: darih 
entornar: dimuk 
entorpecente: mtiwkemniki, 
adahan puwvesene hiyeg 

entorpecer: mtiwkah, mabimneh 
entortar: kiduha 
entrada: pareket, avarekeg 
entrada (de casa): anum 
entrada (de caminho): atawni 
entrada (de ninho da abelha): 
givinum 

entrançar: imava. humaboh 
entranhas: arayh 
puwikne gayh arewkanbe 

entrar: parak, parakuh 
entre si: -ak 
entre: ayegbi, giyegbikis, 
gibetkis 

entre! wagahnaba! 
entrecruzado: dahakbohaki 
entregar: iki (ikí) 
entregar-se: ikaw, ikewvi 
entreolhar-se e piscar: 
buweswatak 

entreolhar-se: ivegotak 
entrelaçado: humka 
entrevado: datvu 
entrevista: timavanawka 
entristecer: kadnikis, 
wakaymniwe 

entristecer-se: bawkiswa 
entulho: kuwibri 
entupido: pitihka 
entupir: pitih 
entusiasmado: batekvit, 
ba gibetkitenwa 

entusiasmo: batekvitka, 
gibetkatun 

envelhecer: kiyavwi m., 
kiyavu f. 

envelope: kagta amarbo 
envenenado: iveytehepka, 
kuvegaku 

envenenar (com timbó): ikuna 

envenenar: venenepke 
envergar: bika 
envergonhado: marenpi 
envergonhar: mareke 
envergonhar-se: mara (mará) 
enviar: awahkis 
envira: pukur 
envira-preta: miget 
envolver: dax, kanuk, kanukmina 
envolver-se: kabukwa 
envolver-se: wagekiswa 
enxada: mpuri, gimevra 
enxame: kamuki 
enxamear: kamuk 
enxergar: hiya, hiyap 
enxó: mpuri, gimevra 
enxofre: sup 
enxotar: ivuk 
enxugar (lágrima): manota 
enxugar: aravusa 
enxuto: aravwi, aravwiye 
epidemia: karayt ku pariye 
epilepsia: nuwiska 
epiléptico: nuwiskewnpiye 
epístola: kagta, gikagtan 
época: ahawkanavrik, hawkri, 
gihawkan, -ewka / -iwka 

época da bacaba: wokiwka 
época dos caranguejos: 
kuwewka 

época de cultivar a roça 
(novembro, dezembro): was 
kewkana 

época de limpar a roça (junho, 
julho e agosto): wasawka 

época de ovos de tamuatá 
(janeiro): kariwyanewka 

época de procurar ôvos de 
aves (maio): antiyanewka 

época do matupiri: ikarewka 
época do maracujá (março): 
kavunmarewka 

época do papagainho (abril): 
kuwekweyanewka 

época do periquito (abril): 
sisuyanewka 

época do queimado das roças 
(outubro): was wohpiye 

época do taperebá (março): 
kahambarewka 

época do tucumã (março): 
waratwewka 

época do tucunare (julho): 
kunanewka 

época dos ovos do camaleão 
(setembro): iwanyanewka 

época dos ovos do tracajá 
(outubro): mewkayaniwka 

época dos tracajás emergindo 
[do rio] (fevereiro): mewka 
turukwiyo 

equipamento: gewkanbet, 
iyakokti, giyakwok 

equipar: kiyakwoka 
equipar (lugar): kiyakekuh 
equipar-se: kiyakvitaw 
equipe: kamukhawka 
erguer: wagahkis, tabirasa, 
kannikasa 

erguer (braços): ahpusa 
erguer (peso): pakis 
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erguer-se: tarakwa 
erguer-se (de água): iyak 
-eria: -ka / -ki, -ket 
eriçar-se: savigviptihwa 
erisipela: huwisno 
errado: tarakise, ka huwit 
errante: taraksevyevyo 
errar: taraksa, dagah, 
dagahptaw 

erro: taraksaki, gitaraksan, 
dagahka, gidagan 

erupção (da pele): givika, 
yakvitka, giyakvitan 

erva: ivey 
erva-de-bicho: marahetni 
erva-de-passarinho: waygus 
erva-relógio: wadiwad 
esbaforido: miyakni 
esbelto: barew garudi, 
mahamwibet, mahamwisa 

esbofetear: biwhboka 
esbranquiçado: seyvitye, 
wasewe, wasewboye 

esbugalhar: migka 
esburacado: duwibet, 
duwibdave, duwiknevye 

escada: ivaynti, avayni, givayni 
escala: betket, gibetkeg 
escaldar (corpo): sakahpte 
escama: im amar 
escamar: marisboha 
escancarar: kiyesih 
escândalo: maraki 
escangalhar: mbayha 
escapar: bisik 
escapar (líquido): mpiyawaruhpi 
escápula: ibatwirap, gibatwirap 
escapulir: isah, isehe, padakwa 
escarnecer: mahivwih 
escárnio: mahivwihka, 
gimahivwini 

escarpado: wasakvitnene 
escarpamento: aseb, atun 
escasso: harahpaki 
escavar (do fundo): ikavekuh 
escavar: kaybusa, kiruk, 
tuwekuh 

escavado: tuwekuhka 
esclarecer: huwewehe 
esclarecimento: akkamnihka, 
gakkamnin 

escoamento: axiwhan 
escola: lekol avin 
escolher: kaniy 
escolhido: gikanyan 
esconder: ayam 
esconderijo: ayemweket, 
gayemwekeg 

escondido: ayamaw, ayempika 
escora: gisughetni, awakur 
escorando-se: suguwe 
escorar: suguh 
escorar-se: suguhwa 
escórias: asis (sivari) 
escorpião: akuw 
escorregadiço: akikin 
escorrer: suruw 
escorrer (sangue): suka 
escova dental: asukabyut, 
gisukabyut 

escova: bohos, gibohasa 

escova-de-macaco: mew-abesu 
escovar: bohosaha 
escravizado: bukitka, bukitepka 
escravizar: bukita 
escravo: bukitwiye, gibuk, ibukti 
escrever: anniri 
escrever em negrito: puhiha 
escrita: anhaki 
escrituras: Uhokri Gannasan 
escritório: enneket (xam) 
escrivaninha: enneket (axtet), 
ennekeg 

escrivão: genheve 
escudo (de ave): gibetuhkig, 
gikigsaya 

escudo (de madeira): arab, garaba 
escultura: ahempakti, gahempak 
escumar: kahawyu 
esculpido: tuwekuhka 
esculpir (por dentro): tuwekuh 
esculpir (por fora): puruhpta,sigih 
escurecer: misanpewke 
escuridão: misanpiki, amisnavye 
escuro: misanap, misanpivye 
escutar: ataybiswa, timap 
esfaquear: iwanaha 
esfera: huwipatip pohowte 
esfolar: maris 
esfolado: mariska 
esforçar: iki gawaygi, 
gawayghetni 

esforçar-se: battukaw, mpiksaw 
esforço: mpiksawka, gimaviswan 
esfregar: man 
esfregar (bem): guguhpta 
esfregar (corpo): manpta 
esfregar (olhos): manota 
esfregar as mãos: 
gumanrawakten 

esfregar-se (bem): guguhptaw 
esfriar (a cabeça): kariswahsa 

(uhiyakemni), hawkamnihwa 
esfriar: kisevih, kisevip, 
mawahnihwa 

esgaravatar: tubahkiye 
esgotado: mabimnevye, 
madiptavrip 

esgotar (cansar): mabiha, madika 
esgotar (limpar): sukuheku 
esgotar: ikava, ikavekuh 
esmagado: bebdivi 
esmagar (com pés): sibuh kiyhaw 
esmagar: kumuk 
esmigalhar: kumukbata, 
mehbeta 

esmola: karukri 
espaço: -kri 
espaço sideral: mayrap, 
pahakwa en inurik 

espaçoso: ka nopsimahad, 
(iwetrit) 

espada: iwan pebaknano guyaw 
espadeira: wap 
espádua: ibatwirap, gibatwirap 
espalhado: hehbet, harahpaki, 
parebet, kihenbet, hahavaki, 
mewbet 

espalhar: hehbeta, hahava, 
kuwega, ibakha, pakha 

espalhar-se (planta): kawapnene 

espalhar-se: ibakhaw, 
ibekhewbet, kiriksaw 

espalmado: sakagvu 
espanador: amanakuhten 
espancar: bipte 
espantado: kamaptip 
espantar: wadisasa 
espantar-se: wadisasaw, 
kawadsan, kamaptiswa 

espargir: sakta 
esparramado: harih 
espata (inajá): kurudi, akuwadra 
espátula: sagap 
especial: kibeynewatnene 
especialista: avuten 
espécie: mpuse gaytakis 
espectador: iwasane 
espelho: waruw, giwawan 
espera: wahapka, giwhpan 
esperança: kamaxwaki, 
gikamaxwan, giwhpan 

esperançosamente: -kama 
esperar: wahap, ikiswa 
esperma: gihawkan 
esperto: hiyak hawkri 
espetar: kakiyha 
espeto: ah 
espião: yawarya 
espiar: iwasa ayamaw 
espichar: paraksa 
espinafre: sivinag 
espingarda: aragbus 
espinha (da pele): piyuk, givika 
espinha (de peixe): avita 
espinha (do corpo): apduhyat, 
gapduhya, giduhya, uduhya, 
gavita 

espinhaço: gapduhya, gavita 
espinhel: palah 
espinho: puduku, avudga, 
avudgamin 

espionado: iwasapka mownye 
espírito: hiyakemniki, 
gihiyekemni, awnparinen, 
ganmap, gitip 

espírito (que auxilia o pajé): gibuk, 
giyamara, giwavitira, 
maygekwene 

espírito d’água: un anag 
espírito da terra: waxri anag 
espírito do mato: ahavwi anag 
espírito de porco: meksatruvye 
espírito mau: wavitye 
espirrar: hasih, sakta 
espirro: hasihka 
esplêndido: amuwe 
esplendor: gibereswan 
espocar (olhos): patukotebdih 
espocar: bakwa, kudahwa, patuk 
espoleta: amos 
esponja: amanap, asukap 
esponjoso: tabutabe 
espontânea: giwnteknewa 
esposa: gihayo, gikagmada 
esposo: gugihgi, gukagmada 
espreguiçar-se: ahpusaw 
espreitado: kadasapka 
espreitar: amew, kadasa 
espremendo-se: dahamin 
espremer: haviy 
espuma: ahawyu 



 

Dicionário Palikur – Português, 2019, Associação Internacional de Linguística —SIL Brasil 

353 

espumar (boca): kaybiy 
espumoso: kahawiye 
esquecer-se: miyeh, biyuksa, 
biyukamni 

esquecido: biyukbetvi, 
biyukamni 

esqueleto: arap, gap 
esquema: kinisaka 
esquentado: dagawne 
esquentar: awah, ariha / ariya 
esquentar (muitas coisas): 
awehebdihne 

esquentar demais: kavawa 
esquerda: patuwene 
esquerda (com a mão): 
patuwanaptak 

esquerda (na mão): patuwanavrik 
esquina: atusi, akudwan 
essa: nor 
essas: noras 
esse (fala): inakni 
esse (inesperadamente): inekata, 
inewkata 

esse: ner 
esses: neras 
esta: nor 
estabelecer: keh, batahkise 
estabelecer-se: mutuhwa 
estabelecido: mut 
estábulo: givig givinkis, ivigti 
givinkis 

estaca: ah bekbetaki, wakap 
estacada: iyar, ayahri 
estação da chuva: muwokwekri 
estação da seca: abereswan 
estação de água alta: unad, 
unewka 

estação de enchente: digiswiki 
estação vazante: nimehme 
estação: -ki / -kri 
estado: giwskawni, gihawkan, 
gaymahwan 

estado definitivo: -p / -pi /-vi 
estagiário: kannuhwene 
estágio: kannuwaki, gikannuwan 
estalado: kudahkiska 
estalar: kudah, patuk 
estancar: matiswasa, pitihmina 
estanho: sivari, gisivra 
estante: akekri 
estar acostumado: ihuha 
estar aflito: wakaymni 
estar afundado: duwih 
estar ansioso: wakaymni 
estar atento: ikatuswa 
estar chateado: ehwa 
estar cismado: pukuhpaw 
estar com frio: akeswih 
estar inclinado: kasebahaw 
estar para afundar: dig, mutuwe 
estar para: me -met, 
-wiye / piye 

estas: noras 
estátua: ahempakti (bataka), 
gahempak 

estatuto: gikumadukan 
estável: ka darakatruvyema 
-este: -ya 
este: inin 
esteio: awakur 
esteira: sivava, gisivamna 

estender: ahboha, tarak, 
tarakasa 

estender-se: tarakwa 
estendido: tara, taraka, ahbuk 
estéril: manpuvyo, manpigviyo, 
ka kehti bakimni, 
ka kamukantinoma 

estes: neras 
estiagem: abereswan 
estiar: arawka 
esticado: ah, ahbuk 
esticado (pernas): patutmin 
esticado (circular): kirikwiye 
esticar: ah, mawih, 
ahbukambuka, dadbuka 

esticar (arco) continuamente: 
avwi 

esticar (mutuamente): ehekne 
esticar as pernas: patutamnihwa 
estimar: batek, kavigsa 
estimulante: wadiswaki, 
awayghetni, 
iveyti adahan wawayghetni 

estimular: mukusasa, wadisasa 
estimulo: wadiswaki 
estipe: akat, atiwbi, gutewveyni 
estiva de muritizeiro: pah, 
givayni 

estocar: kuk 
estojo: yamat, giyamtig, 
akiyesnivig 

estômago: gitukiga, gitun, giduk 
estourado: matis 
estourar: patuk 
estrábico: darakotye 
estrada: ahin, gahina 
estragado: busip, yagavit, 
mabeyvi, mabeye, akuwviye 

estragar: mbayha 
estragar-se: yagawe 
estrago: mbayka 
estrangeiro: nawwotunye 
estranho: nawenyewa 
-estre: -ya 
estréia: pitatye akaki 
estreito: mahamwisa 
estrela (grande): warukma 
estrela (pequena): waravyu 
estrela da manhã: warukma 
kibeywekehpiye 

estrela (Rigel): Kusuvwi gise 
estrela (Kappa Orionis): 
Mahukatye gikamkayh 

estripar: pituk 
estrondar: digihwa 
estrume: asis (adahan amutribdi 

amana) 
estrutura: ahumwan 
estudante: kannuhwekevutne 
estudante: lekolya 
estudar: kannuhwa, lekolya 
estudo: kannuhwaki, 
gikannuhwan, gilekolyan 

estupefato: yakapti 
estúpido: yuma gihiyakemi 
estuprar: kamaxmina, 
parak gumin 

et cetera (etc.): ayte akiw (atk.) 
eterno: dehetniye 
etnia: hiyegviyene 
eu: nah 
evangelho: kibeyne inetit gimin 
Jesus 

evaporação: un avaksawni 
evaporar: menwe 

evidência: areketni, temwe, 
gitemwega 

evitar: mpitha, mavitha 
exagerar (quantia): kibiha 
exagerar (tamanho): kiyesih 
exagerar: kiyabwih, maviyvi 
exagero: kiyesrihka iwit 
exaltar: kabayha 
exaltar-se: imuhaw 
examinar: iwasa, iwasaptih, 
ivegvita, ivegkak 

examinar (coisa cilíndrica): 
ivegmina 

examinar (coisas miudinhas): 
ivegbeta 

exatamente: pakeku, -ki, hawata 
exato: avigkutavrik 
exausto: mabimnevye 
excelência: kane gikiytanisima 
excelente: kibeyne, kabayno 
excepcional: nawenyewa 
excessivamente: mpinevevye 
exceder: mpiy 
exceto: ignenwa 
excluir: mpitha parak 
excremento: gasis 
execrável: aseneweke 
executar: makisih, makisri 
exemplo: abektey 
exercitar: ivat 
exercitar-se: ihumpasa uvit 
exibir: ekkene 
exigência: mpiksaptihka 
exigente: mahiko 
exigir: aya, mpiksaptih 
existir: ay, kadahan 
expandir-se: kuhwa, kirikew 
experiência: hikekwaki 
experiente: hiyekne hawkri 
experimentar: hikekwa 
explicação: arakamnihka, 
giwegewni, gakkamnin 

explicar: akkamnih, watak 
explodir: kudahwa, bakwa 
exploração: xuwahminaka 
explorar: xuwahmina, iwasaptih 
expor: ekkene 
expressão (cara): gihivak 
expressão (palavra): iwit, giwn 
expulsar: ivuk, pekis 
exsudar: pisivi 
extensão: ayabwi, amin 
extenso: tarah 
ka ayabukanisima 

exterminado: madika, makisip 
exterminar: madika, makisih, 
pisenwah 

externo: uvitiwnen 
extinguir: awaka 
extinto: madika 
extra: maviyvi 
extrair: taris, warak, ivuh 
extremamente: -atru 
extremidade: amuhri 
extremidade estreita: amamayi 
extremo: atiwrik 
-eza: -ka /-ki 
fábrica: ahumwekeg, fabrik, 
kehket, akehkeg 

fábrica de farinha: hihervinwa, 
gihehrivinwa, ihehritvimnaw, 
pawkayga 

fabricar: keh 
faca: iwan, giwana 
facão: kasivag, gikaswaga 
face: gihepka 
face (de ave): gutat 
face a face: pahepkatak 
fácil: ka mahiko 
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facilitar: ayava 
faísca: amey 
faiscar: padak amey, uguhwa, 
bukahwa 

fala: iwit, giwn, gawnan 
falador: ginetnabyu 
falar: awna 
falar de maneira 

incompreensível: awnbetvari 
falar de mim: nutkan 
falar em conjunto: pawnak 
falar em favor de: awnamnih 
falar em sequência: pukuhne 
falca: aminpig 
falcão: avakni / avakna, karuw 
falcão-quiriquiri: avakni-sayg 
falecer: miyap 
falecida: amakano 
falecido: amekene, -min /-mni 
falha: taraksaki, gitaraksan 
falhar: taraksa, ka matak 
falquejar: kaminvigsa 
falsifica: mahikohsa 
falso: ka inyewatma, 
waditnevyenen 

falta de alimentação: mihetniki 
falta: yuma 
faltar: muweke, yuma 
família: gikebyuvwi, gimunyavu, 
gidahanviyene, pakebyekne 

famoso: hiyakan 
fanático: batekatruviye, 
ikatuswene mpinevevye 

fantasia: hiyakemniki 
waditnevyenen 

fantasma: anmapti, ganmap 
fantoche: kattem wewkiska 
farda: gikawihni (hehpekuye ahivak) 
fardo: giheyvi, gihiyan 
farejar: harah, kayh, ayhavrik 
farinha de mandioca: kuwak, 
gikukig, gihar 

farinha de trigo: fahin, gifahina 
fariseu: farisew 
farmácia: iveytatiy 
farpa: atuw, araybu 
farto: kivun 
fartura: igiska, gigisni 
fascinar: wakaymnisa 
fatia: abaka, hiwhbetaki 
fatiar: hiwhbeta 
fatigado: mabiye 
fatigar: mabiha 
fato: hiyakemniki inyewatnene 
faulta de iteligência: 
mahiyakemniki, gimahyakiemni 

faulta: muwekeki 
fauna: puwikne, givig 
fava-de-cheiro: waykwihkwa 
faveira amargosa: waguwkamri 
faveira-grande: waguw 
favela: paytwempu 

(gidahankisnenwa madiptavye) 
favo: anunatiy 
favor (por favor): uya 
favor: amnihka, gamnihra 
favorcido: kavigte 
favorecer: ayara, kavigsa 
favorito: kavigte, aviga, 
avitminaku, mpiy madikte 

faxina: sagahakuhka, tigahpusaki 
faz muito tempo: ayipte, ka 
kuyenema 

fazenda: amat 
fazenda: kamis 
fazendeiro: wasevutne, 
amutrevutne 

fazer: keh, -ya, -asa / -kis / -ks 
fazer (estabelecer): batahkise 

fazer (fogo): huwiya 
fazer aliança: ahegbeta ginetni 
fazer arder: wahawwaptih 
fazer armação (casa): kavaytaptih 
fazer as pazes: kabayhak 
fazer barulho: kadukman 
fazer bater: biptasa 
fazer bolhas: kasayge 
fazer brilhar: huwiyasa 
fazer camaradagem: darihwak 
fazer chorar: tihaksa 
fazer cócegas: dikidkis, kalokax 
fazer coivara: ikevwiyiki 
fazer conciliação: wadithebdih 
uhawkan pawtak 

fazer decepção: kinis 
fazer desenhos: anha 
fazer desenhos (em coisa 

cilíndrica): annamni 
fazer dormir: himaksa 
fazer dramatização: ahehwa 
fazer fileira: pahatraha 
fazer economia: kiviha 
fazer efeito: paduk 
fazer engolir: dukuhasa, hikasa 
fazer entender: pukuhpasa 
fazer entrar: paraksa 
fazer estampa: tamekbeta 
fazer exame: ivegbeta 
fazer expiação: bayahminasa 
fazer falsas acusações: humona 
fazer farinha: kuwakya 
fazer feliz: batek 
fazer fileira: pahatraha 
fazer frio: akeswih 
fazer girar: utisap 
fazer lavagem: sukuheku 
fazer leitura: ivegboha 
fazer lembrar: kiyeksa 
/ kiyekis 

fazer mandar embora: hikuh 
fazer massagem: hum, kahmina, 
kamptaw 

fazer mingau: matitya 
fazer mutirão: mayuye 
fazer ondas: kadawkwa 
fazer perninha: savogha 
fazer planos: ahegbeta 
gihiyekemni 

fazer poços de lama: bugubguh 
fazer pontaria: pakaka 
fazer pouco caso: mahivwih 
fazer projeção: padak 
fazer prova: hikeka 
fazer recuo: ihikwasa 
fazer resumo: matkuh 
fazer rotação: wageswa 
fazer sair: pekis 
fazer serviço de casa: kuwegwa 
fazer sinal: basa 
fazer sinal (com as mãos): awoka 
fazer sinal (com os olhos): 
buwesata 

fazer sinal para avisar: erha 
fazer sons: kimansa 
fazer sorteio: arehwa adahan 
hiyepne ku pariye kabunuga 

fazer subir: wagahkis 
fazer tudo na correria: 
wagewgeswa 

fazer um rombo: turuh 
fazer uma canoa: umuhya 
fé: kamaxwaki, gikamaxwan 
febre amarela: marit seyne 
febre: nawaki, ginawan 
fechado (olhos): manan 
fechadura: arakavig 
fechar: sabuk 
fechar (olhos): manansaw 

fechar (saco): hika 
fecho de correr / fecho ecler: 
xiklet, gaxikletavig 

fecundar: kansa 
fedor: buxiwhkiriki, abuxih / 
abuxiwh, gihgi, garihgi 

fedorento: buxihwa 
feijão: kumat, gikumata 
feio: mbeyevye 
feitiçaria: ihamwiwaki, 
gihamwihwan, aviri, gavira 

feiticeira: ihamu 
feiticeiro: ihamwi 
feitiço: ihamwiki, aviri, gavira 
feitio: ahumwan 
feito de vidro: buteyine 
feito: kehka, pisenwa 
fel: isanti, asan, gasan 
felicidade: batekka, gibetki 
felicitar: kabayha 
feliz: bateke, batekye 
felizmente: kibeynekata, 
kabunuga 

felpa: araybu 
felpudo: mtibdiboye 
feminino: tino 
fenda: abakni, abekbeti 
fender: bak 
fendido: sabikbet 
feno: pamatka huruhruvye 
fera: axtig 
férias: mayakasaki 
ferida: busukne, gibuskana 
ferimento: huwivwihwaki, 
gihwivwihwan 

ferir: huwivwih, tivakta 
fermentado: suwiye 
fermentar: maraha 
fermento: abusan, abusanvig 
fero / feroz: ka gimabyansima 
ferocíssimo: ka gaxtiwisima 
ferrada: yaka 
ferragem: sivaribdi 
ferramenta: sivari, gisivra 

(adahan annivwit), gewkanbet 
adahan kannivwiye 

ferrão: gikuw 
ferrão (barbatana): akulambwi, 
gikulambwi 

ferreiro: sivarivutne 
ferrenho: datunpiye 
ferro: sivari, gisivra 
ferro de engomar: dewhatet 
ferroar: yak 
ferrugem: kagahka, kagehbet, 
tigahka 

fértil: kibeyne adahan amutri 
fervente: kudihpiye 
ferver: kudis 
ferver lentamente: kasaygwa 
festa: fet, gifetra / gifetra 
festejadores: fetyavu 
festejar: fetya 
festicado: ahbuk 
fevereiro: mewka turukwiyo 
fezes: isik, gasis 
fiado: matiwnihka 
fiapo: mewmin 
fiar (algodão): ugis, dakah 
fiar: kamaxwa 
fibra: amar 
fibras (de farinha): avuvey 
ficar: misakwa / misakwa 
ficar (fazendo): -nene /-nano 
ficar admirado: wakaymni 
ficar agitado: wakaymni, awah 
ficar amagoado: kanaktin 
ficar amarrotado: tikiswa 
ficar chocado: wadisasaw 
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ficar chorando: tihavwi 
ficar com frio: kisevip 
ficar com medo: avisasaw 
ficar com ódio: amiyhaw 
ficar com raiva: keh iyaknit 
ficar comovido: wadisasaw 
icar contente: kiyakni 
ficar contra: kavetunsa 
ficar desanimado: bawkiswep 
ficar deslocado: sukure 
ficar doente: kakahrip 
ficar em pé: tabirasaw 
ficar emocionado: biyuk gikan 
ficar enjoado: hikekere 
ficar entupido: pitihwa 
ficar enrugado: nuwiswa 
ficar entristecido: bawkiswep 
ficar envergonhado: mara, 
marekevwe 

ficar esburacado: duwih 
ficar estressado: awiyhaw 
ficar grávida: kamukan 
ficar imóvel: haritasaw 
ficar imprensado: dahak 
ficar impressionado: wakaymni 
ficar inchado: wagewge, 
tabugaw 

ficar inflamado: tabugaw 
ficar invigorado: wadiswa 
ficar irritado: wakaymni 
ficar maduro: us 
ficar manter-se: misakwa 
ficar no escuridão: misanpi 
ficar pendurado: kuwigihwa 
ficar pensativo: bawkiswep 
ficar perdido: biyuk 
ficar perturbado: wakaymni 
ficar revoltado: ehwa 
ficar rouco: uyuhe 
ficar sabido: hiyakemnihwa 
ficar suja (água): dakahri 
ficar sujo: patahwa 
ficar surpreso: kawadsan 
ficar zangado: dagawnhaw 
ficha: karayt akagtanpig 
fidelidade: kabivwiki 
fieis: kamaxwenevwi 
fiel: ik adahan kamaxwa givitit, 
kabivwiye 

fígado: giban 
figo: figu 
figurada: patuwesbuhka 
fila: pahatraminka 
filão: karukri wahano ahina 
filé: ihti ariwntak gabduhya, 
abakbohak 

filha: gikamkayh tino 
filha adolescente: gihimna 
filha moça: gise 
filhinha: nawxu 
filhinho: nex 
filho: gikamkayh awayg 
filho adolescente: gitakwara 
filho de criação: gaymwahni 
filho adotivo: gaymwahni 
filhote (peixe): arakwan 
filhote: akamkayh / akamayh, 
-yan, gikamkayh awayg 

filme: sinema, 
ahempakti padaka 

filosofia: hiyakemniki adahan ku 
samah amawka wis wew 

filtrar: akehwene 
fim: amaksemni, avisnewven 
fim (fronteira): awetu 
finada: amakanomni 
finado: amekenemni 
final: amaksemni, amadkemni, 
avisnewven 

final (do cântico): amatsawni 
finalizar: pisenwah 
finalmente: metakwa 
fincar: kuk, mutuw, wasak 
fingir dormir: himaksaw 
fingir: ikaw kewodbe 
fingir-se de morto: miyarasaw 
fininho (planta): mahamwayovyisa 
fino: mahamwisa 
fino (coisa plana): masasanisa 
fino (corpo): kevip 
fino (farinha): puveye 
fino (gránulo): pupehe 
fino (pessoa): kiyatye 
fio: akati, akar, kuwawta, imti, 
arim, guyaw 

fio (cabelo): isemnit, gisemni 
fio (costura): ivodgi, givodra 
fio elétrico: theste akar, adugas, 
limye akar 

firmado: mut 
firmar: datha, kabayha, 
kihumpta 

fírme: dat, depiye, 
ka adanisima 

fiscal: iwasakevutne 
fiscal: ladwan 
fiscalizar: iwasepne 
fisga: karuvun, gikavuna 
fisgar: kuk 
físico: uvit 
fisionomia: gihivak 
fita: fit, gifitara 
fivela: akabutikvig, atew 
fixa: ivetrat, avetra, gavetra 
fixador: avidketni 
fixar: mutuw / mutuh 
fixar-se: kamaxwa / mutuhwa 
fixo: mutuw / mut 
flagelar: tigayaha / bipte 
flagrante: nikwenewa 
flanela: musweg, gumuswega 
flauta (tipos): aramtem, 
garamtema, anarkenvwi, 
arahkivwi, katiwyo, kuti 

powkano: pahathano 
flecha: yakot, giyaka 
flecha (tipos): katuwyo, kimkiyo, 
kavavaminyo, kurumwi, 
matuwyo, mukur, pahatwakno, 
panta, parawtuwe, panta-
mpanwakno, sumukuy, wewkas, 
zaggay 

flecha embolada: mukur 
flechar: havis (akak yakot) 
flexível: kiyukne, kiyukeke 
flor: ivuriti, avuri 
flora: ewwakti 
florescer: kavuri 
floresta: ahavwi 
florido: kavuri 
fluido: unihne 
fluindo: kamiyan 
fluir escassamente: suravriku 
fluir: sigiswe, suruw, suka 
flutuante: timiswiye 
flutuar: tem, timis, timikis 
fluvial: warikavriku 
fluxo: asigsan 
focalizar nos olhos: uguhata 
focar a luz: uguh 
focinho: gibokig 
fofo: sabisabe, mtibet, tabutabe 
fofoca: inetitap, ginetnap 
fogão: tiketatiy, gitimatiy 
fogo: tiket 
foice: fus, gifusa 
fôlego: gikahikawni, giyakak 
folga: mayaka, gimaykan 

folgado: yagekne 
folha de algodão: mawruvan 
folha de pirarucu: kiragbimnak 
folha nova: amitiwbi 
folha novinha: amiya 
folha: ahamna, avan 
folho: akanopti 
fome: mihetniki 
fontanela: gameymey 
fonte: un ahina, un ariwtyak 
fonte da juventude: un kiyawyo 
fora: kabaywak, avawyewa 
fora de nós (nós sem você): wowhu 
fora de nós (você e eu): wowntak 
fora de nós (você e nós): 
wowntakwiy 

fora de nós (você e nós): wowwiy 
fora de si: puwvumine, puwvup, 
uwkahye 

fora dele: giwntak 
forasteira: pawkayene 
forca: kuwigiwhka 
força: ahawna, gihawna, awaygi, 
gawaygi, gidatni 

forçado: mpiksaptihka, 
mpiksepka 

forçar: mpiksaptih, mpiksa 
forma: ahivak, ahumwan 
forma (para assar): marehbetatiy 
formação (do filho): gaymahwan 
formação (do solo): humawasaki, 
ahumwan 

formão: sisu, gisisuwa 
forma de arco: kayewakuhaw 
formar: humawasa, keh 
formar bolhas: katukunaw 
formato: ahivak, ahumwan 
formidável: kabayntiwa, 
kibeyne, kabayno 

formiga-correição: suwiswi 
formiga-de-doida: paygwa 
formiga-de-fogo: kasis 
formiga-de-rabo: tanayri 
formiga-gigante: padaba 
formiga-malagueta: akawnum 
formiga-pajé: kasis-duwweh 
formigar (irritação da pele): 
pudubduptip 

formigar (reunir-se): kamuk 
formiga-taxi: akawnum 
formiga-tucandeira: yarak 
formiguinha: kasiswatayan 
fornecer: kivunsa 
fornicar: kahayohwa 
forno de farinha: hiher, ihehrit, 
gihehri 

forno: hexo 
forquelho: kohoxe, mawihket 
forquilha: akihpak 
forquilhado: kakihbakye, 
kakihbakbet 

forrado: pitihka inuwew 
forrar: awasta 
fortalecer: iki gawaygi, 
gawayghetni 

fortalecer-se: kabimnahwa 
fortaleza: avuriwket, gavuriwkeg 
forte: detye / datyo, dat, 
pugukiye, awaygye, kabip 

fortelecer-se: kiyhawna 
fortificante: iveyti adahan 
kabimnaki, awayghetni 

fortificar: keh awaygye 
fortíssimo: ahawnepten 
fósforo: alimet, galimeta 
fósforo palikur: kuwam 
fossa: miyokwiye imowkatiy 
fosso: duwihka 
fotografar: wiwh ahempak 
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fotografia: ahempakti, gahempak 
fotógrafo: ahempakevutne 
fracassar: ka humaw 
fraco (luz ou fogo): iriri 
fraco: mabimne, madatnivye 
frágil: eme, ka dep bak 
fragmentos de sujeira: igetbet 
fragmentos: abuskubdi 
fragrância: amihyi 
fragrante: imihe, imihye 
fralda: iybet / giybet, gikamsa 
francês (língua): parastunka 
francês (pessoa): parasí 
frango: takarak 
frango-d’água: nayno 
frango-d’água-azul: tawat 
franzido: nuwiska 
franzino: puwitniye 
franzir: keh nuwiska 
fraqueza: mabimnaki, 
gimabi / gimabimni 

frase: arakamnihka 
fraturar: dunih 
fraude: kinisaka 
frechal: idarapti, adarap 
freiar: misak, misakminaw 
freira: masog 
frequentemente: kiberevut 
/ kibevut 

fresco: igiye 
fretar: katiwnih adahan ewkne 
fricção: utiska 
frieira: puwvuski 
frieza: kiseviki 
frigideira: hiher nopsesa, 
marehpeket 

frio (adj.): kisepehe, kisevye 
frio (s.) kiseviki 
frisado: tiritribet 
frisar: tiritrihe, huwivusa 
fritar: iytaha, iytehe, saysah, 
teboha 

frito: iytahaki 
frondosa: kavanhewnene 
fronha: itiwevwit amavit 
fronte: gidep 
fronteira: arivra, awetu 
frouxo: dakebet, bakubet, 
iseysa, mukuvari 

fruta que cai antes do tempo: 
amaryuy 

fruta: ah ariw 
fruto: ahaku, gahakavu, 
ariw, guw 

fuçar: pasuh 
fuga: gibiskevini 
fugir: bisik 
fugitivo: bisikwiye 
fuligem: yariye, miget, amigetra 
fuliginoso: yarinevye 
fumaça de plantas ou pêlo de 

animais: yaygti 
fumaça: akayan, asayan, sariyan, 
asariyan 

fumar: akum, akumka, gakumni 
fumo: ayg, gayghetni 
funcionamento: ahawkan, 
awewni 

funcionando: wewnene 
funcionar: wew 
funcionário: gihiyega 
fundador: akavusten 
fundar: keh 
fendido (coisa cilíndrica): 
sabikminye 

fundido: dewhaki 
fundir: bak 
fundo (adj.): mihad 

fundo (s.n.): avuw, guvuw, 
gumadga 

funeral: avuhaka 
funil: funiw, gifuniwa 
furacão: marinad, marino 
mbayno, marino: tagebuhwano 
furadeira: ugiyo, giwigya 
furado: turuhpika 
furar: uduk, turuh 
fúria: kamabyanka, dagawnka, 
gidagoni 

furinho: ariwt / arut 
furioso: dagawne mpinevevye 
furo (da várzea): ahin kariykew 
furo: miyokwiye, amiyokni 
furtar: ame 
furtivamente: mownye 
furto: amevwiki 
furúnculo: kumeh, wagewni, 
gibuskana 

fuso: tiyut, gutuyutni 
fútil: waditnevyenen, aritkama, 
ka kawih 

futuro: aytwenihpiye, 
nehmnikuhpiye 

fuzil: aragbus, garagbusa 
fuzilar: havis 
fuzível: atigsetni 
gabar-se: barewavwi, 
keh uwanti 

gabola: kawantivye 
gado: pak 
gafanhoto: tanan, pundel 
gago: akokonpiye 
gagueja: masusbet 
gaguejar: akokonhaw 
gargarejar: kudikis [un] ukuvik 
gaiola: kuhivra atiy, gitiy 
gaita: amonik, gamonika 
gaivota do mar: wanawna 
gaivota: parawtu 
galardão: katiwnihka, gitiwni, 
-tiwni 

galega: tukwa 
galho: ah atawni 
galibi: hiye 
galibi-marworno: wahamayene 
puguti-wahamayene, galibi 
maranruyene 

galinha: takarak tino 
galo: takarak awayg 
galo-da-serra: mew 
galvanizado: sivaripti 
gambá: kibiye, luxmeh 
gameleira: muruh 
ganância: miyarhawka, 
kowtyakvuhka, giwtyakvu, 
mpihpaka amin ewkaki 

ganancioso: kowtyakuviye 
gancho: mawihket 
ganhar: uti 
ganhar (receber): darih 
ganhar (batalha): matak 
ganhar (dinheiro, jogo): gahyepka 
ganhar a vida: keh uhawkan 
ganhar peso: awiyhaw 
garça-branca: wakar 
garcinha-branca: parawyan 
garfo: puxet, givuxeta 
garganta: gikuvi 
garoto: bakimni awayg 
garra: gikihpuga 
garrafa: butey, gibuteya 
gás: gaz 
gases: kamaygviye 
gasolina: lesahs, gilesahsa 
gastar: sarayh, taka, teke 
gasto (velho): mugumguvye, 
mugumgup 

gasto: sarayhka, gisayran 
gastrite: katiwduka 
gatilho: aragbus ariwtyak 
aragbus guwtyak 

gato: kuskus 
gato-de-bronze: hagaw 
gaveta: gavet, agaveta 
gavião do mangue: saser, 
kakuw 

gavião preto: iwanya 
gavião: avakni / avakna, karuw 
gavião-bico-de-gancho: kuwatit 
gavião-borrego: mayg 
gavião-caboclo: wiya 
gavião-caçador: 
tawat-puhiptiye 

gavião-caramujeiro: kuwatit 
gavião-cinzento: avakniwiya 
gavião-mateiro: 
tawat-kasisivitye-givarasa 

gavião-pedrês: avakni-tawat 
gavião-pomba: wanewne 
gavião-real: 
tawat-seynevye-giduhyad 

gavião-x: waramka 
geada: laglas puveye 
geladeira: laglas atiy 
gelado: kisevye, kisepehe 
gelo: laglas 
gema (de ôvo): ariwra 
gêmeo: abes 
gêmeos (da perna): gihkat, 
adakati 

gemer (com malária): amka 
gemer (de dor): kayawvari 
gemer (roncar de gato): migiswa 
gemido: migiswakimna 
genealogia: gahawkrivwi 
pitatyevwi giwkis 

general: suwtat gikivarakis 
generalizar: muwavwihsa 
gênero: gihumwan 
generoso: hiyegiye, 
ka gabayisima 

gengibre: isuw 
gengiva: ginbu, gaybuveyni 
genial: hiyegiye 
gênio: hiyakemniki, gihiyekemni, 
ka gihiyekemnisima 

gênio (que auxilia o pajé): giyamara 
genioso: arewhevye 
genro: gihigi 
gente (nós): wis, wixwiy 
gente: hiyegi, gihiyegavu, 
-yene m., -yano f. 

gentil: hiyegiye, 
ka gihiyegihwansima 

gentileza: hiyegihwaki, 
gihiyegihwan 

genuflectir: mayahpusaw 
geografia: kannuhaki amin 
waxibdi 

geólogo: kannuhekevutne amin 
wayk 

geometria: ahumwan 
kannuhaki amin: ariknebdi 
ahumwan 

geração: aymahwaki, gikekwetni 
gerador: theste adug 
geralmente: imbawa / impawa 
gerar: humawasa, keh 
gerente: hiyeg ku pariye 

kumadukene (piyuket, fabrik) 
germe: karayt anag 
germinar: hiyan 
gestação: biwhkiska, 
gubiwhkisni 

gestante: biwhkisno, kamukanyo, 
kiyakankat 
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gesticulando: ahehwavwi 
gesticular: awoka, basa 
gesto: tawanhaki, areketni 
giba: gisawig 
gigante: ka nopsimahad, 
kiyapyad, nopsad 

gilete: ivihgi, givinga 
girar: wageptihwa / ugeptihwa 
girar-se: wagestaw / ugestaw, 
wagewgeswa 

gíria: kehbetaki iwit 
girino: tivuyan 
giro: wagestawka, wagewgeswaki 
glândulas: gewva, wihgi 
global: pahate waxri adug 
glória: kiyatka, gikiytani 
glórias: kabayhaki 
glorificar: kiyathasa 
glorioso: kane gikiytanisima 
goiaba, goiabeira: kuyaw 
gol: pareket 
gole: pahabiyu 
goleiro: mpithene bol 
golfinho: wayos 
golfo: avuk 
golpe: biwhka, huwivwihwaki, 
gihukan, gihwivwihwan 

golpe (engano): kinisaka 
golpear: biwh, huwivwih, ihuk, 
tivakta 

goma de mandioca: 
unibdi abatni 

goma de tapioca: kayut igiye 
gomo: asasa 
gongo: sivarimna 
gonorréia: kektiniwki 
gordão: ayh garudi 
gordona: ayh garudi 
górdio: kiriknene 
gordo: arud, arudvi, arudye, 
ayh garudi 

gordeza: garudi 
gordura pura: iytiyekata 
gordura: iyti, ariy, garudi 
gorjeta: katiwnihka ayesihwan, 
gitiwnih, gayavetni 

gosma: araku, arey 
gostar: batek 
gosto: amaguy, gumaguy 
gostoso: maguye, maguvi 
gota: atigsak 
gotejar: tigis 
governar: kumaduka 
governo: guvelma 
gozar: samanaw 
gozo: batekka, gibetki 
graça: amnihka, gamnihra, 
kabayka, gabay 

graça (engraçado): kihivwiki 
gracejar: samanaw 
gracioso: hiyegigi 
grade: masayaket, gimasakeg 
gradual: 
wagehnene pi mahikotenene 

graduar: isiha 
grafia: atamkak 
grafismo: anhaki, ganhan 
grama: pamatka 
grampo (cabelo): paristet 
grampo: dehektet, gramp 
grana: karukri, gikakura 
grande: nopsad, -ad, kiyapyad 
grande (árvore): pugumakatye 
grande (cacho): pugutwad 
grande (fogo, ondas): pugubawkad 
grande (rio): pugubwad 
grande amor: gibetkatun 
grandeza: kiyatka, gikiytani 
grandinho: barewye gikivay 

grão (de farinha): ativu, avuvey 
grão (de milho): akudwamin 
grão: ayak 
gratidão: batekka, gibetki, 
kabayhaki 

gratificação: gitiwnivye 
grátis: yuma atiwni 
grato: bateke 
gratuito: yuma atiwni 
grau: kannuhaki ahawna 
graúdo: avuvey, asiw 
gravador: hadyo, gihadyoa 
gravar (carvar): kiysboha 
gravar (desenhar): tamak 
gravar (palavras): kamax 
gravata: akagwat, gikagwata 
grave: mihenavye, mbeyevye 
graveto: ah atawnibdi 
grávida (estado avançado): katunpi 
grávida: biwhkisno, kamukanyo, 
kiyakankat 

gravidêz: biwhkiska, 
gubiwhkisni, kamukanka 

graviola: kohosol 
gravura: ahempakti, gahempak 
graxa: grax, iyti, ariy 
grelar: tarakwa, tarekwebdi 
grelha: masayaket, gimasakeg 
grelhar: masara, masere, 
masaya, tep 

greve: ka kannivwi 
grifar: tamak iwit kahadbe in 
kahayak 

grifo: let durohkiska 
grilo: wayayka, tanan nopsesniye 
grinalda-de-noiva: umegmavan 
gripe: murukti mbeyvyo, lagrip 
gritar: kabiman 
grito: kabimanka, gibiman 
grogotori: karuw 
grosso (árvore): pugumakatye 
grosso (cilíndrico): pugumwad 
grosso (farinha): kativuye 
grosso (mato, tecido, papel): 
kohogbad, kohogbiye 

grosso (mingau): mtubete 
grossura (líquido): abidbini 
grossura (plano): avugamni 
grossura média: barewye 
abidbini 

grudado: makak, idde 
grudar: makekbet 
grude (de mingau): asuyap 
grude (de peixe): adudu 
grudente: ka amakanisima 
grupo: kabubuhwaki 
grupo (conjunto): -mat, -me, -t 
grupo (reunião): pahadguhwaki, 
givahdukawanikis 

gruta: miyokwiye (abet tip), 
amiyokni 

guará: wara 
guarda: avuriwkevutne, 
avuriwtya 

guarda-chuva: parasog, 
givarasora 

guardado: avuriwka 
guardanapo: manwoket, 
musweg, gimanwoketni, 
gumuswega 

guardar (cuidar): avuriw 
guardar (reservar): darih 
guardar (pureza): agen 
guarda-roupa: bayehket, 
abeyhekri, gibeyekri 

guariba: maruksi 
guaxe: karakra 
guaxinim: kuwaxi-kuwevutne 
guelra (im): awara, giwara 

guerra: kerka, gikevan 
guerrear: ker 
guia: gihuwtenten 
Guiana Francesa: Parahswar 
guiar: huwitha 
guira-juba: mawamna 
guisado: kuguhkuhka 
gula: kayhka 
gulo: kowtyakuviye 
guloso: kanumtivye, kayhpiye, 
ka ginumtisima 

gume: gukigbi, guyaw 
gurijuba: uvumwi 
gusano: wawa 
há muito tempo: minikwak, 
ayiva / ayipa 

há pouco tempo: kaksa, 
kuhwekwa 

há poucos dias: amakohka 
há quanto tempo? 
aysewneneki? aysaw ayivwi? 

há uma semana: amakonokwa 
há: kadahan 
hábil: kihiwku 
habilidade: kannuki, gannu 
habilidoso: ka gannusima 
habitante: aynene 
hábito: gihumpawni 
habitual: gihumpawan 
habituar-se: arihhaw, ihumpaw 
haitiano: ahisyeh 
hálito: gihribiy, gimaygbi 
halo: huwigakumin amuwe 
harmonia (acordo): darihwaki 
harmonia (música): agigman akisyi 
harmonizar: tuguhkisasa 
gihiyekemnikis hehpekuye 

harpia: avakni-kuwanrim 
haste: akat 
hastear: kahbuka, wagahkis 
haver: danuh 
hélice: aseleva, avuhri 
helicóptero: alikopte 
hemorragia: migatwonka, 
guminewkan 

hemorróidas: meska 
herdar (pertences): darih 
herdar (características): sigis 
heresia: kannuhaki 
taraksebetwiye 

herético: taraksebetwiye 
ka avigkutavrikma: Uhokri 
gihiyekemni 

hérnia: matisakuwatniki 
herói: matekekevutne 
hesitar: ayivwihwa 
hexagonal: puguhkuna 
abakmusap 

higiene: barewvithaki 
hinário: kagta avatkekne 
hino: avat, gavan 
hipócrita: kinisekevutne 
hipótese: gikakri 
história: estwa, gestwa, 
inetitap, ginetnap 

hoje mesmo: 
kurinewa avim inin 

hoje: ku avim inin 
holandês: walande 
homem: awayg, gawayga 
homenagem: kabayhaki, 
kiyatka, gikiytani 

homenegear: kabayha 
homicídio: umahaka, giwhmakni 
honestidade: waditka, giwadhan 
honesto: ka wasaympiyema, 
waditye 

honroso: kiyatye 
honra: kiyatka, gikiytani 

http://www.linguee.com/portuguese-english/translation/grafia.html
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hora: ler, ahawkanavrik, 
gihawkanavrik 

horizontal: tarukak / tawkak 
horizonte: en adug, 
amaksemni en 

horrível: mbeyevye 
horror: mbeyevye mbayka 
horta: wayk kewminaki 
hospedar: iki iwetrit uvineku 
hóspede: gidawnheve, gimunya 
hospital: lupital 
hospitaleiro: 
ka gamnihraysima amava 

hostil: kamabyanpiye 
hostilidade: kamabyanka 
hotel: payt katiwniket 
humanidade: madikte hiyeg 
amedgenevwi inin 

humano: hiyeg 
humidade: sariyanap 
húmido: sabaptibet 
humildade: tuguhkiswaki, 
tuwatasawka 

humilde: kisevye 
humilhar: maraka 
humor: ginaktin 
icterícia: wasewe 
ida: gatakni 
idade: gaw, gikivay, kiyavuhki 
ideia: hiyakemniki, gihiyekemni 
idêntico: hehpekuye 
identificar: akki 
ideologia: hiyakemniki, 
gihiyekemni 

idioma: iwit, giwn 
idiota: yumanene gihiyekemni 
idólatra: kiyathene ahempakti 
idolatria: kiyathaki arikna mpiya 
Uhokri 

ídolo: ahempakti, gahempak 
idosa: kiyavaruvyo 
idoso: kiyavarivye 
igaçaba: mayap, kanar, darivwit 
igapó: digimu 
igarapé: parewni, avewna 
Igarapé do Inferno: Uruvwi 
Gibakni 

ignorância: mahiyakemniki, 
yuma gihiyekemni, 
gimahyakemni 

ignorante: mahiyakemnivye, 
yuma gihiyakemi 

igreja: leglis, gileglisa 
igual: pakeku akak, kewa –be 
igualmente: hawata, -wata, 
-ta, hehpekuye 

iguana: iwan 
ilegal: ativut lalwa, 
mpithaki avit lalwa 

ilegível: tamaka kane kahayak 
ileso: barewvit 
ilha: kewgihri, -kewihra 
gikewgiha, gikewihra 
Ilha de Maracá: Mayakari 
ilícito: mpithaki avit lalwa 
iludir: kinis 
iluminar: uguh 
ilustração: abektey 
ilustre: kiyatye 
imã: dasye, gidasya 
imagem: ahempakti, gahempak 
imaginação: ivegminaki 
uhiyakemni 

imaginar: ivegmina uhiyakemni, 
ivegminenekwa hiyakemniki, uti 
nukune hiyakemniki 

imagine! apa! ivegminin! -katama 
imaturo: igiye, imiyo, 
kote kiyavwite 

imbaúba: tukuri-warikmuriwno 
imediatamente: aynewa, inte, 
kurinewa, aynite, pisenwate, 
adye, nikwenewa, pahaye 

imenso: ka nopsimahad 
imergir (na água ou lama): tubuksa 
imergir: subuk 
imerso: sub 
imitar: ahempa, kehsa 
imobilidade: ka hiya giwewven 
imobilizar-se: haritasaw 
imoral: mahayakemnivye 
imoralidade: mahayakemniki, 
gimahyakemni 

imortal: ka miyati, aymahwa 
adahan avanenekwa 

imóvel (casa, terra): payt, givin, 
waxri, giwaxig 

imóvel (não muda): ka mukusa 
impaciência: miyakniki 
impaciente: miyakniviye, 
ehwatruvye, 
ka gehwatrunisima 

ímpar: ka ik adahan wis ibakha 
abuskut 

impecável: yuma taraksaki 
impedido: mpithaka, mpithevye 
impedimento: mpithaki 
impedir: mpitha / mavitha, 
suguh 

impelir (canoa com vara): tarak, 
teke, takah 

impenetrável: ka ik adah maviya 
imperceptível: ka kahayak 
imperfeito: ka avigkutavrikma, 
ka waditnema 

impermeável: ka ik adah 
tukugha 

impetuoso: wadisawvuvyeka, 
ka giwadsawnisima 

impigem: ika, seyvitka 
implicar: idis (abet taraksaki) 
implorar: amnihswa 
impor-se: mpiksaptih 
importância: awaygi 
importante: ka awaygisima, 
awaygye 

importar-se: amina, sam 
impossível: ka ik 
imposto: atiwni, 
karukri gidahan guvelma 

impotente: madatnivye 
impregnar: kansa 
imprendicível: muwakapka 
imprensa: kagta akehkeg 
imprensar: dahak 
imprescindível: pugamawka 
impressionante: wakaymnisew 
impressionar: wakaymnisa 
impressionar-se: kamaptiswa 
imprevisto: ka iknema, 
ka wahapnima 

imprimir: biwh, tamak 
impróprio: ka kis 
improvável: ka hiya ba humaw 
improvisar: kehbeta 
imprudente: kane avuriw, 
kane kawih 

impureza: patahwaki, givathawni 
impuro: patehwevye, 
kane kibeynema 

imputar: sarayh (givitit) 
imundícia: patahwaki 
imundície: asanawkaki 
imundo: patehwevye, ka 
maguyema, asanawkavye 

imunidade: mpithakatya 
imunizar: mpitha ariw karayt 
imutável: ka uniyehwati 

inabilidade: mannuki, 
gimannumni 

inaceitável: ka ik adah amavin 
inacessível: ka ik adah parak 
inajá: karikti 
inajarana: kuhip 
inajeiro: karikti 
inalar: kah, kahikanaw 
inalterável: ka uniyehwati 
inambu: inam 
inambu-ferrugíneo: 
inam-makwa 

inambu-relógio: inam-puhiyo 
inambuzinho: suwiru 
inapto: ka hiya asamanak, 
ka kannu 

inauguração: gukaywepka 
inaugurar: kavusa, kaywa 
incalculável: ka hiyakan atiwni 
incapaz: ka kannu, ka hiya 
incendiar: bukah, hakis 
incenso: imihgi (adahan 

piriyepkewne) 
incensório: imihgi atiy 
incentivar: ikene wawaygi, 
wagahkis wawaygi 

incerto: ka hiyak kabayntiwatma 
incessante: tiviknene, 
ka karisawnema 

inchaço: wagawaptiki 
inchado: wagewevye, tukuk 
inchados: wagewgebet 
inchar: wagawga, tukugwa 
/ tukuwa 

incitar: pusupsuh, keh, kavusasa, 
dakuh, tiyuwasa 

inclinação: aseb 
inclinado: savog, dorohmin, 
wasakvitnene, higomin 

inclinar: daraka 
inclinar a cabeça para trás: 
akukohasa 

inclinar-se: davidviswa 
inclinável: deredekevye 
incluir: iki ta abetit hawata 
inclusive: hawata 
incomodar: sigimwih 
incômodo: matekbetaki 
incômodo (menstruação): gubatni 
incomparável: yuma ke ininbe 
incompatível: 
ka pasamrak pawtak 

incompetente: matukwokwiye 
incompleto: muweke 
incompreensível: 
kane pukuhpakati 

inconsciente: miyapte 
inconsistente: atekegbetwiye 
inconsolável: ka aydhawsekere, 
kane hiyak aydhaki 

inconstante (no caráter): 
atekegbetwiye 

inconstante(nas ações): 
ka inpawama 

incontestável: ka ik adah suguh 
inconveniente: ka kis 
incorrer: parak 
incorreto: ka wadit 
incorrigível: yuma gikabyahka 
incorruptível: ka manwa, 
kane mugumguti 

incrédulo: ka ihpatrunema 
incrível: kabahte ka ik adah iha 
incumbir: mpiyasa giwakuwit, 
kehkis annivwit 

incurável: ka ik adahan makniw 
ariw 

indagar: ayapmina, aya amin 
indefeso: madatnivye 
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indefinido: kote ahegbete 
independente: hiyak akak givit 
indicação: areketni 
indicar: akka, akki 
indígena: parikwene 
indígena não-palikura: puguti 
indignação: dagawnka 
índio: parikwene 
indispensável: muwakapka 
indisposto: ka makniw, 
kakayhan, mbeybet 

individual: mpuse 
indivíduo: hiyegi 
indústria: fabrik 
inepto: yuma gannu 
inesperadamente: -va / -pa 
inesperado: ka wahapka 
inevitavelmente: igayeh 
inexperiente: ka hiyak ahawkan 
infecção: mpuhwaki 
infectado: mpuhwa 
infeliz: kadniye, mabunugavye 
infelizmente: ka kibeynema 
infidelidade: meh gimun, mehka 
imunti 

infinito: yuma amaksemni 
inflação: karukri awaygi atughan 
inflamação: wagawaptiki 
inflamar-se: tabugaw 
inflexível: ivatvit 
informação: hiyakemniki, 
gihiyekemni 

infundado: ka inyewatma 
waditnevyenen 

ingá: miyumyu, gimyumyuga 
ingênuo: ka hiyak hawkri 
inglês: ahgley 
ingrato: ka kabayha 
ingrediente: ayegbiya 
íngreme: asabanap, wasakis 
ingressar: parak 
ingresso: kagta adahan parekne 
íngua: gewva wagewge 
inalar: hika 
iniciador: atiwkekene 
iniciar: kavusa 
iniciar-se: kavusaw 
início: akavuska, atiwkekne 
inimigo: gitimni, givetunya 
ininterrupto: tiviknene 
iniquidade: patahwaki, 
givathawni 

injeção: digistaki, jesoh, kakus 
injetar: digista 
injusto: ka wadit 
inocente: ka hiyak hawkri 
inofensivo: ka arewevwema 
inquirir: aya (amin), ayapmina 
insensível: miyaminvi 
inseparável: ka ikisakti, 
daykekne 

inseto: yu, ke yube 
insignificante: yuma awaygi 
insípido: hennen, kisepehe 
insistir: mpiksaptih, mpiksa 
insistir (que acompanhe): wiyhaptih 
insolência: datunka, gidatoni 
insosso: mavamra 
inspecionar: ivegvita,iwasaptih 
inspirar: kah 
instantâneo: kurinewa 
instável: deredekevye, 
ka adadakanisima 

instigador: atiwkekne 
instigar: pusupsuh, kavusasa, 
dakuh, mpiksaptih 

instintivo: wowntaknewa 
instinto: gannu giwnteknewa 
kannuhwa 

instituir: keh 
instrução: kannuhaki, 
gikannuhakni 

instruído: kannuhka 
instruir: kannuh 
instrumento (musical): agig, 
gagigni 

insuficiência: yuma 
insuficiente: ka ik 
insultar: makuksa, miyatha 
insulto: mahivwihka, gimahivwini 
insuperável: yuma amaptenten 
insuportável: ka ik adahan 
amavin, ka ik adahan kamax 

insurgir-se: kavetunsa 
intacto: pahate 
intangível: ka ik adah dax 
integral: pahate 
inteiramente: pahate 
inteiro: -te 
inteiro (ciclo): pahayte 
inteiro (coisa plana): pahekte 
inteiro (homem): pahavwite 
inteiro (planta): pahatwite 
intelectual: katewvuvye 
inteligente: hiyakemniye, 
kabaytiwye 

intenção: gimawkan ig keh, 
gihawkanavrik ig keh 

intencional: giwnteknewa, 
gihawkanavrik 

intensidade: ahawna 
intenso: ka ahawnisima, 
dahaw 

interceder: awnamnih 
intercessão: piriyepkawka, 
givirepkawni 

interessado: hiyekereviye 
interessante: awaygye 
interior (lugar): pakwa, pawka 
interior (duma coisa): arik 
interlocutor: gawneve 
intermediário: gawneve 
interminável: yuma amaksemni 
interno: arikune 
interpretação: ahehwaki 
interromper: bukihbeta 
intervalos: pahaymine 
intestino: gayh 
intimidar: avisase 
íntimo: ginaktin, -hwa 
intolerante: pet ariw nawenyewa 
hiyakemniki 

intoxicado: iveytehepka 
intransigente: datwonpiye 
intrigar: wakaymnisa 
intrometer-se: aya 
intuir-se: kateksan, kiyewvi 
inumerável: ka pukuhki 
inundação: adigsan 
inundado: digis 
inundar: digisasa, digikis 
inútil: ka kawih, waditnevyenen 
inutilmente: waditnevyenen 
-pari /-paru, -vari /-varu 
-namah 

invadir: kukehe, saruka, parakuh 
invalidar: man 
inválido: ka kawih 
inveja: kaminwatnihka 
invejoso: katihpavye 
invencível: ka matakakati 
inventar: kehbeta 
inverno: digiswiki 
investigar: iwasa 
involuntariamente: -pa, -va 
ipé: kuwik 
ipequi: dohdo 
iquariquara: mekwa 

ir à deriva: bokne 
ir: atak 
ira: dagawnka, gidagoni 
iratauá: kuniy 
iratuá-grande: sawivra 
iraúna-de-bico-branco: 
tukugunye 

irapuã: panaw 
iridescente: kawentuwe, wawye 
íris: giwtyak anag 
irmã (solteira): gitig 
irmã / irmão mais velho: gegni, 
yey! 

irmã mais nova: gisamu 
irmão mais novo: gisamwi 
irreconhecível: biyuwe 
irregular: sabikminye 
irremediável: yuma gikabyahka 
irresponsável: ka aminama 
irrigar: adahpusa 
irritação (da pele): avudgan, 
pidubduptihka 

irritação: kiyimwiki 
irritadiço: pirivwip 
irritado (da pele): pidubdupti 
irritado: wakaymine 
irritar: kiyimwih 
irritar (pele): puduvude 
isca (para fogo): tarukwa avin 
isca: ewnti, gewni 
isentar-se: yamahpaw 
isolar-se: pahavwihwa 
isqueiro palikur: kuwam 
-ismo: -ka / -ki 
isso: in, ini 
isso (ref. à fala): inakni 
isso (inesperadamente): inkata 
isso mesmo: hennewa, inyewa 
isso também: inwata 
isto (ref. à fala): inakni 
isto: inin 
itálico: durohkiska 
ítem: arikna 
já (faz tempo): ayiva, ayipte, 
ka kuyenema 

já está indo: pigakwa 
já já: kurinewa, aynewa, 
pisenwate 

já que: ku samah, ive 
já sei: inase 
já vou: me tivik 
já: kuwis 
jaborandi-do-pará: bukuyumna 
jaburu: yawir 
jabuti: wayam 
jabuticaba: akuw arut 
jaca-da-Bahia: babay, gibabaya 
jacamim-cinza: maytitu 
jaçanã: tikitki 
jaçanãzinha: xuwewh 
jacaré: pareyne 
jacaré-açu: punamna 
jacaré-da-pedra: watuw 
jacaré-do-papo-amarelo: uruvwi 
jacarenguena: abahwa 
jacareúba: pareyne-arahga 
jacitara: ip 
jactância: giwanti 
jactar-se: keh giwanti, 
barewavwi 

jacu: maras 
jacuacanga: tuwigu-seyno 
jacunda-branco: uwtar-
seyminye 

jacuraru: arakaw 
jacuruxi: kasivig 
jaguatirica: kawokwine-pawye 
jamais: ka -ti, ka takunima, 
ka tuwema 
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jamaxim: wasimna, giwasuna 
jambeiro: jambu 
jambo: jambu 
jandaia: maremre 
jandiá: parayme 
janeiro: kariwyanewka, bunané 
janela: ivegket, payt avegten 
finetra, gifinetra 

jangada: umuh wanagbohaki 
japá: pamakri 
japacanim: kuwaykwe 
japana: yavan 
japecanga: barakut 
japim: sawakuk 
japu: durevutne 
jarana: avun, kuwatri 
jararaca: uruk 
jararacataja: urukvey 
jardim: amutribdi, gamutravwi 
jarrete: gitakwap 
jarrinha: bukuti 
jarro: kaggap, mukuw 
jataúba: tamuka 
jatobá: simig 
jatuaúba-preta: karaviya 
javali: pakir 
jeito: annut, gannu 
jeito (com as mãos): gitukwok 
jeitoso: ka gannusima, kannuye, 
dawkunye 

jeitoso (com as mãos): katukwok 
jeju: puneh 
jejuar: maxhaw 
jejum: maxhawka 
jenipapo (tipos): adamna, amuwan 
jenipapo-do-campo: arasru 
jeniparana: wakukwa-adava 
jerimum: irum, giyuruma 
jibóia: datka waxiwne 
jirau: imasunti, gimasuni, 
masayaket 

joaninha: uwtar, wayamyan 
joeira: huw, gihuwni 
joelho: gibor 
jogador (profissional): 
arehwekevutne 

jogadores: arehwenevwi 
jogar: padak, sarayh 
jogar-se: tuguhkiswa, padakwa 
jogar (brincar): arehwa 
jogar (farinha): hehe 
jogar (na água): subuk 
jogar água quente em alguém: 
sakahpte 

jogo: arehwaki, garehwankis 
joguete: garehwetni 
jornada: giwewvan, giwaywevye 
jornal: kagta inetitkekne 
jorrar: bususu 
jovem: takweye, gitakwavin 
jovem! nex! 
judiar: mahivwih, arewha 
jugo: ah dahekne gibitamnakis 
juiz: hiyaptigi m. hiyaptigu f. 
juízo: hiyakemniki, gihiyekemni 
julgar: hiyak akak 
jumento: kaway (nopsesa) 
juncal: sivavavu 
junco (tipos): payuhpan, sivava, 
yakot 

junho a agosto: wasawka 
junqueira: sivavavu 
junta (de bambu): ariwtyak, gutmin 
junta (de dedo): uwak akisut 
junta (do corpo): gikisut 
junta da coxa: givuwap akisut 
junta do crânio: gitew garivra 
juntar (ligar): pawtaksa, kakisuta 
juntar (recolher): ahiw 

juntar (reunir): pahadguh 
juntar: payebdaksa 
juntar-se: kabuhna 
junto: payak, 
payebdak, payegbitak 

Júpiter: Kayeb giwarukma 
juramento: siyama 
jurar: kanum Uhokri gawneve, 
keh siyama, ikaksa 

juros: karukri avitmin 
juruva: mut 
juruva-de-bico-largo: waw 
justamente: -ki 
justiça: waditka 
justificar-se: wiwhwa, wiwh uvit 
barewbet (ariw utaraksan) 

justo (roupa): datrukye 
justo: waditye 
jutaí: simig 
juventude f.: guhimnay 
juventude m.: gitakway 
karipuna: puguti kuwivyene 
lá: aynte / ayte 
lá (já mencionado): ayge, -ge 
lá (posição distante): ayntehan 
lá para fora: nevu 
lã: muwtoh asivri 
labareda: akadwey 
lábios: ginum 
laçar: wanak 
laço (de boi): kaywa 
laço (de cabelo): gukasemne 
laço: wanaka, hikaki 
lacrado: wagetip, ugetip 
lacraia: amavanta 
lacrar: wagestiva / ugestiva 
ladeira: waxri kasebnene, aseb 
lado (quadrado): abakmuhsak 
lado a lado (cilíndrico): daymin 
lado a lado (chato): daykak 
lado do pé: gikugku amuhri 
lado: amuhri, gimuhri 
ladra: amepyo 
ladrão: amepye 
ladrar: kasawra 
lagarta: itey 
lagartinha: wawa 
lagartixa: aman 
lagarto (tipos): taritri, wasarap, 
ewtatru, aman 

lagarto-azul: wagayri 
lago: mahakwa 
lagoa: mahakwa, amaku 
lagosta: takes kalibix 
lágrima de nossa senhora: 
kuskus-arib 

lágrima: gikantak 
lama: ibug 
lambari-prata: xawayg, sawayg 
lamber: ewha 
lamentar: kiye 
lamentar um morto (falando com 

ele): awnpitaw, yamamina 
lamentável: adahan bawkiswaki 
lamento: kanman, gikanman 
lâmpada (de lanterna): lantem 
amexa 

lamparina: abukrig, abukwa, 
lalamp, gilalampa 

lampião: abukri akak gas 
lampreia: mbadgu 
lança (para peixe): karuvun, 
gikavuna 

lança (para guerra): gikurumwan 
kurumwi imukunti 

lançar sortes: arehwa adahan 
hiyepne ku pariye kabunuga 

lançar: padak, sarayh 
lancha veloz: yuyu 

lancha: umuh sivaremun 
lanche: kamaxdukawka, gaxni 
lanhar: huwivwih 
lanterna: lantem, gilantema 
lapidar: huwiyasa 
lápis: ennetet (ahine), gennetni 
lar: givin, givinwa, -vinwa 
laranja: uwas, giwasa 
largar a cor: sukuhwa 
largar: isahkis 
largar-se: isahkiswa 
largo: pugubwad 
largo (abertura): kirikad 
largo (vestido): yagekne 
largo e plano (caminho): 
pakakavye 

largo e plano (chato): pakagbo 
largura (canoa): arik 
largura (terra): avugban 
largura (caminho): ahubwan 
laringe: adudu, gidudu, gikuvi, 
giwnakwap 

larva (de borboleta): itey 
larva (de mosca): yuyan 
larva (de mosquito): un anag 
larva: wawa, tuwebu 
lasca: ah areg 
lascivo: mahayakemnivye, 
powkemnivye 

lasso: mabip 
lastimar: tihamnihne 
lata de cinco galões: bom, 
giboma 

lata: buwet, gibuwetra 
latejar (coração): yeknene, 
sarayhptaw 

latejar (pele): mitumtuk 
latejar (seio): kirekre 
latido: givigawni 
latir: kasawra 
lavar: sukuh 
lavar (coisa côncava): sukohava 
lavar (coisas múltiplas): sukuhbeta 
lavar (por dentro): sukuheku 
lavar as mãos: sukokaw 
lavar os pés: sukuhkugaw 
lavar-se: sukuhptaw 
lavrar (canoa): puruh 
lavrar (terra): kew, mukuhe 
leal: ka isahkiswa 
lecionar: kannuh 
legal (de acordo com a lei): wadit 
givetun guvelma 

legal: kibeyne, kabayno, 
kabayntiwa 

legalizar: wadithene giwtrik 
legítimo: igyewa 
legível: ik adahan ivegboha 
lei: kumadukaki, gikumadukan 
leishmaniose: yatwe 
leite (seiva): adidkan, gudidkan 
leite materno: ihintakut, 
guhinaraku 

leite: dilet, gidileta 
leito do rio: warik ahina 
leito: lit, gilita 
leitor: ivegbohene, 
ivegbohekevutne 

leitura: ivegbohaki 
lembrar-se: kiye 
lenço: musweg, gumuswega 
lençol: dagam, gidagman 
lenda: estwa, gestwa 
lenha: tiketuka, gitimka 
lente: awawan 
lente de aumento: waruw 
lento (intervalos regulares): 
pahaymine 

lento: kibeye 
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leproso: axpusepkare avit 
ler: ivegboha 
lesma: keyegu 
leste: wahamavriktak, 
wahamatak 

letra: let 
letra cursiva: let kamaykakmin 
letra de imprensa: let 
isahkisbetaki 

levantado: imuvitepka 
levantamento: iwasapka 
levantar (colocar em pé): tabirasa 
levantar (mãos): awokasaw 
levantar (o pescoço): akukohasaw 
levantar-se (sol): pes (kamuw) 
levantar-se: kannikaw 
levar (coisas): iw, iwi, iwe 
levar (pessoas): waxe / waxwe, 
waxwa, tivika 

levar na mão: hawok 
leve: hagehege, agene, 
harahrapti / harahravit 

levedura: abusan, abusanvig 
levemente fermentado: 
suwiyeseke 

levemente: -pari /-paru / 
-vari / -varu, -namah 

lhe (ele): git, -gi /-g, gi- /g- 
lhe (você): pit, -pi / -p, pi- / p- 
lhes (elas): gutkis, 
-gukis / -igkis 

lhes (eles): gitkis, -gikis /-igkis 
lhes (vocês): yit, -yi /-y, yi- /y- 
libélula: karegut 
liberado: isahkiska 
liberar: isahkis 
libertar: wiwh 
lição: kannuhwaki, gikannuhwan 
licença: isaksaka 
líder: atiwkekne, wewkisne, 
giwewkistenkis 

liderança: giwewkistenkis 
liderar: wewkis 
liga: akati buhax, akar 
ligar (juntar): pawtaksa, kakisuta 
ligar: amina 
ligeiro: araptiye, kibehtenwa 
lima: kiriki, gikikiga 
limão: sitru 
limão galego: sitru nopsadmin 
limãorana: hewru-gukutew 
limbo: arap 
limitar: isiha 
limite: arivra 
limites: awetu 
limo: amarwey 
limpa-folha-de-bico-reto: 
kuwegetet 

limpar: barewha 
limpar (ao redor): sagahanwa 
limpar (dentro): barewhakuh, 
sagahekuh, sukuheku 

limpar (garganta): hakuh 
limpar (o pó): manekune 
limpar (roçado): tigah 
limpar (roçar): sagah 
limpar (terreno): madivwis 
limpeza (da casa): sagahka 
límpido: huweweye 
limpo: barew 
limpo (beira): barewmuh 
limpo (boca): barewbiy 
limpo (cabeça de coisa cilíndrica): 
barewtip 

limpo (caminho): barewavrik 
limpo (coisa apontada): barewkig 
limpo (coisa cilíndrica): barewmin 
limpo (coisa como linha): barewbuk 

limpo (coisa funda ou extensa): 
barewap 

limpo (coisa plana): barewbo 
limpo (corpo): barewvit 
limpo (costas): barewduhya 
limpo (dentro): barewarik 
limpo (em redor): barewaniw 
limpo (lábios): barewnum 
limpo (mão): barewok 
limpo (olho): barewot 
limpo (partes múltiplas): barewbet, 
barewbetye 

limpo (pé): barewkuk 
limpo (peito): barewduk 
limpo (pessoa, completamente): 
barewvitye 

limpo (planta): barewvew 
lindo: barewye 
língua (na boca): ginen 
língua (falada): iwit, giwn, 
giwnavrik 

língua-de-vaca: pak-anen 
linguagem: iwit, giwn 
linguagem antiga: kiyaptunka 
linguagem corporal: buwestaki 
linguagem cortês: kiyavwihka 
linguagem dos olhos: 
buwestaki 

linguagem figurada: 
patuwesbuhka 

lingueta: kanatru 
linha (caminho): ahin awadan 
linha (na palma): abakbohak 
linha (de costurar): ivodgi, givodra 
linha (um risco): tiykaki, kuwawta 
linha de pescar: lino, gilinoa 
linha para alinhar: kudehtet 
liquidificar-se: ewwahwa, pisuk, 
batakwa 

líquido: unihne 
liso (chato): kikiye 
liso (como jacaré): kabeyvitnene 
lisonja: kinistaki, gikinistan 
lisonjear: kinista akak 
lista: kagta 
listra: ganra 
listrado (cilíndrico): bukibkimine 
listrado (plano): bukibkiboye 
lisura: akikin 
literatura: estwabdi 
litoral: ihapka 
litro: lit 
livrar: wiwh, isahkis 
livrar-se: isahkiswa 
livre (disponível): kihenbet 
livre: isahptaw 
livro: kagta, gikagtan 
lixa: lix, gilixa 
lixar: guh, guhava 
lixo: kuwibri, gikubig, igenmat, 
gigenma 

-lo: -gi, -g, -ni, -n 
lobisomem: uruku 
local: iwetrit, giwetri, 
-mnaw, -vit 

localizar: uti 
loção: losyoh 
logo que: pase, paynte 
logo: pisenwate, aynewa, 
kiberemin 

lograr: kinis 
loiro: duwbetye 
loja de ferragens: piyuket 
adahan sivaribdi 

loja: piyuket, avikekri, gavikekri 
lombada: bataka imuvit 
lombriga: kawri 
lona: latwel, gilatwela 

longe: piyawakad, 
ka aywasima, avawyewa 

longe daqui: ayntehan 
longo: kiyabwad 
longo (coisa redondo ou oval): 
kiyabwivit / kiyabuvit 

longo (tempo): kiyabukad 
lontra: saruw-wasivriwne, 
saruw-iweg 

lotação: akamaxni, akemni 
lote: waxri, giwaxig 
louça: miruk, gimewkan 
louco: puwvup, puwvuvye 
loucura: puwvuki, givuvumni, 
puwvuhwaki, mahayakemniki, 
gimahyakemni 

louro-inamui: tirin 
louro-preto: wen 
louva-a-deus: waydwa 
louvar: kabayha 
louvor: kabayhaki, gikabayhan 
lua: kayg 
lua cheia: kayg ameremnit, kayg 
arudihgit 

lua crescente: kayg aytranesa, 
kayg marehevye, 
kayg anutnisetni 

lua minguante: kayg madikwiye, 
kayg asirihgit 

lua nova: kayg axwiye, 
kayg amadgemnit 

luar: kayg kabutenne 
lubrificante: iyti adahan 
lubrificar: tivigaha 
lucrar: uti karukri, gahyepka 
lucro: akakuravig, karukri, 
gikakura 

lugar: iwetrit, giwetri 
lugar de guardar: gibeyekri 
lugar onde urra: gawnakeg 
lugar para atirar: havisket 
lugar para descansar: mayeket 
lugar para passar a noite: 
himekepket 

luminoso: kabutenne, amuwe 
lupa: waruw kiyesihne 
lustrado: waruwboye 
lustroso: huwiye, waruwboye 
luta: kerka, gikevan 
lutar: battukaw, ker, kerye 
luto: kadniki, gikadni 
luva: imawokti, gimawok 
luxúria: ayuwahwaki, kinikwaki, 
sigiska 

luz: abukri, abutni 
macaco: wakukwa 
macaco-aranha: ap, kuwat 
macaco-chico: makanku 
macaco-de-cheiro: akama 
macaco-soim: kusir 
maçarico-de-pernas-longas: 

suwiswi-kukuptiye ? 
macaxeira: awava 
machado: miguw, gimegwan 
macho: awayg 
machucar (apunhalar): tivakta 
machucar: huwivwih 
macio (liso): kikiboye 
macio (mole): mtibet 
macio (poeirento): tabutabe 
Macouria: Makuya 
macuquinho: makkuk 
macuru: akuti 
madeira dourada: awawyo 
madeira leve: arag,  
madeira: ah, sedri, gisedra 
madeireiro: ahevutne 
madrasta: ginagva 
madrinha: gimarena 
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madrugada: kabeyweke 
maduro: kiyavwi 
madura: kiyavu 
mãe: anag, ginag 
mãe-da-mata: ahavwi-ganag 
mãe-do-sol: katatru 
magia: ihamwiwaki, gihamwihwan 
mágico: ihamwi / ihamwu 
mago: hiyeg hiyakemniye 
magoado: wakaymine, 
kayah avit giyakni 

magoar-se: kanaktin, 
kiyimwihwa mpinevevye 

magro (atrofiado): kevip 
magro: kerapye 
maguari: waratna 
maio: sawarewka, antiyanewka, 
ikarewka 

maior: kiyeste 
maioria: kibite 
mais (adição): akak, -wa 
mais (do que): pi, -te 
mais (núm. acrescentado) arawna 
mais alto: imute 
mais longe: piyawakte 
mais ou menos: hennenwa, 
kabay aynesa 

mais tarde talvez: 
kuwewetkenek 

mais tarde: kuwewa 
mais um (coisa plana): pahakwa 
mais um: aveyniye 
mais uma vez: pahaynawata 
akiw 

mais velho: kiyapte 
mais: akiw, kibite, kiyeste 
maitaca-roxa: arudikavra 
majestade: kiyatka, gikiytani 
majestoso: ka gikiytanisima 
mal: mbayka 
mal (quase): kaba 
mal estar: sukuri 
mal passado: igiyebet, teptaka 
mal podia (ação limitada): -ptih 
malandro: arewhevye 
malária: marit 
malcriado: kameksevye, 
mbeyevye gaymahwan 

maldade: hiyakemniki mbeyevye, 
mbayka, gimabyan 

mal-de-engasgo: makuviki 
maldição: ibiytahaki, gibiytahan 
maldito: ibiytahepka 
maldoso: arewhevye 
mal-entendido: pukuhpaka mbay 
mal-estar: ka kabayntiwatma 
maldição: gibiytahan 
maleta: malet 
malfeitores: mbayavye, 
kakehniye 

malhar: ihumpasa uvit 
malícia: arewhaki, garewhan 
malícia (planta): ahamna-

miyavuvye 
malicioso: mbeyevye 
maliciosos: mbayavye 
maligno: mbeyevye 
malograr: kiyimwih 
maltratar: arewha, 
hiyapkis mbeyne 

maluco: puwvuvye 
maluquice: mahayakemniki, 
gimahyakemni 

malvadez: hiyakemniki 
malvado: meksatruvye 
mamãe: mam, mamayh 
mamaiacu: karuvra 
mamão: pavay 
mamar: susne ihintekut 

mamífero: puwikne ku pariye 
mamilo: guhin gatew 
mamona (carrapateira): 
maruwkamri 

mamona: kaboye 
mana! bakim! 
manada: -empu 
manancial: un ariwtyak 
mancando (num lado): 
pahabakyewa 

mancando: tigikbeti, tigikuh 
mancar (num lado): wew tigikuh 
mancha (de nascença): gitamwa 
mancha (de peixe): warukma, 
giwarukma 

mancha na pele: maye 
mancha: daxbetaki, adaxbeti 
manchado: kasisivite, tamekbet 
manchar: daxbeta 
manco: tigikbetwiye 
mandamento: kumadukaki, 
gikumadukan 

mandar (enviar): awahkis 
mandar (fazer): -kis / -ks / -asa 
mandar (recado): wasavanaw 
mandar (trabalhar): kawatni 
mandar apontar: piyuvyuksa 
mandar buscar: iwapkis 
mandar chamar: watiha, 
humakis 

mandar comprar: watihpasa 
mandar conduzir: waxwasa 
mandar derrubar: hakuhkis 
mandar fazer: kehkis 
mandar levar (pessoas): waxwasa 
mandar no seu lugar: sarayh 
guwenyen 

mandar sair: tivika 
mandar trazer: waxwasa 
mandi: kagiwru 
mandíbula: gikuveyni 
mandioca (maniva): kiniki, gihat 
mandioca ralada: gihevi 
mandioca: kaneg, gikengi 
mandubé: ubak 
maneira de pensar e agir: 
hiyakemniki 

maneira de viver: aymahwaki, 
gaymahwan 

maneira: ku samahpa, hawkri, 
ahawkan 

manequim: ahempakti 
manga (fruto): mahk 
manga (roupa): awan 
manga comprida: kawansaki 
mangal: timisne 
mangue: ihuh 
mangueira: akati, akar, tiyo 
mangue-seriúba: iguw 
mangue-vermelho: ihuh 
manguezal: iguvwivu 
manifestar-se: kahayak 
maninha: mim 
maninho: xam 
maniva: kiniki akat, gihatkat 
mandi: wadama 
manivela: mote awegesten 
mano: bakiy 
manquejando: tigike / titirike 
manso: huwipegevye, kisepehe, 
huwivrap, huwivraye 

manteiga: dibe 
manter: avuriw, bayah, kayivwih 
manto: gisimsa adahan kiseviye, 
garaba 

manual: akagtanpig 
manusear: daxbeta, ewkahwa, 
kawih akak uwak 

mão (mutirão): ayavasawka 

mão forte: datwok 
mão: iwokti, giwak 
mapa: map 
máquina: maxin, gimaxina 
mar: parahwokwa 
maracá: waw, giwawni 
maracajá: kawokwine-marakye 
maracanã-do-buriti: marakna-
isawvuyano 

maracujá bravo: kavunmakamri, 
wavityekapnuma 

maracujá: kavunma 
maracujá-comum: maritambu 
maracujá-poranga: wisne-
akamnumah 

marajá: kamewi 
marapini: paygi 
maravilhoso: kabayntiwa 
marca: abektey, gibektey 
marcado: ikaksaki 
marcar: ikaksa 
marchar: wew payakmin 
março: kavunmarewka, 
waratwewka kahambarewka 

maré: akemni 
maré de quadratura: asirihgit 
maremoto: waxri segke 
maresia: bobo 
margem: arivra, amuhri 
marginal: meksatruvye 
marginalizado: wewvarimpi 
maria-mole: tivuwveya 
marido: gugihgi 
marimbondo: motye 
mapinguari: woki 
mariposa: kuru 
marisco: parakwa 
marreca-cabocla: masiwgu 
marreco: masiwgu 
marrom: xokolaboye 
martelar: deddehe, daddakuh 
martelo: magto, gimagta 
martim-pescador: walaxux 
martim-pescador-matraca: 
tavara 

maruim: mbiri / mpiri 
marupá: arahpan 
mas: henneme, -me 
mas, de verdade: bawa, bawkata 
mas não de verdade: 
kameki... .-me 

mas ele: igme 
mascar: kagehbeta 
máscara: gikigsaya, giwanrabiy 
mascarado: kawanrabiy 
massa: ayegbiya 
massa de mandioca: unibdi, 
guwinbi, awinbivig 

massacrado: makisip 
massacrar: makisih, umahavepka 
massaranduba: pinurup 
mastigar: kagehbeta, karukuh 
mastro: isugit 
mata virgem: ahahdgu 
mata: ahavwi 
matagal: keweke 
matamatá: mahamha 
matapasto: waramwivye 
matar um ao outro: umehekbet 
matar: umah, makisih 
matemática: kannuhaki 
matéria: arikna, -epka 
material refletivo: awawanpig 
materno: ke inagtibe 
mato cerrado: kewakwiye 
mato: ahavwi, ewwakti 
matricular: paraksa 
matrimônio: maripkawka, 
gimaryesa 
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matriz: pitatye, anag 
matupá: duwwavan 
matupiri: ikar 
maturidade: gikivay 
mau / má: mbay, mbeyevye 
mau cheiro: buxiwhkiriki 
mau hálito: gibiy kayhanene 
maus desejos: ayuwahwaki, 
kinikwaki 

má-vontade: kanaktinka 
máximo (força): madikte 
-me: -un 
mecânico: ahegbetekevutne, 
kanisyeh 

mecha branca: seybete 
mecha de lamparina: lalamp 
mecha: amexa 
mediador: gawnamnihten 
mediante: abetimpi 
mediar: wadithebdih 
medicação: iveyti, giveyi 
medicamento: iveyti, giveyi 
medicina: hiyakemniki adahan 
iveyti 

médico: iveytivutne, mekseh, 
piyihekne 

medida (comprimento): ayabwi 
medida (instrumento): ahehtet, 
gahehten 

medida (peso): ahehka 
medida v.: ahehbetaki 
médio: barew 
medir: aheh 
meditar: ikatuswa, kiyemina 
medo: aviska, gavisni, 
wadisasaki 

medonho: aviseweke 
medroso (tímido): avisatruviye 
medula: givigik 
megálito: tip tabirasaki 
meia quantidade: barew akebi 
meia: imakati, gimakat 
meia-noite: puwipka tiyegem, 
pakwa mtipka 

meigo: huwivraye, kisepehe 
meio (do mês, da noite): pabuskak 
meio (dum lugar): avakni, 
pakwa / pawka, avakwakni 

meio (metade): abusku 
meio (tamanho): barew 
meio alto: barewye gimuni 
meio cozido: barewnenavumakni 
meio fino: mahamwayumni 
meio gordo: barew garudi 
meio-dia: puwipka 
mel: anunu 
melancia: mulundu 
melhor (um pouco): kuwatisa 
melhor: kabayte 
melhorar: kabayaw, makniw 
melindroso: mahikonen 
melodia: agigman, avatman 
membro: wowntak 
membro (do corpo): giwanbet 
mendigar: makehpene 
mendigo: makehpekevutne 
menina dos olhos: giwtyak anag 
menina: tino, gitinora 
menino: bakimni awayg 
menir: tip tabirasaki 
menor: isite 
menos: ka kema 
mensageiro: iwatit, giwatni 
mensagem: inetit, ginetni, 
wasavanawka, giwsavan 

menstruação: gubatni, 
guminewkan, gumimnawi 

menstruar: bat, batep, ka 
makniw 

mente: hiyakemniki, gihiyekemni 
mentir: wasaymaw 
mentira: wasaymka, giwasemne 
mentiroso: wasaymavye 
-mento: -ka / -ki 
mercado: piyuket 
mercadoria: piyuket 
mercearia: piyuket 
mercúrio: meke 
merecer: kis 
merenda: gaxni 
merendar: kamax unaktin, 
kamaxdukaw 

mergulhão: agaykwa 
mergulhar: huwis 
mergulhar (num ângulo abrupto): 
wasakse 

mergulhar (quando já está na água): 
tubuk 

mergulhar-se (num ângulo abrupto): 
wasakse 

meritíssimo: ka gikiytanisima 
mero: atipa 
mês: kayg 
mesa: axtet, gaxten 
mesclar: payebdaksa, 
payebdaksaw 

mesclar: wagesbetaka 
mesclar-se: pisuk 
mesmo: hehpekuye, hennep, 
inwata 

mesmo que: hiyawa 
mesmo (ênfase): -wa, -h, -newa 
mesmo assim: henneme, -me, 
hiyaksa 

mesmo assim não: kameki -me 
mesmo jeito: giwetni 
mestre: avuten, gikannuhten, 
ikivarat 

metade: abusku 
metal: sivari, gisivra 
meteorito: tivat 
meter (na água): subuk 
meter o dedo na garganta: avak 
meter: idis 
método: ku samahpa 
metralhadora: methayes 
metro: ahehtet 
meu genro: nuwaye 
meu pai: niguh 
meu: ndahan, nu-, n- 
mexer (com os sentimentos): 
kanmavere, dax avit uyakni 

mexer (fazer mal): arewha 
mexer (misturar com força ): kuguh 
mexer (misturar): kuwega, huwasa, 
mehbetene 

mexer (tocar): dax, daxbeta 
mexer-se: mukusa, padaptihwavu 
mexilhão (ostra): parakwa 
mexilhão (mexe): kawakuhpiye 
miçanga: akabdat, gikabda 
migalha: arebdi 
migração (para cá): gudawnhan 
migração (para lá): gitepkemnikis 
mijar: huruk 
mil: madikawkuvut madikawku 
madikwa 

mil-pés: bukuti 
milagre: annut, gannu 
milho: mayk, gimayka 
milho sem grãos: mayk 
makudwavyo 

mimoso: mtibete 
mineral: mineraw 
mingau de tapioca: kusimna 
mingau: matit, gimatig 
minguante: madikwiye 
minguar: xuwah 

minha mãe: nnaguh  
minha vida: nuvituh 
minha: ndahan, n-, nu- 
minhoca: kawri 
miniatura: ahempakti, gahempak 
mínimo: aynesnima 
ministro: ikivarat, 
hiyaptigi m. / hiyaptigu f. 

minuciosamente: -kak 
minúsculo: nopsanyumni 
minuto: minut 
miolo: avirik, givirik 
mira: abetunkig 
mirar: pakakha 
miraúba: timuhukti 
miriti: isaw 
miserável: mbeyevye 
miséria: mbeyne 
misericórdia: amnihka, gamnihra 
misericordioso: 
ka gamnihraysima 

missa: lames 
missionário: inetitvutne 
mistério: hiyakemniki 
mistura: wagesbetaki 
misturar: wagesbeta / ugesbeta 
misturar (adicionar): payebdaksa 
misturar (juntar): payekbetha 
misturar (palavras): kiyegbiha 
miudinho: kib, kiberevut, 
kibevut 

miúdo: pupehe, puvebdiye 
miúdos: puwikne gayh 
arewkanbet 

mobiliário: arikuya 
moça: himano 
mochila: sakol kateywaptiye 
mocho: muruktut, sayge 
mocho-diabo: mug 
mocidade: takweyegben 
mocinha: manosa 
moço: takweye, gitakwavin 
moda: kiska, akisyi, gikisyi 
modelar: puruh 
modelo: ahumwan 
moderar: kamax 
moderno: nukune 
modesto: kuwatisa 
modificação: uniyehaki 
modificar: uniyeh 
modo: ku samahpa, hawkri, 
ahawkan 

moeda: kirehka 
moela: adudu, gidudu, givatki, 
gumanaratiy 

moer (pilar): kukbeta 
moer: wages / uges 
mofa: mahivwihka, gimahivwini 
mofado: iyubet / yuwbet 
mofar: mahivwih 
mofo: ayuyi, ayuwahwa 
moído: kukbetaki, puvehbetaki 
moinho: muleh, wagestet, 
giwegesten 

moita: ewwakti kohogbiye 
mola: axena 
moldar: batak 
molde: batakakuhka 
moldura: anumekuya 
mole: mtibet, birubere 
moleira: gameymey 
molestar: kiyimwih 
molhado (encharcado): anugvi 
molhado: sabavite 
molhar: sabaptih, anugha 
molhar (terra): adah 
molhar a boca: adahbiyaw 
molho: araku 
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molongó: mabip, mabipye, 
mabivwivye 

molusco: caramujo 
monco: giwnrap 
mondar (planta): tigahmina 
mondar (terreno): sagahpusa 
monitor: ahepka 
monstro: axtig, anag 
monstro (tipos): abes 
monstruoso: gahawkri 
montado: ahamadga 
montanha alta: waxri imuhye 
montanha: waxri / waxi 
montar (cavalo): wagah 
montar: guhgaw, sarayhwa, 
hamehbet 

montaria: umuh nopsesa 
monte (morro): waxri aseb barew 
amuni 

monte (pilha): kivuhptaki, 
kadukvit, kuhuhpta 

montículo: imukwi 
moqueado: tepka, gitetwan, 
gimasar / gimasra 

moquear: masara, masere, 
masaya, tep 

moquém: masayaket, gimasakeg 
moquinha: masarahaki 
moradia: giwskeki 
morador: aynene, misekwene, 
kavinwone 

morar: misakwa 
morcego: misibyu 
morder (todo o corpo): kagahpta 
morder: kagah 
mordiscar: duh 
moreno: puhimare 
morno: awehwevye 
morototó: sakeg 
morrer (luz / fogo): iriri 
morrer: miyap, maviye / mpiye 
morro: waxri imuhwavitye, waxri 
aseb 

morta: amakanomni 
morte: miyaka, gimiremni, 
gibikemni, giwen 

mortífero: pahaywotneye 
morto: amekenemni, 
miyavwiye 

mosca: yu 
mosquiteiro: mutkeg, gimutkega 
mosquito: masawanye, aniy, wag 
mosquito culicídeo: wag 
mossa: abektey 
mostrar (dentes): sikivubet 
mostrar a ele (fazer mal): hiyapkis 
aritkama 

mostrar: akka, akki, ekkene, 
areketni, hiyapkis 

motivo: -epka 
motor: mote, gimotara 
motorista (profissional): 
huwithawkevutne 

motorista: huwithawtya 
mouse: kurukuyan 
móvel: arikuya 
movimentar: wiwih 
movimento: dakuhwaki 
muco: guhawkan 
mucuim: imanikye 
mucura: yatwe 
mucuracaá: kanahnumna 
mudança: uniyehaki 
mudar (uma coisa): uniyeh, 
wages / uges 

mudar (pele ou casca): 
pitukakuhwevye 

mudar (para outro lugar): ayguh, 
higih, manuksa 

mudar-se: higihwa 
mudo (pessoa): mownpiye 
mudo: mownye 
muira puama: aneku 
muirapiranga: tawni 
muitas coisas para fazer: 
mahembetka 

muitas vezes: kiberevut 
muito: ka aynsima 
muito atraente: ka aninisima 
muito bonito: ka abewiysima 
muito bravo: ka giketinisima 
muito embriagado: uwkahye 
muito escuro: 
ka amisnavyesima 

muito forte (coisa): 
ka ahawnasima 

muito forte (pessoa): 
ka gidatnisima 

muito frágil: emnevisa 
muito pesado: awiyad 
muitos: kibite, keb, ba akebin 
muitos (coisas planas): kibibute 
mulatorana: wadidga 
muleta: isugit, gisuga 
mulher: tino, gitinora 
multa: gitaraksan atiwni 
multidão: pahabunene hiyeg, ka 
aynsima, -empu, kamuki 

multilado: huwivwihwevye 
multiplicar: kibiha 
multiplicar-se: kibihwa, kebnene 
mundial: madikte 
mundo: hawkri, gihawkan 
mundo (planeta): waxri adug 
mungir: haviy 
munheca: gikan 
munição: aragbus ayak 
município: paytwempu (payak 

akak aranwayavu) 
murchar: miyap, miyavew 
murcho: narenrevye, 
seresrevye 

murici: mahiwra 
muriçoca: aniy 
murmurar: awnpitaw 
muro: ayaranwa kehka 
murupita: mavuhetni 
mururé: tawni 
mururé-carrapatinho: padidvan 
músculo esticado: mukaki 
músculos: gikunig 
museu: bayehket 
musculoso: ivatvitye 
musgo: ayukma 
musgo-vermelho: wavitye-
gisuyum 

música: agigman 
músico: agigwokne 
mutilar: huwivwih 
mutirão: mayuka, mayuvaka 
mutualmente: pawtak, -ak 
mutuca: tagep 
mutum-poranga: timuvu 
na água: unihkwa 
na área: aranwavrik 
na baia: avukeku 
na barriga: ginaktiniku 
na beira do caminho: ahinmuk 
na beira do rio: warikmuh 
na beira: akigbimna, anumpu 
na bifurcação: akatbeku 
na boca: gibiyrik 
na borda: anumpu 
na cabeça (de coisa cilíndrica): 
atipha / ativa 

na cabeça: atewha, gitewha 
na cintura: gibutikmin, gimuhrik 
na curva: akudwanavrik, amaku 

na direção certa (direitinho): 
awadanavrik 

na direção dele: gimkat, 
gimkanit 

na dobra do braço: amaku 
na embocadura: anumeku 
na entrada: anumeku 
na esperança que: mpama 
na esquina: akudwanavrik 
na extremidade: atipha / ativa 
na forquilha: akatbeku 
na foz: anumeku 
na frente: gavitkig 
na fronte (testa): gideva 
na garganta: gikuviku 
na garganta (exterior): gikuvimaku 
na ladeira: asebha 
na largura de: atakwanavrik 
na maioria dos casos: kaba 
avanenekwa 

na mão (gíria): hiyuh (gíria) 
na mão: giwaku 
na margem do rio: warikmuh 
na margem: akigbimna 
na mata: ahavwik 
na medida de: pakeku 
na moradia: gimun 
na opinião dele: git 
na orla: akigbimna 
na parte da frente: atakwanavrik 
na parte de trás (de lado a lado): 
atakwanavrik 

na parte de trás: atiwaptak 
na parte mais alta (de terra): 
amuhriku 

na parte trazeira: adakramna 
na ponta: akigsa, akisurik, 
atiwbuku 

na posição de: gidukwanavrik 
na praia: parawkigbi 
na presença de: gimun 
na proa: akigsa 
na região caudal: gibrik 
na ribanceira: warikigbi 
na roça: wasamdak 
na rolha: atipha / ativa 
na selva: ahavwik / ahavrik 
na sombra: aranmavrik, 
aranmaptak 

na sua própria língua: giwnavrik 
na solidão: pahapwa 
na subida: wagehpiye 
na tampa: atipha / ativa 
na testa: gideva 
na varanda: givinbuku, 
paytbuhku 

na vala: atikeku 
na virilha: gihumaku 
nação: hiyegviyene, nasyoh 
nacionalidade: kahiwhiye 
nada: ka ariknawnama 
nadadeira dorsal: arapduhya 
nadadeira: ivuhgit, givuhri, 
givuhrivwik, gawewera 

nadar: tarara 
nádega: gihpu / givuw 
namorada: gibetki 
namorado: gubetki 
não: ka –ma, kawa, kawk, kane 
não acreditado: -kok 
não adianta: aritkama 
não confundir: mahikoh 
não costurado: mavodkekye 
não é adequada: waditnevyenen 
não é como: ka kema 
não é culpa sua: 
ka pihawkanma 

não é da sua conta: 
ka pihawkanma 
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não é fácil: mahiko 
não é possível: ka ik 
não ele: ignema 
não está gostoso: 
ka maguyema 

não faz mal: ka sam 
não há de que: ka sam 
não importa: ka sam 
não pode: ka hiya pisma 
não posso: ka hiya nahma 
não presta: kane kabay 
não reagir: ka aminama 
não reconhecer: mahikoh, 
biyukemni 

não se mexe: ka mukusa 
não sei! nawa! oho! 
não tem importância: ka sam 
não tem: yuma 
não vale a pena: aritkama, 
waditnevyenen 

naquela direção: hanpa 
naquela mesma época: 
avimnewa ini 

naquele momento: inte 
naquele mesmo momento: 
nikwenewa 

naquele tempo: avim ini, inte 
narceja: suwiswi 
narcejão: sakaska 
narcótico: dohog, iveyti adahan 
puwvesene hiyeg 

narina: gikig amiyokni 
nariz: ikigti, gikig 
narrativa: estwa, gestwa, gakkan 
nas cabeceiras: atiwik 
nas nádegas: gihpumna 
nascença: amadga wayk 
nascente: un ariwtyak, un ahina 
nascer (pessoa): amadga wayk, 
wayvuka 

nascer (sol, etc.): pes (kamuw) 
nasceu em (data): avimyene 
nascida: wagewni 
nascimento: giwayvuka 
nata: amarwey 
natação: tararhaki, tarerhene 
natal: nuwel 
nativo: aynenewa, aytakinewa, 
ka nawwotunyema 

natural (de um lugar): -yene, -yano 
natural: giwnteknewa, 
wowntaknewa 

naturalizar: wageswa 
natureza: madikte amadgaya 
hawkri 

naufragar: buwiksa / buwisa 
naufrágio: buwisaki 
navalha: ivihgi, givinga 
navalha-de-macaco (capim): 
sawiy 

navegar: kawerihwa, huwithaw, 
nawivukaw, wewkis nawiy 

navio: nawiy 
neblina: huweg, parevwiki, 
sariyanap 

nebuloso: pahakbote akak 
ukuhne 

necessário: amawka 
necessidade: muwekeki 
necessitar: muwaka, muweke, 
kamawkan 

necrológio: kagta ikavaynihka 
néctar: aketri, anunu 
negar: wihwa 
negativo: kawa, kane kabay 
negativo (resultado de exame): yuma 
karayt 

negociar: piyuk 
negócio: gihawkan 

negro (pessoa): atiwi 
nele: givit 
nem ele: igkatama 
nem que: henneme 
nem: kawnata, ine 
neném: bakimni 
nenhum: yuma 
nervos: kawri, gikawa 
nervoso: segege 
nervura: arapmin 
néscio: yuma gihiyakemi 
nesse caso: nikwe 
nesses dias: kuri akak inin 
neto, neta: gihiwhi 
neutralizar: mpiyasa 
névoa: huweg, parevwiki 
nevoeiro: huweg 
ninar: dodohne, dodohmin 
ninguém: yuma hiyeg 
ninho: gub 
nítido: huweweye 
nível: awetu 
nivelado: ahegap, ahegava, 
sababoka, sababore 

nivelar: pakakavasa, ahegava 
nó (corda, farinha): awankak, ativu 
nó (de bambu): gutmin 
no alpendre: givinbuku, 
paytbuhku 

no átrio: paytbuhku 
no canal de: amamun 
no canto: atusiku 
no centro: pakwa, pakwak 
no cerrado: kewriku 
no céu: inurik 
no chão no solo: waykbo 
no cocuruto: givuheku 
no colo: giwanmaku, gumaku 
no comprimento: ayabwavrik 
no coração de: ayaknisep 
no cume: avuheku 
no dedão: giwakumaku 
no dia seguinte: hewke 
no dorso: aduhyamadga 
no dorso do joelho: 
gibagwanmaku 

no encaixe: araybuku 
no entanto: bawa, -me 
no escarpamento: asebha 
no exterior: avawyewa 
no fim de: amaksemni 
no final: awetumna 
no fundo: avuwriku 
no furo: avukwikuw 
no futuro: aysawnemenek 
no galho: avew 
no golfo: avukwik 
no igarapé: parewnavrikut 
no lado mais comprido: 
ayabwavrik 

no lado: gimuhrik 
no lado oeste: uvitki 
no limite: arivramin 
no litoral: ihapkew, akigbimnew 
parahwokwa 

no lugar dele: gidukwanavrik 
no mato: ahavwik 
no meio (da chuva, arroz, cabelo, i.e. 

de miudinhos): abet 
no meio (da mata, cidade, i.e. de 

coisas grandes): avuri 
no meio (de fogo, ferida) ariwtrik 
no meio (dum lugar): pakwa amin 
no meio do campo: pawka 
no meu lugar: ndukwanavrik 
no momento: kurinewa 
no occipício: gikutewvrik 
no ombro: giteyapmin / 

no outro lado: giwvetni, 
pahabatak 

no passado distante: amakawka 
na várzea: kariymadga 
no pátio: paytbuhku, givinbuku 
no pé de: akimpuku 
no perímetro: arivramin 
no pescoço: gibitamna 
no pórtico: givinbuku, paytbuhku 
no princípio da criação: 
humawkariwka 

no próximo dia: ahewkemni 
no pulso: giwanmin 
no quadril: gimuhrik 
no rumo certo: awadanavrik 
no solo: waykiku 
no sótão: inubo 
no último suspiro: mihenavye 
no ventre: gunaktiniku 
nobre: kiyatye 
nocivo: mbeyevye 
noite inteira: hewke tiyegem 
noite: tiyegem, mtipka 
noiva: tino maripkewviyo 
noivar: ahegbeta ginetni 
nojento: aseneweke, 
asanawkavye 

nojo: asanka, gasanra 
nome da clã: gewkni 
nome: iwti, giw 
nome (substantivo): iwit ekkene 
hiyeg ba arikna ariw 

nomear (escolher): kaniy 
nomear: kiwsa, kanum giw 
nora: gihinyo 
normal: inpawa, gihumpawan 
normalizar-se: tuguh ku samah 
impawa 

normalmente: inpawa / imbawa 
norte: mekavrik 
norte-americano: amehikyeh 
nós (eu e eles): usuh, -uh 
nos (eu e eles): wotuh 
nós (você e eu): wis, -wi 
nos (você e eu): wot 
nós (você e nós): wixwiy, -wiy 
nos (você e nós): wotwiy 
nós dos dedos: giwak akisut 
nosso (você e nós): udahanwiy 
nosso: udahan, u- / w- 
nota: akagtanpig 
notar: amina 
notável: kiyathaka 
notícia: inetit, ginetni 
notícia de morte: ikavaynihka 
notificar: wasavanaw 
noturno: tiyegemya 
novas: inetit, ginetni 
nove ou dez horas (de manhã): 
inute kamuw 

nove: ntewnehker akak 
novela: estwa tiviknenekwa 
novelo: huwipatip 
novembro: novam, wokiwka 
noventa: ntewnehker madikwa 
novidade: nukune arikna 
novilho: pak takweye 
novo: nukune, inekute 
nu / nua: masimsa, makawihan 
nublado: ukuhneweke 
nuca: gikutewveyni 
nudez: makawihan 
nulo: ka kawih 
num ângulo agudo: savog 
num círculo: huwigukne 
numa visão: giwtyakvey 
numerar: iki pukuhka 
número: avuhkak, lumeho 
numeroso: ka aynsima 
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nunca: ka -ti 
nunca mais: awetuvye 
nutrição: axka, gaxni, 
gikamaxten 

nutritivo: kabayno axka 
nuvem: ukuhne 
Nuvem Magellanica: imewti 
o início da parte afiada da 

ponta da flecha: gukiyohka 
o que aconteceu? mmehpiki? 
o que deu em? aritkama? 
o que é? (resposta): mmahta? 
o: ig, -gi -g, -ni, -n 
obedecer: iha (giwn) 
obediente: ihpatrune 
óbito: miyaka, gimiremni 
objetivo: gimawkan ig keh 
objeto: arikna 
oblongo: huwibakup, kiyabwimin 
obra: annut, gannu, gannip 
obreiro: kannivwikevutne 
obrigação: pugamawka 
obrigado: mpiksepka 
obrigado! kibeyne! ihye! 
obrigar: mpiksa 
obrigatório: pugamawka 
obsceno: kane kiyathakima 
obstinado: datwonpiye 
obscuro: misanap 
observação: arakak, gakkan, 
iwasapka 

observar todos os detalhes: 
hiyavava 

observar: ivekbeta, iwasa 
obstáculo: baye, mpithebdihka 
obstrução: pitihwaki 
obstruído: pitihka 
obstruir: mpitha, mavitha, 
pitihakuh 

obter: uti 
ocasião: hawkri, gihawkan 
ocasionar: keh 
occipício: gikutew 
oceano: parahwokwa 
ocelote: kawokwine-pawye 
paruye, marakye 

oco: barewrik, miyokarik 
ocorrer: humaw 
octogonal: kutak 
óculos: ivegtet, givegten 
ocultar: ayam, ka akki 
oculto: ayamaw 
ocupado: mahembete, mpitbet 
ocupar: ay 
odiar: amiyhamiyih, ka batek 
ódio: amiyhawka, gamiyhan 
odioso: aseneweke 
oeste: uvitkiyavrik 
ofegante: mabihetni 
ofender: keh katiw avit giyakni 
ofensa: taraksaki, gitaraksan 
ofensivo: kane kiyatha 
oferecer: akaki, kakanhaw 
oferta: kakanhawka, gikan 
oficial: gihumwari 
oficial-de-sala: yutakvey 
oficina: kannivwiket 
ofuscado: tigevi 
oh não! kure! 
Oiapoque: Matinik 
oitenta: ntewnehker madikwa 
akak madikawku arawna 

oito horas da noite: aripte 
mtipka 

oito: ntewnehker akak pahat 
arawna 

olá: aytne, ba pi ay? 
olaria: batakaket 
oleiro: gubetketni 

óleo: ol, iyti, ariy 
óleo diesel: limye araku 
óleo DT: awegesten mote 
olhando para o lado: pahariwe 
olhar s.: buweska 
olhar v.: iveg 
olhar de soslaio: tiriya 
olhar em redor: ivegvusa 
olheiras: giwtyak 
olho: giwtyak, guwtyak 
olho (palmeira): atugun, amitiwbi 
olho (pupila): giwtyak anag 
olho-d’água: un ariwtyak, un 
ahina 

olho-de-boi: urikti 
olho-de-fogo-de-costas-brancas: 
pey 

olho roxo: giwtyak biwhka 
olhos fechados: manan 
ombro: giteyap 
omissão: ka keh, miyehka 
omitir: miyeh 
omoplata: giteyap, gibatwirap 
onça: kawokwine 
onça-parda: kawokwine- 
onça-pintada: kawokwine- 
onça-preta: kawokwine-puhiye 
onda: paraw, avawan 
ondas: bobo 
onde? kiney? 
onde? (exatamente): kineyki? 
onde? (sobre raio grande): kineyva? 
onde é que ele foi? kitwikig? 
onde pode ser? kineyva? 
ondear: kavawanaw 
ondulado (como estrada): 
duwibdave 

ondulado (como favo): dudukave 
ônibus: umuh waxweket hiyeg 
online: kabiyene 
ontem: amaka 
ontem a noite: atige 
onze horas da noite: kaba 
pabuskak mtipka 

onze: madikawku akak 
opção: kaniyka 
operação (médica): givodketni 
operado (médica): padukwika 
operar (médica): paduk, opehepka 
operar (uma máquina): wewkis 
operário: wewkiskevutne 
operar-se: padukiswa 
opérculo: givok 
opinião: hiyakemniki 
opor-se: kavetunsa 
oportunidade: iwetrit, giwetri 
oposição: suguhka, givetunya 
oprimido: mpiksaptihka 
oprimir: mpiksaptih 
optar: kaniy 
ora (de vez em quando): pahaynene 
ora (mas): henneme 
ora (ou): aveynivyeme 
ora essa! iveg inin!, kuri! 
oração: piriyepkawka, 
givirepkawni 

orador: awnakevutne, 
awnamnihkevutne 

orar: piriyepkaw 
orçamento: ivegmina 
ordem (pedido): gikiswanawni 
ordem (reto): awadan 
ordenado: gitiwni 
ordenar: wasavanaw 
ordenhar: haviy 
ordinário: uhumpawan 
orelha: ataybi, gitaybi 
orelhão: telefon adug 
órfão / órfã: migenpiye 

organismo: givit 
organizado: ayvekuye 
organizar: ahegbeta, akis 
organizar-se: ahegwa 
orgulhar-se: keh giwanti 
orgulho: kawantiki, giwanti 
orientação: kannuhaki, 
gikannuhakni 

orientar: huwitha, kannuh 
oriente (direção): wahamavriktak 
oriente (lugar): wahamatak 
orifício: miyokwiye, amiyokni 
origem: anag, atew 
original: inyewatnene 
originar-se: kavusaw 
ornamentar: barewha 
ornato: akisyi, gikisyi, 
gibereswan 

ortografia: atamkak 
orvalho: huweg arunrap 
os (dentre os outros): ignep 
oscilar: sassah 
oscilar-se: sassahwa 
osga: wadak 
osso: avita, gavita, arap 
ostentar-se: keh uwanti 
ostra: parakwa, warasus 
ótimo: ihe 
ou seja: inaknikok 
ou: ba kawk, ba 
ouriço: muriy 
ouro: karukri wahano 
ousadia: giboka 
outeiro: waxri imuhgivitnene 
outono: kamukri 
outro (adição): nawenyewa, -wa 
outro lado (num outro terreno): 
pahabak 

outro lado (do mesmo terreno): 
pahabakaytak 

outro mundo (em cima ou embaixo 
do nosso): pahakap 

outrora: minikwak 
outubro: mewkayanewka 
ouvido (orelha): gitaybi 
ouvido v.: katimpak 
ouvintes: timepnevwi 
ouvir dizer: gitkan, aritkan 
ouvir: timap 
oval: huwiptivit 
ovário: ganatiy 
ovelha: muwtoh 
ovo: antiyan, aran, -yan 
oxalá que: -mah 
pá: pel, givela 
paca: uwan 
pacará: pisig, givisira 
paciência: kiyakniki, giyakni 
paciente (doente): piyihkiswenene, 
giveyhan 

paciente: kiyakniye 
pacificar (animal): huwivrasa 
pacificar (pessoa): kariswahsa 
pacífico: huwipegevye 
pacu: paku 
pacuaçu: kamum 
padecer: hiyap mbeyne 
padre: muwveg 
padrinho: givagena 
pagamento: katiwnihka, gitiwni, 
-tiwni, gikatiwnihka 

pagar: katiwnih 
página: kagta avan, avan 
pai: gig, igti 
paina: wakaru avuri 
pairar: misaw 
pais: igti akak inagti, gaymahten 
país: waxri, giwaxig 
paixão: abewi 

http://www.linguee.com/portuguese-english/translation/ortografia.html
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paixão mau: sigiska 
pajé: ihamwi, ihamru 
pajurá-da-mata: pirivwi ariw 
palavra primitiva: iwit anag 
palavra: iwit, giwn 
palavrão: mbaytunka 
paletó: paleto, givalita 
palha do inajazeiro: kariktimna 
palha: ahamna, avan, amar, 
pamatka huruhruvye 

palheta: kanatru, kumin 
paliçada: avuriwket, gavuriwkeg 
pálido: wenmare, wen-, 
wasewboye, wasewe, huwege 

palikur: arukweyene 
palitar: tubahkiye 
palito: ah tubahkiyene aybut 
palma (da mão ou do pé): abar 
palma da mão: giwak abar 
palma de São João: 
waraku-awak 

palmeira: katiwbiyo 
palmeira-trepadeira: ip 
palmo: iwokti 
pálpebras: giwtmar 
palpitar: sarayhptaw 
pâncreas: givaksawni 
pandeiro: tiyatya 
paneiro: kat, gikatni 
panela: suwyeg, gisuyega, kasru 
panema (em atirar): mawigavye 
panema: mabunugavye 
pano: kamis, kamisbet 
pano (fralda): iybet, giybet 
pano da testa: giwanradep 
pano de limpeza: amanakuhten, 
musweg, gumuswega 

pano de saco: kasiwboye 
pântano: kariy 
panturrilha: gihkat 
pão: bugut, gibuguta 
papa-capim-cinzento: uhokrivra 
papada (animais): gisawsakwap 
papada (gente): gihakwap, 
kahepkavu 

papa-formiga-de-sobrancelhas- 
amarelas: tavesru 

papagaio: kuwekwe 
papagaio-pintado: kuwekwe-
arudikavra 

papai: pap, papay, niguh 
papeira: tukukvoka 
papel: kagta, gikagtan 
papel (gíria): annivwit, gannivwi 
papel de cigarro: irimwi 
papel higiênico: gitevwi 
papel-de-embrulho: 
kagta adahan awasamkuhne 

papel-higiênico: itevwit, gitevwi 
papo (barba de galo): gibasukap 
papo (moela): gududu 
par: piyenme, piyanmat, -me 
para (em direção a): arit, -t, -it, 
gimin 

para (de longe): gimkat, arimkat 
para (de muito longe): arimkanit, 
gimkanit 

para (dentro): ariwtrikut, 
anumekut 

para (propósito permanente): adahan 
para (propósito temporário): adaha 
para a direita: kihehavrikut 
para a esquerda: 
patuwanavrikut 

para a roça: wasamdakat 
para baixo: warikwit 
para cá (direção): atan, ayta 
para cá (posição pertinho): aytnisa 
para cá (posição próxima): aytniva 

para cá e para lá: -namah 
para cá mesmo (direção): 
atanewa 

para cima: inut 
para dentro de casa: paytrikut 
para ela (direção): gut 
para ela (propósito / benefício): 
gudahan 

para ele (direção): git 
para ele (propósito / benefício): 
gidahan 

para lá (naquela direção): ta, tahan 
para lá (direção já mencionada): 
atere 

para lá (para aquela posição): hanpa 
para lá (para aquela posição 

distante): temkete 
para longe: pawkat 
para mim (em direção de): nutuh 
para mim (propósito / benefício): 
ndahan 

para nós (nós, sem você): udahan 
para nós (nós, sem você): wotuh 
para nós (você e eu): wot 
para nós (você e nós): udahanwiy 
para nós (você e nós): wotwiy 
para o lado de: giminatak 
para o meio do campo: pawkat 
para a várzea: kariymadgat 
para onde? kit? kite? kitwiye? 
para que: kahadbe, marihwa 
para que (na esperança que): mpama 
para que não: yakutke 
para que?: kadahan? 
para quem?: kadahan? 
para quem? (deu): kit? 
para si mesmo: gidahanwa 
para todo o sempre: avavyekwa 
para trás: paburiw 
para vocês: yidahan 
parabens: kibeyne! 
parábola: patuwesbuhka 
parabólico: yereknene /nano 
paracaxi: yurumwi 
parada de taxi: waxweket 
parada: misekweket 
parado: mativi 
parafuso: vis, gavisa 
parágrafo: inetit makisupte 
paralelamente: hehpekuye 
awadan 

paralelo: awadanavrik, 
ka darekbetnema 

paralisia infantil: miyavwaki 
paralisado: miyaminvi 
paralisado (medo): 
nuwiknawrumpi 

paralítico: datuvye 
paranóico: katiwtaybivye 
parar: misak, miseke 
usak, useke 

parar de doer: taretre 
parar de sangrar: mamighaw 
parceira: gihayohwan 
parceiro (de dança): gavanaki 
parceiro: gidahewekten, 
gidawakten, givevwi 

pardo: igikmare 
parecer coisa inchada: avuvi 
parecer: sigis giwetni 
parecer-se: sigis, ahivak 
parecido: ke –be 
parede abdominal: gikuwatni 
parede: ayaranwa 
parente por afinidade: 
gimakwan 

parente: pakebyekne, gikebyi, 
ukebyi 

parentes:gikebyuvwi, gimunyavu, 
gidahanviyene, pakebyekne 

parênteses: ayaranwa 
parhelia: kamuw gikan 
parir: wayvuka (puwikne) 
paroleiro: ginetnabyu 
parte achatada: amamayi 
parte (do corpo): giwanbet 
parte dolorida: katiwka, 
gikayhan 

parte dourada: awawyi 
parte em cima da cabeça: 
gikuvan 

parte frontal: akuvi 
parte mais alta: amuhri, avuh 
parte mais importante: anag 
parteira: pamakutaksano 
participar: parak 
partida: gitepkemni 
partido na fronte: bakdep 
partido: givahdukawanikis 
partir (dividir): bak, bukihbeta 
partir (sair): pes, tivik, pituk 
partir (morrer): pitukwa 
partir (quebrar): dunih 
partir navegando: kawerihwe 
partir-se: bakwa, bekwe 
parto (da mãe): guwayvukni 
parto (nascimento): giwayvuka 
Páscoa: Wan 
pasmado: ka giwakemnisima 
passado (tempo): maviyatinen 
passado (bem cozido): mpiyesaka 
passado (estragado): akuwviye, 
amumka, amuriha 

passageiro: maviyevyenen, 
kane ayivwi 

passagem (bilhete): pasaj, 
gimavyantiwni 

passagem (trilha): maviyeket, 
gimavyekeg 

passagem entre os mundos: 
hawkri avatakni, had, kiriki 

passaporte: passepo, givaspora 
passar: mpiya, maviya, 
mpiyasa, maviyasa 

passar (chuva): arewka 
passar (dar): akaki, akaka 
passar (dor): makatwe 
passar (em volta de): kanukanihwa 
passar (limite): mpiy /maviy 
passar (mais do que): mpiy, maviy 
passar (mensagem): tuwisa, ibakha 
passar (no corpo): manpta 
passar (no olho ou na ferida): 
manota 

passar (para outro mundo): 
huwihwa, pisivi 

passar (roupa): dewha 
passar (sobre outro): batakvita 
passar (sobre si): batakvitaw 
passar (tocar): mayah 
passar (um pano): man 
passarela: ivaynti inuwewne 
pássaro: kuhivra 
passear: danuhpa 
passeata: wewnekis, giwewnikis 
passeio: danuhpaki, gidanuhpan, 
giwewni 

passo a passo: -kak 
passo: subuhka / sibuhka 
pasta de dentes: asukabyut, 
gisukabyut 

pasto: amatap 
pastor: muwtohvutne 
pata: gikugku, aduk, giwak 
pata (de caranguejo): gudawna 
patamar: pahakwa, nevu 
pátio: paytbu, givinbu 
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pato-do-mato: uvayan 
patrão / patroa: ikivarat, 
gikivara, annivwit akivara, 
annivwit atiwkekni 

patrício: giwntekne, gikebyi 
patrocinar: ayava 
patrocínio: ayavaki, gayavakna 
patuá: kiriyavrik 
pau de cobra: kaybune-arib 
pau lacre: suwinba 
pau: ah 
pau-d’arco: kuwik 
pau-de-jangada: imavri / imawi 
pau-ferro: paygi 
pau-mulato: yurumwi 
pau-para-tudo: timaveyni 
pau-rosa: ah-imihpiyo 
pauta: avaynibo, kuwawta 
pavão: timuvu, pavoh 
pavãozinho-do-Pará: mawim 
pavio: amexa 
pavor: aviska, gavisni 
pavoroso: aviseweke 
pávulo: kawantivye 
paxiúba: pup 
paz: pasamraki, kariswahwaki 
pé: gikugku, ikukti 
pé de atleta: puwvuski 
pé de galinha: ahihwarap 
peça (parte): arewkanbet 
peça (representação): ahehwaki 
pecado: pexe, givexega, 
taraksaki, gitaraksan, 
patahwaki, givathawni 

pecador: taraksevye, 
pexewnivye 

pecíolo: atewveyni 
peconha: akakut, gikakut 
peçonhento: pahaywotneye 
pedaço: abaka 
pedaços de cerâmica: mayabak 
pedaços de madeira: gahrabet 
pedaços: abakabet, abuskubdi 
pedestre: waywenevye 
pedido: gayapni, gimakawni 
pedir (exigir): aya, -kis, -ks, -asa 
pedir (rogar): makah, umak, 
umakwa 

pedir ajuda: amnihswa, ayavasaw 
pedir para buscar: iwaksa 
pedir carona: ayavaptihwa 
pedir para chamar: iwapkis 
pedir para costurar: padukis 
pedir para trocar: uniyehksebet 
pedir permissão: ayavwa 
pedir que se cautele: 
pukuhpawasa 

pedir que perdoe: bayahminasa 
pedir socorro: amnihswa 
pedir tratamento médico: 
piyihkis 

pedir um lugar: ayavaptihwa 
pedir uma mão: ayavasaw 
pedra: tip, gitiva 
pedúnculo: ariwveyni 
pegada: idukwet, adukwan, 
gidukwan, asuban 

pegador de roupa: kagehtet 
adahanikwa simis 

pegajoso: ka amakanisima, 
atihnivik 

pegá-lo (pode): gikamaxka 
pegando: kamaxne 
pegar (com cesta): savugya 
pegar v.i.: kamaxak 
pegar v.t.: kamax, iw 
pegar (doença): kamax 
pegar (a mão): kamaxwoka 
pegar (brevemente): kamayptih 

pegar (mandar pegar: kamaykis 
pegar (coisa cilíndrica): kamaxmina 
pegar (coisas múltiplas): kamaxbeta 
pegar (começar a): kamaxwiye 
pegar (enquanto está andando): 
kamaxempi 

pegar (individualmente ao mesmo 
tempo): kamaxnekuye 

pegar (levemente): kamaxwari, 
kamaxwaru 

pegar (levemente, brevemente): 
kamayptihpari 

pegar (mais): kamaxte 
pegar (nunca): ka kamaxti 
pegar (pedir para mandar pegar): 
kamaykisase 

pegar (pela cabeça): kamaxtiw 
pegar (persistentemente): 
kamaxnene, kamaxnano 

pegar (pretender): kamaxte 
pegar (provavelmente): kamaxnek 
pegar (raíz): kamaxkiya 
pegar (repetidamente): kakamax 
pegar (repetidamente, ação lenta): 
kamaxanga 

pegar (sem força): kamaxnamah 
pegar (sempre): kamaxnenekwa 
pegar (sobre grande raio): kamaxwa 
pegar (também): kamaxwata 
pegar (todo tipo): kamaxbeta 
pegar (todos): kamaxave 
pegar (um ao outro): kamaxekbet 
pegar atalho: bukih ahin 
pegar doença: uti karayt 
pegar fogo: hamahwa 
pegar mofo: iyu 
pegar pneumonia: sayswa 
pegaria: kamaxkam 
pego: kamaxka, kamaxwika 
pegue (pedido cortês): kamaxnaba 
peidar: akse 
peido: amti, gam 
peito: aduk, giduk, -duk 
peixe: im 
peixe de aquário: iytayan 
peixe-boi: lammante 
peixe-elétrico: urak 
peixe-jóia: agaswa 
peixe-serra: karar 
peixinho: iytayan 
pela beira: akigbimnew 
pela compaixão: wamnihkanen 
pela inclinação: atunhariw 
pela margem: akigbimnew 
pela misericórdia: wamnihkanen 
pela ribanceira: ihapkew 
pela segunda vez: aveynivye 
pelado: makawihan, masivrivye 
pelar: warakvita 
pelas duas pontas: 
pitenmekemni 

pele: amar, gimar 
pelejar: suguh 
película: amarap 
pelo (feito por): gavit 
pêlo (cabelo): isivrit, asivri, 
gisivri 

pelo (meio de): avuriw, -iw 
pelo lado: ahumwew 
pelo meio (de plantas, casas): 
avuriw 

pela várzea: kariykew, 
kariymadgew 

pelo semblante: givitiw 
pêlos (da narina): gisibakak 
peludo: kasivriptivye 
pena (amor): amnihka, gamnihra 
pena (pluma): isivrit, gisivri, 
asivri 

pena de si: wakaymniki giminwa 
penacho: gusivri, gudevaya 
penca: atewveyni, ariw 
pendúculo: guvayni 
pendurado: maw, kuwigiw 
pendurado (caracol): yuwg 
pendurado (com rabo): kahaguwe 
pendurado (gíria): hiyuh (gíria) 
pendurar: mawih 
pendurar-se (com rabo): 
kahagahwa 

peneira: huw, gihuwni 
peneirar: huwayh 
penetrar: paris 
penico: potyam 
península: akusni 
pênis: itukwarat, gitukwara 
penoso: mahiko 
pensamento: hiyakemniki, 
gihiyekemni, ivegminaki, 
givegminan 

pensar: givewkan, kiyemina, 
ivegmina uhiyakemni 

pensativo: bawki, bawkiswene 
penso: deredekevye 
pentágono: pohowkune 
abakmuhsap 

pente fino: mabuyti 
pente: parat, givaratan 
pentear: akuyva usemni 
pepino: kohkom 
pepino-do-mato: inuvra 
pepita: karukri wahano anag 
pequenino: nopsanyo 
pequenez: asimni 
pequeno: nopsesa, -sa 
perambular: higiwvari 
perante: givetun 
perceber: hiyeke, hiyapni 
percepção: giwegewni 
percussor: aragbus adusetni 
perdão: kabayka, gabay, padoh 
perder (gastar): teke 
perder peso: kevisaw 
perder: biyuk, biyuksa 
perder-se: gibikan 
perdição: biyuka 
perdido: biyuk, biyukwiye 
perdoar: bayahmina, padonepka 
perereca: kegkeg 
perfeito: avigkutavrik 
perfumar: imiha 
perfumar-se: imihaw 
perfume: imihgi, gimihga 
perfurar: turuh, uduk, udukave 
pergunta: ayapka, gayapni 
perguntar: aya amin, ayapmina 
perigo: kibohriki, mbeyne 
perigoso: kibohgeweke 
perímetro: arivra, amuhri 
período: -kri 
perpendicular: tabirtip 
perpétua do mato: mariki 
período de chuva: muwokwekri 
periquito: sisuyan 
perito: kannuye, kihiwku, avuten, 
avuriwten 

permanecer: ayivwi 
permanente: inpawa, inivawa 
permitir: isiy, isaksa 
perna (coisa): akat, adug, awak 
perna (pessoa): gibagwan 
perna-manca: abukaveyni 
pernas-longas: suwiswi 
perseguir: haraksa 
perseverar: mpiksaw igevye 
persistir: mpiksaw igevye 
personalidade: hiyakemniki, 
gihiyekemni 
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perspectiva: giwtrik 
persuadir: parak 
pertencer: gidahan 
pertences: gewkanbet 
perto de (local): kennesa 
arimkanit 

perto de (quase): aripte 
perturbação: kiyimwiki 
perturbado: wakaymine 
perturbar: kiyimwih, sigimwih 
perturbar-se: ehwa 
peru: den 
perverso: kameksevye, 
mbeyevye gihiyekemni 

pesadelo: mbeyevye gariswan 
pesado: awiyne 
pesar: aheh (awiyka) 
pescada: akup 
pescador: ivuhtyakevutne 
pescar: ivuhtya, kanik 
pescar com linha curta: 
xawxawya 

pescoço: gibita 
peso: awiyka, awiyni, awiyhetni 
pesquisa: iwasapka 
pesquisador: kannuhwekevutne 
pesquisar: iwasa 
péssimo: mbeyevye 
pessoa: hiyegi, gihiyega 
pessoa que gosta de comer 

peixe cru: igiyemanaye 
pessoa que tosse: 
duhuduhkunpiye 

pessoas da ilha da Flecha: 
puguti-yakotviyene 

pessoas do rio Uaçá: 
Wahamayene m. Wahamayano f. 

pestanas: asiwsib 
pétala: avuri, avuribet 
petrificado: mativi 
piaba: xawayg / sawayg 
piaçoca: tikitki 
piada: samanawka, gisamanawni, 
kihivwiki 

pião roxo: meksehvye 
pião: tukuyuy, gitukuya 
picada: yaka, akaghan 
pica-pau-branco: turumwi-
pasarwi 

pica-pau-de-peito-vermelho: 
turumwi 

picar: ihukbete, kagahpta, yak 
picareta: piyox, giviyoxa 
pichação: anhaki, ganhan 
pichar: kiykaptih 
piche: lahs, gilahsa 
piedade! amnihnan! 
pigarrear: duhuduh aynesa 
pilão: maripka, gimavaka, 
kukwetet, maripka akat 

pilar: kukbeta, kukwa 
pilha (monte): kadukvit, 
kivuhptaki, kuhuhpta 

pilha de lanterna: lantem ayak 
pimenta verde musgo: isuwata 
pimenta: atit, gatita 
pimenta-amarela: 
atit-bayagyan 

pimenta-de-cheiro: 
atit-duwwoh 

pimenta-de-nambu: inamhetni 
pimenta-do-mato: utiwtikamri 
pimenta-do-reino: puwev 
pimenta-malagueta: 
atit-takesuta 

pindá: ivuhti, givuh 
pinga: paratwen 
pingar no olho: tigisot 
pingar: tigis 

pingo: tigiska, atigsak 
pinicar: teretre, udukave 
pinta (de peixe): warukma, 
giwarukma 

pintado (coisa): tamaktaki 
pintado (corpo): tamakvit, 
tamavite 

pintar (rosto): kanrasa 
pintar de preto: puhiha 
pintar: tamak, tamakta 
pintar-se: tamaktaw 
pinto: -yan 
pinto-d’água-pardo: mayuy 
pintura (desenho): atemketni 
pintura (figura): atamkak 
pintura (tinta): atamra, gitamwa 
piolho: yet, giyeksa 
pior: mbayte 
piorar: mbeyhe 
pipoca: mayk kudahkiska 
pique: buwiksa, dakuhwaki 
piquiá: sawar 
piquiarana do igapó: kuwalu 
piramutaba: wasis 
piranha (tipos): waneser, 
mawaravyad 

piranha-amarela: kayrva 
piranha-preta: ivap 
piranha-vermelha: umayan 
pirão (chibé): gibiguni 
pirão: matit, gimatig 
pirapema: suwiki 
pirarucu: kihiwri 
pirá-tamanduá: awat 
pirilampo: bukuy, karuw 
pisar: subuh / sibuh 
piscadela: buweska 
piscar (luz): bukawvu 
piscar (olho): buwes, tiriya, kidis 
piscar de olhos: 
manansawka 

piso: avanap 
pista (de avião): amat, amatap 
pista: idukwet, gidukwan 
pitiú: tininihwa, atihnin 
pitomba: tugkamwi 
pium: mbiri / mpiri 
pixaim: tiritribet 
pixé: atinini 
placa: parak, avaraka 
plaina: arab, araba 
plaino: amatap, pakakap 
planejar (juntos): ahegbeta 
ginetnikis pawtak 

planejar: ikiswanaw, ahegbeta 
gihiyekemni mmahpa 

planeta: warukma 
planeta Terra: waxri adug 
planície: amatap, asababan 
plano (chato): 
sababoye / sababore 

plano com lados altos: 
sababokuhne 

plano (projeto): gahegbetawni, 
gikiswanawni, gihiyekemni 

plano e grande: ahbonene 
planta (do pé): aduk 
planta: amutri, gamutra, ahaku, 
gahaka 

plantação: giwasra, gahakavu, 
gimutravu, gamuthan 

plantar: mutuh 
plantar (profundamente): wasak 
plantio: gamuthan 
platina: ihehrit 
pluma: isivrit, gisivri, asivri 
plumagem (de flecha): ahanpi 

plumagem colorida: 
isivrit kasisivitnesa 

plural: kibite 
pneumonia: sayswaki 
pó (da terra): wayk atabdabni 
pó (polvilho): alapodavig 
pó (serragem): avuvey 
pobre (sem dinheiro): makakuravye 
pobre (sem nada): madiptivye 
pobreza: makakuraki, madiptiki 
poço: unihmna, giwnpina 
pode ser que: nebaki, mpama, 
kuwewetkenek, nawenetke, 
yakutke 

pode: hiya, hiyawa, ik adahan 
poder responder: 
hiya akaytwak 

poder: gidatni 
poder espiritual do pajé: 
ihamwihwaki 

poderoso: detye m. / datyo f., ka 
gidatnisima 

podre: busip, busivye 
poeira: wayk atabdabni, avuvey 
poeirento: tabutabe 
poema: barewye inetit 
poesia: barewye inetit 
pois: mmanawa, awaku 
pois não (atendendo): ihkata 
pois não (permitindo): barika, 
ka sam 

pois não (respondendo): ahadye, 
ihe / ihi / ihye 

polegar: gidawni 
pólen: ivuriti ahewra 
polícia: jandam 
polícia militar: polis suwtat 
polícia-inglesa: suweyswey 
polir: huwiyasa, kikiptene 
poluição: kumaksi 
poluído: dakahriye, aseneweke 
polvilhado: puveye 
polvilho: alapodavig 
pólvora: kuwvar, gikuvara 
pomada (remédio): 
iveyti debetnene 

pomada: pomad, givomada, 
avomadavig 

pomba: tukwa 
pomba-juriti: ugus 
pomba-pedrês: waram 
pomba-rolinha: uruma 
ponta: akig, atiwbi, akisni 
ponta do dedo do pé: 
gikugku akiswi 

Ponta do Mosquito: Mbivit 
pontapé: duwiska, gidusan 
pontaria: gawira 
pontas (de modo a se tocarem com 

elas): patiwitak 
ponte: ivaynti, givayni 
ponteiro (de relógio): 
pukuhtet ler 

ponteiro: kawigaye 
ponto de exclamação: tivaka 
wadisasawka 

ponto de interrogação: areketni 
ayapka 

ponto de vigiar: avuriwket 
ponto e vírgula: tikiska akak 
tivaka kayewnene 

ponto final: tikiska 
ponto mais alto: puwip 
ponto: tikiska 
popa: umuh abur 
popularidade: ganini 
por (através): givitimpi 
por (benifício): adahan 
por (feito por alguém): gavit 
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por (meio): abetiw, -iw 
por (multiplicar): -vut 
por (telefone): abiyrik 
por acaso: ka ba pis hiya ku, 
mmah ik 

por acaso (imprevisto): 
ka iknema 

por aí (direção): awvre / ouvre 
por aqui mesmo: awkin 
por aqui: awkihan 
por causa de (culpa): 
ahawkanavrik, avatra, givatra 

por causa de: awaku 
por cima (de líquido): ahakwew 
por cima (do corpo): givitiw 
por cima: -iw -ew 
por conta própria: igwa 
por detrás: aranmavrikuw 
pôr-do-sol: kamuw pitukwiye, 
kamuw avitkemni 

por engano: -va / -pa 
por favor (pedido cortez): uya, 
-naba 

por favor (pedido íntimo): -namu 
porfia: iniyaka, piledukawka 
por fora: ahumwew 
por isso: nikwe, inneki keh 
por lá (direção distante): awptihan, 
omtihan 

por lá (direção): awpte / awhpte 
/ omte 

por meio: akak 
por muito tempo: ayivwad, 
ayipte 

por nada (de nada): ka sam 
por nada: waditnevyenen, 
aritkama 

pôr o pé: sibuh / subuh 
por onde? kiw? 
pôr ovo: kan 
por perto: awkihan 
por pouco: kabahkam 
por que? (qual é o motivo?): 
mmahki? mmah? 

por que? (reprovação): mmeneki? 
por que? (para qual fim?): 
kadahan? 

por que? (qual é a causa boa?): 
kawaku? 

por que? (qual é a causa ruim?): 
kavatra? 

por toda parte: muwapuw, 
-eweke, kakabeypwa 

por toda parte (dentro): 
muwaykute 

por todo (o corpo): givitiw 
por último (lugar): butte 
por último (tempo): amaksemni 
pôr: iki 
por volta de: aranwa 
poraquê: urak 
porca: avidketni, buloh, 
abulohvig 

porção: abaka 
porco: pakir 
porco-espinho: muriy 
porém ele: igme 
porém: henneme 
pororoca: mpavu 
porque (ruim): avatra 
porque quis: igwa 
porque: awaku 
pôr-se: pituk 
porrete: isugit, gisuga, imahrit, 
gimahra 

porta: lapot, gilapota, anum, 
ivinumti 

porta-espada: yamat, giyamtig 
porta-voz: gawneve 

portanto: nikwe 
pórtico: paytbu, givinbu 
porto: uyakri, ihapka, 
awaykig, giwaykig, 
minehweket 

português (língua): parantunka 
português (pessoa): putuges 
positivo! hennewa 
posses: ewkakebdi, gewkanbet 
possibilidade: ik adahan, 
kaniyka 

possível: ik adahan, ik 
possivelmente: nebaki, mpama, 
kuwewetkenek, nawenetke, 
yakutke 

possuir: kadahan 
posta: bukihbetaki, abakbohak 
postar: batahkis 
poste (da casa): akap 
poste (da dança): isugit 
posterior: gihuw / givuw 
posto-de-abastecimento: 
gavikekri lesahs 

pote: darivwit, gidava 
pouco: barew 
pouco a pouco: aritnanyumni 
pouco evoluído: -ewni 
poucos: ka kebnema, pitanmowa 
pouquíssimo: aritnanyumni 
pousada: betket, gibetkeg 
pousado: bat 
pousar: batahkiswa 
povo: hiyegi, gihiyegavu, has 
povo sobrenatural: abes, maye, 
imawi / imosri, kamuba, 
mahivoko, tukusmak, urakaywa, 
wayak 

povo tradicional: parikwene 
praça: higiw, ahigwi 
pracuuba-de-leite: marubika 
praga (doença): karayt ku pariye 
uti ka aynsima hiyeg pahatye 
amin 

praga (mal): mbayka 
prancha: ivaynti, givayni, parak, 
givaraka 

pranto: kanman, gikanman, 
tihaki, gitihni 

prata: karukri seyno 
prateleira: miruk atiy, abeyhekri 
prática: akehka 
praticar magia: ihamwihwa 
praticar: keh 
pratinha: waygu 
prato: miruk, gimewkan 
prazer: batekka, abetki, gibetki 
precário: kabahte ka kawih, 
mbay aynesa 

precioso: aviga 
precipitação: iwawhawka, 
giwewventen 

precisar: muwaka 
preço: atiwni, -tiwni 
predador: axtig 
predileção: amawkan 
predileto (comida): gimaguvey 
predileto: mpiy madikte, 
kavigte, aviga, avitminaku 

preencher: kivunsa akak iwit 
prefirir: batekte 
pregador: akegetni 
pregar botão: kabutra 
pregar: daddah 
prego: pudubdu, givududa 
pregueado: nuwiska 
preguear: keh nuwiska 
preguiça (animal): waykwe 
preguiça gigante: woki, waykwe-
ahawkri 

preguiça: mabivwiki, gimabwi 
preguiçoso: mabivwivye, 
mabipye 

prejudicar: mbayha, mbayhasa, 
mpithebdih 

prejuízo: mbayka 
prender: kamax, paris, 
misak / usak 

prendido: kamaxka 
prensar (tábua): kusuhaksa 
prensar: dahkis 
preocupação: pukuhpawka, 
givukawvani 

preocupações: mahembetka 
preocupar-se: kiyimwihwa, 
pukuhpaw 

preparação: ahegbetawka 
preparado: ahegbet 
preparar refeição: kuwegwa 
preparar: ahegbeta 
preparativo: kuwegwaki, 
guwegwasan 

presa: giwin 
presa (de javali): giwahra 
presente: kakanhawka, gikan 
presentear: kakanhaw 
presilha: kamaxtet, akamaxten 
preso (pessoa): kamaxkare, 
gikamaxni 

preso: kamaxka, avuriwka 
pressa: iwawhawka, giwawni 
pressão: pidika, avidkan, 
tavahka 

pressionar: awehbete 
prestar atenção: amina, 
iki pitew 

prestar auxílio: ayava 
prestar culto: adohepka 
prestativo: kabivwiye 
pretender: -te, -wiye / -piye 
preto (coisa plana): puhiboye 
preto (estado passageiro): puhiye 
preto (estado permanente): pohe 
prevenido: ahegbet 
prevenir: pukuhpawasa 
previsto: ahegbetaki, ikaksaki 
primavera: unad, unewka 
primeiro: pitatye 
primeiro (antes do outro): -kit 
primeiro (do mês): pohomye 
primeiro (nascido): eggutye 
primeiro filho: guhimnatine 
primeiros frutos: inekute kew 
primícia: inekute kew, atiwkekne 
primo: gayhbuska, gikebyi 
primogênito: eggutye 
principal: avitmin 
priprioca: payuhpan 
prisão: parakseket 
prisão-de-ventre: waguguki 
prisioneiro: kamaxkare, 
gikamaxni 

privação: yumanene 
ariknawnama 

privada: ahinepket, imowkatiy, 
gimowkatiy 

proa: umuh akig 
problema: matekbetka, mbayka, 
matekbetaki, mahikoki 

procrastinar: ayivwihwa 
procurar (coisa difícil de achar): 
harahpa 

procurar (tateando): avakwa 
procurar: ivegva, 
mpiksaw aharit 

produzido em: avimyene 
produzir: keh 
profanar: mbayha 
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professor: lekol akivara, 
gikannuhten 

profundamente: mpinevevye 
profundidade: amihni 
projetado: ikaksaki 
projeto: ikaksak, annivwit, 
ikiswanawka, gikiswanawni 

programado: ikaksaki 
progredir: wagahkis uhiyakemni 
progresso: wagehnene 
proibição: mpithaki 
proibido: mpithaka 
proibir: ka isaksa 
projeção: akusni 
projeto: annivwit 
prolongadamente: kiyabukad 
prolongado: pahaywempi 
prolongar (pronúncia): amkaksa 
prolongar: kiyabuksa 
promessa: ikaksaki, gikaksan, 
paripkawka, givaripkawni 

prometer: ikaksa, paripkaw 
prometido: ikaksaki 
pronome: iwit ekkene hiyeg ku 
pariye giw kuwis awnaka 

pronto: ahegbet 
pronunciar pausadamente: 
amkaksa 

pronunciar: awna 
propaganda: kinistaki 
propelir (com vara): tarak, teke, 
takah 

própolis: givinum 
propósito: gimawkan ig keh 
proposta: ikiswanawka, 
gikiswanawni 

propriedade: gewkanbet 
próprio: gidahanwa 
prostituição: mehka imunti 
prostituta: mahayakemnivyo, 
powkemnivyo 

proteção: gimaptenten, asabwat 
proteger: mpitha / mavitha 
proteger-se: mpithene, 
pukuhpaw 

protegido: ayempika 
protesto: suguhka 
protetor: mpithakevutne, 
gimaptenten 

prova: hikekwaki 
provado: hikeka 
provar (comida): hiya amaguy 
provar: hikek, hikekwa 
provavelmente: givewkan, -nek 
provavelmente! hennewatbaki! 
provida de protuberâncias: 
babavit 

provisório: kamaxnenen 
provocador: atiwkekne 
provocar: dakuh, kavusasa, 
ivegve, kiyimwih 

provocar (epidemia): iyaksa 
próximo (lugar): kennesa 
próximo (tempo): aytwenihpiye 
próximo (rente): sagub 
próximo (semelhante): uyaki hiyeg 
próximo irmão: givun 
prudência: hiyakemniki, 
gihiyekemni 

prumo: pilum 
psicotrópico: puwvukatru 
pua: ugiyo akig 
puba: busihka, gibusan 
púbere: apuxan 
publicar: batahkis 
público: gidahankis hiyeg 
paytwempuyenevwi 

puído: mugumguvye, amehwan 
pula-pula: maturu 

pular: watiswa, padakwa, 
sarayhwa 

pular (na água): tuboh 
pular fora d’água e pegar: 
tuguk 

pulga: sisuw / suw, gisuwa 
pulmão: gisasa 
pulseira (chocalho): gikasguwan 
pulseira: akawanti, gikawan, 
giwanminya 

pulso: giwak akisut, gikan 
pulular: kamuk 
pulverulento: tabutabe 
punhal: iwan pebaknano guyaw 
punho (de rede): pudig atew 
punho: iwokti 
punição: mbeyne 
punir: katiwnihkis 
pupila: giwtyak anag 
pupunha: parip 
pupunha-de-porco: kirip 
purgante: avakabyut 
purificar: barewvitha 
puro: inyekata 
púrpura: wasvitye 
pus: akay, kakayviye 
pústula: kakayvitka 
puxa: awé!, we! puwiy! wo! 
puxada (da casa): adakra 
puxado: tariska 
puxar: kah, taris, pituk 
quadrado: huwipatip 
quadrar: bakmina 
quadriculado: kiyaknibdave 
quadril: givuwap akisut 
qual é o preço? aysamuk? 
qual mês? kavim? 
qual: ku pariye 
qual? pariye? 
qual? (em qual?): ka- 
qual tipo? pariyva akebi? 
qualquer: nempot 
quando? aysaw? 
quando? (bem no passado ou no 

futuro): aysawhka? 
quando? (durante qual período 

curto): kabet? 
quando é que? kabetva? 
quando? (durante qual período 

longo): kavim? 
quando? (em quais circunstâncias): 
mmahpa? 

quando? (em que parte do dia): 
kiney kamuw? 

quantas vezes? aysavut? 
quantidade: akebi, gikebikis 
quanto? aysaw? 
quanto custa? aysamuk? 
quanto mais ele? igkata akiw? 
quanto mais? -kata akiw? 
quanto pesa? aysaw awiyni? 
quantos? aysaw akebi? 
quarenta: paxnika madikwa 
quarta-feira: mekhedi 
quartel: suwtat givinkis 
quarto: xam, gixamra, pitihka 
quarto (num.): avaxnikan 
quarto crescente: asirihgit 
quarto minguante: asirihgit 
quartos (do corpo): gidakra 
quartzo: ket 
quaruba-branca: ah-seyminyo 
quase: kaba, kabahte, kabahkam 
quase não acreditar: 
kabahte ka ik adaha iha 

quase não funciona: 
kabahte ka kawih 

quase sempre: kaba avanenekwa 
quati: kuwax 

quatimirim: meg 
quatorze: madikawku akak 
paxnika arawna 

quatro: paxnika 
quatro (coisas planas): paxkabu 
quatro vezes: paxkavut 
que (conj.): ku pariye 
que (tomara): -mah 
que ele (tomara): igmah 
que caiu: atughan 
que se alastra: axwempiye 
que fosse ele: igkam 
que? pariye? 
que? (em que?): ka- 
que acompanha: -vig /-pig 
que aconteceu com ele?: 
mmenpikig? 

que aconteceu com você?: 
mmenpikap? 

que fazemos com isso? 
mmenepkaw? 

que vai ser feito? mmenepka? 
que horas? kineyva kamuw? 
que tal? ya ba? 
que pena! akayih 
que nem: ke –be 
que vem: nehmnikuhpiye, 
aytwenihpiye 

quebra-braço: hikeka-iwanti 
quebradiço: higihgi 
quebrado em pedaços: 
dunihbet / dunibdi 
bakavyempu 

quebrado: dunihpika 
quebrar: dunih 
quebrar (coisa cilíndrica): takiga 
quebrar (coisa linear): matis 
quebrar (coisa oca) 

patuk quebrar (coisa sólida): bak 
quebrar (deslocar): kigisasa 
quebrar um pouco: baktaptih 
queda: tuguhka, gitughan 
queijo: fomaj, gifomaja 
queima: bukehpiki 
queimada s.: wohka, awohni 
queimado: woh, bukahka, 
bukehpika 

queimadura: bukahka, abukan, 
wohka, giwohni 

queimar: bukah 
queixa: gamiyan, pitimnaka 
queixada: pakir 
queixar: pitimnak 
queixo: gikuveyni 
quem? pariye? 
quem é culpado? 
kahawkanavrik? 

quem eu? xorot! 
quem mora com: gimunya 
quente: awahne 
quentura: awahka, awahni 
quer dizer: awnekereviye, 
inaknikok 

querer: muwaka, -kere 
querida: kabayno, gibetki, 
ginakniyo 

querido: kibeyne, gubetki, 
gunakniye 

quero-quero: tewter 
querosene: dilusis, gidilusa 
questão: hiyakemniki, 
gihiyekemni 

questionar: gayaminetni 
quiabo: kalu 
quiabo-bravo: wavitye-akawa 
quicar: parevi 
quieto: karisaw, tinwo 
quilo: ahehtet (awiyni) 
quina de caiena: kuwasivan 



 

Dicionário Palikur – Português, 2019, Associação Internacional de Linguística —SIL Brasil 

372 

quina: amanenti, atusi 
quina-rara: kuwik-duwweh 
quinta-feira: jedi 
quintal: aranwa payt 
quinto 5°: avohwokni 
quinze: madikawku akak 
pohowku arawna 

rã cubana: imuw 
rã gigante: doro 
rã: tivuw-maw 
rabeira: atiwbi 
rabiscar: kikaboha 
rabo: gib 
rabo curto: gikulambwi 
rabo-de-espinho-das-

araucárias: kusiksi 
rabo-de-galo: takarak-arib 
raça: has 
rachadura: abakni, abekbeti, 
gihukan 

rachar: bak 
raciocinar: ivegmina uhiyakemni 
racional: ivegminene 
radiância: amuwyi 
radical: iwit anag, 
iwit inyekata 

radicalmente: -atru 
rádio: hadyo, gihadyoa 
raiar (sol): pes (kamuw) 
raio (de folha): arapmin 
raio (de luz): asara 
raio (de luz): gibutni 
raio do sol: kamuw asara 
raiva: dagawnka, 
gidagoni 

raíz: adug, adavun, 
ahamba / hampa 

rajada (vento): kamaygviye 
rajada: havis bal kukehe pahatye 
amin 

ralador: timar, gitimwig, hap, 
heptet 

ralar: hep, hevye 
ralhar: himah, hagiwke 
ralho: himahka, gihimetni 
ralo (líquido): huwewehe 
ralo (tecido): masasanisa 
rama: akat 
ramalhete: sukuskubet, 
ayh gabet 

ramo: ah atawni, akat 
rampa: ivaynti, givayni 
rancor: kanaktinka 
ranger: kagah 
ranho: murukti 
rapar: tubah 
rapaz: takweye, gitakwavin 
rapidamente: sigistip 
rapidez: ahedbet, gihedbet 
rápido: araptiye, kahembet 
kibehtenwa, iwawte 

rápido! asa! 
rã-pipa: wagwa 
raptar: ame hiyeg 
raro: kabahte yuma, kaheyutni, 
aheyutni 

rascunho: kagta avitkiya, 
kagta avitkigyene 

rasgado: sigkevye 
rasgar: sigka 
raso (água baixa): wenamnesa, 
wen- 

raso (plano e um pouco côncavo): 
asaramuk, asaramukye 

raso (recipiente): pakakbiy 
raspado: xuwaxwap 
raspar (arranhar): tubah, kiyihpta 
raspar (coisa cilíndrica): kiysmina, 
akuymina 

raspar (por toda parte): sigihpte, 
tubahpta 

raspar: kiys, akuy 
rasteiro: wakewanyumni 
rastejar: huwiksa, kawvari, 
kawapnene, kahwa 

rasto / rastro: idukwet, adukwan, 
gidukwan 

rato: kuruku 
ratoeira: tey (adahan kuruku) 
razão: hiyakemniki, gihiyekemni 
razoável: hiyakemniye 
reagir (a remédio): patiptak akak 
real (de verdade): inyewa 
real (dinheiro): parahna akakura 
realidade: hiyakemniki 
inyewatnene 

realizar: keh, keh humaw 
realmente dizer: awnevwa 
realmente: inyewa, -baki, -kata 
reanimar-se: kabimnahwa 
rebanho: givigvig 
rebater: dawanka 
rebelar-se: ka ihpa 
rebelde: ka ihpatrunema, 
datunpiye, meksatruvye 

rebelião: meksaki 
rebocado (numa fila): tarivakmin 
rebocar (canoa): kah, taris 
rebolo: sep, gisevra 
reboque: umuh tariskevutno 
recado: wasavanawka, giwsavan, 
ikiswanawka, gikiswanawni, 
inetit, ginetni 

recear: pukuhpaw 
receber: amava, amere 
receber (em casa): aympa 
receio: aviska, gavisni 
receita: kagta giwntak mekseh, 
kagta adahan ekkene ku 
samahpa wis kawih iveyti 

recém-casados: inekute 
maripkewviyevwi 

recém-nascido: bakimni 
nukuvisniye 

recente: kote ayivwite 
recentemente: amakonokwa, 
kaksa, inekute 

recepção: amavaki, gamavan 
recessão: muwekwekri 
rechaçar: pasuh, bisiksa 
rechinar (chiar): kudis 
rechinar (som de gafanhoto): awna 
recibo: kagta amin katiwnihka 
recife: tip (ahakwa un) 
recipiente de babugem: 
iwbitatiy 

recipiente de ossos: avitapta 
recipiente: atiy 
reclamação: gamiyan 
reclamar para si mesmo: 
awnpitaw 

reclamar: hahriwak 
reclinar: iki (ikí) 
reclinar-se: dukugis 
recolher (juntar): ahiw 
recolher (tirar do forno): huwasa 
recolher-se: iduhwe 
recompensa: katiwnihka, 
-tiwni, gitiwni 

recompensar: katiwnih 
reconciliação: kabeyotka 
reconciliado: kabeyotvi 
reconciliar: pasamraksa 
reconciliar-se: kabeyot, 
kabayhak 

reconhecer (a voz): murotvi 
reconhecer (com os olhos): hiyeke 
recordar: kabekteya 

recortar: tigah 
recruta: inekute givarakan 
suwtat 

recuar: diyuhkiswa 
recuperado: wadiwpite 
recuperar: uti akiw 
recuperar-se: wadiswa 
recusar: ka amava, tukuhwa 
rede (para dormir): pudig, givudiga 
rede (para pescar): tagamayh, 
gitagmaya 

rédea: gikarbiy adahan 
gihwitetni 

redemoinho (de água): 
un avatitakni amiyoknad 

redemoinho: givuhekya 
redondo: huwiptiye 
redondo (círculo): huwigakup 
redondo (esfera): huwipatip 
redondo (tampa): huwewatip 
redondo (topo): huwibtip 
redondo e convexo: 
huwibkuhwene 

redondo e um pouco côncavo: 
huwibakup 

redondez: ahuwiptiswan 
reduzido (tamanho): asimni, 
isihaki, isihepka 

reduzido (comprimento): 
matkuhpika 

reduzido a cinzas: hewhaw 
reduzir (comprimento): matkuh 
reduzir (preço): tuguhkis 
reduzir (tamanho): isiha 
reduzir-se: isihwa 
reembolsar: diyuhkis 
reencarnação: kihhawka ariw 
umiremni 

reencarnar: kihhaw 
refeitório: axket, gaxkeg 
refém: gimaptenten 
refinado: pupehe 
refinar: barewbetha 
refletir: kiyemina, 
ivegmina uhiyakemni 

reforçar: keh ivat 
reformar: kabayha, nukuneh 
refrescar: kisevih 
refresco: higapka, gihigvan 
refrigerar: kisevih 
refugiado: bisikwiye 
refúgio: mpithakevutne, 
gimaptenten, bisiket, gibiskeg 

regar: adah 
região: iwetrit, giwetri, -mnaw 
região interdigital: ayegbi 
região pubiana: gutunmar 
regozijar-se: batek 
regra: akumadukan 
regressar: diyuh butte 
regresso: gidiyemni 
régua: ahehtet adahan 
ahehminene kagta 

regulamento: lalwa 
regular: inpawa / inivawa, 
ka mbay 

regulares (intervalos): pahaymine 
rei: ikivarat, huwe, gikivara 
reinar: kumaduka 
rejeitar: tukuh, tukuhwa, 
ka amava 

relação: givotakni 
relâmpago: ugugune 
relampejar: uguhwa 
relatório: kagta amin ukehni 
relaxar: mayaksa 
relento: huweg 
religião: kawohkigahawka 
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religioso: mpiksewne wew akak 
giwohkiga gihiyekemni 

relinchar: kabiman 
relógio: heloj, giheloja 
reluzente: tigigihwene, 
bukabkahwavwi 

reluzir: bukabkahwa, bukahwa, 
tigigihwa 

remando: puwe 
remanso: un kaywehpiye, 
un miyawehpiye 

remar: puwah 
remar (com força): kuguh 
remar (espalhando água): 
puwehepne 

remar para trás: 
kuguhwa butte 

rematar: kaminpigsa 
remédio para fazer cachorro 

farejar: gikevra 
remédio: iveyti, giveyi, avey, 
-vey, aviyak 

remendar: kahava, ahegbeta 
remendo: ahap 
remessa: awahkiska 
remeter: awahkis 
remexer: wagesbeta /ugesbeta 
remo: puwayt, givuhri 
remo de faia: awig 
remoinhar: wagestaw, ugestaw 
remoinho: awegeswan 
remoto: atiwrik 
remover raíz: madugsa 
remover: wiwh, iwi 
remuneração: gitiwni 
renascer: nukunehwa 
renda (dinheiro): karukri, gitiwni 
renda: kamis miyogbore 
render (dar renda): iki, padak 
render-se: isaksaw, hahwa 
rendimento: gitiwni 
renovado: hawkavuw 
renovar (nome): kannika 
renovar: nukuneh 
rente a ele: givakni 
rente: sagub, asagbi 
reparar: avuriw 
repartir: ibakha 
repente: dagawnka, 
gidagoni 

repetidamente (ação lenta): 
-anga 

repentinamente: aytnite, 
pisenwate 

repetir (ações): keh inwata akiw 
repetir (palavras): diyuhminaw, 
biyuk 

repetir (pela segunda vez): kaveyni 
repicar: karaka 
repicado: karekebet 
repleto: kivun 
réplica: kaytwaki, gikaytwan 
repor: diyuhkis 
reportagem: inetit, ginetni 
repousar: mayekne, kabukwa 
repreender: himah 
repreensão: himahka 
reprimenda: himahka 
reproduzir: pamakutak, 
sarayh guwenyen 

reproduzir-se: kan 
reprovado: ka maviya 
reprovar: ka maviyasa 
réptil: waykboriwne 
puwikne ku pariye: kahwa akak 
giduk 

repulsão: asanka, gasanra 
reputação: gikiytani 
requerer: aya git 

reservar: darih 
resfreado: hawkavuw 
resfriado: murukti, gimukatra 
resguardo: hawkri adahan 
mayaksene uvit 

resíduo: -ewni 
resistência (oposição): givutan, 
amavuhten 

resistência (de material): dahwaki 
resistir: ka isaksaw, dahwa 
resmungo: awnpitawka, 
gawmptawni 

resolver (decidir): ikiswanaw, 
ahegbeta gihiyekemni, 
ikaw adahanikwa 

resolver (problema): mpiyasa, 
wadithebdih, watekbet, 
hiyak akak 

respeitado: kiyathaka 
respeitar: kiyatha 
respeito: kiyathaki 
respeitoso: kiyate 
respingo: asaktan, asegbeti 
respiração: kahikanka, 
gikahikan, kahikanawka, 
gikahikawni, giyekwen 

respiração (última): giyekek 
respirar: yak, kahikan, kah 
resplendente: tigigihwene 
respondão: kaytwanaw 
responder (por meio de outro): 
diyuhkis ginetni 

responder: kaytwa (giwn) 
responsabilidade: ariknebdi 
responsável: akivara 
resposta (por meio de outro): iwit 
adiyesak 

resposta: kaytwaki, gikaytwan 
resquícios (dum cadáver): garapta 
ressaca (da maresia): axweh 
ressaca (náusea): hikekere 
ressecado: aravwi 
ressentimento: kanaktinka, 
katiwka, gikayhan 

ressequido: huruhruvye 
ressurreição: kannikawka, 
gikankawni 

ressuscitar: kannikaw ariw 
gimiremni 

restante: asemne 
restar: -e 
restaurante: axket, gaxkeg 
restaurar: ahegbeta 
restituir: diyuhkis 
resto: asemne, asiw, -ewni 
restos (dum cadáver): garapta 
restrito: kawih adahanen 
resultado: arewkni 
resultar: adahan 
resumido: isihepka, matkuhepka 
resumir: ahiwe, matkuha 
retalhar: bakboha 
retalho: kamis asemne 
retangular: paxniknene atusi, 
kiyabwimin 

retângulo: paxnika atusi 
retardar: mavitha 
reter: mpitha, mavitha 
reticências: mpana tikiska 
retificar: waditha, wadithebdih 
retiforme: tarukabo 
retinir: wageswa aman 
retirar: taris, warak, pituk, 
ayguh, ivuh 

retirar-se: ayguhwa, higihwa, 
tukuhwa, pes, pituk 

reto: wadit, awadan, 
awadanavrik, sarit 

reto (coisa cilíndrica): huwetmin 

retomar: gahyepka akiw 
retoque: mpiyasa akiw 
retornar: diyuh 
retrato: ahempakti, gahempak 
retribuição: -wen 
retroceder: duwis 
réu: kamiyeki 
reumatismo: wasew 
reunião de oração: 
piriyepkawka 

reunião: pahadguhka, 
givahdukawnikis 

reunir-se: pahadguhwa, kamuk 
revelar (fotos): sukuhkis 
revelar: hiyapkis 
revelar-se: hiyapkiswa 
reverência: kiyathaki 
reverenciar: kiyatha 
reverente: kiyate 
revezar-se: uniyahak 
revigorado: wadiwpite, diyuhpu 
revirar: sassakuh 
revirar-se: wagesminew 
revisão: uniyehaki 
revisar: uniyeh 
revista: kagta, gikagtan 
revistar: iwasa 
revogar: wiwh 
revolução: uniyehwaki 
revolver: wagesbeta 
riacho: parewni, avewna 
ribanceira: ihapka, warik aseb 
ribeira: warik aseb 
ribeiro: parewni, avewna 
rico: igisye 
ridículo: ka kis aynesnima, 
ka wadit aynesnima 

rígido: ivatvit, dat, 
ka adanisima 

rigor: ahawna 
rijo: ivatvitye, takagvit 
rinchão: utiwtimna, utiwtive 
rins: gibukatra 
rio: warik 
rio abaixo (lugar): mekavrik 
rio abaixo (direção): mekavrikut 
rio acima: tiwrik 
Rio Amazonas: urumewni 
ripa: hip, ahiva 
riquezas: igiska 
rir: hiyara 
risada: gihihiy 
riscar: tivak, tiyka 
risco: tivaka, tiykaki 
riso: hiyarapka, gihiyan, gihinum 
risonho: hiyaramnen 
ritmo: (avat) asagbi 
rivalidade: mpihpaka 
rixa: amiyhawka pawtak 
robusto: ka gabihetnisima, 
ka puwitni 

roça: was, giwasra, biwhavaki, 
gibiwhavan 

roçado: was, giwasra, biwhavaki, 
gibiwhavan 

roçar manivas: darawsa 
roçar: tigah, madivwis, kew 
rocha: tip nopsad, gitiva 
roda (círculo): huwigakuhka, 
huwigakup 

roda: awak 
rodar: wageswenihe 
/ ugesweniha 

rodear: kiyaraniwha 
rodela: bukihka, huwibakup 
roer: kagahmina, guhbete 
rogar: makah, umakwa, aya 
rogar pragas: ibiytaha 
rogo: makahaki, gimakawni 
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rolar / rolar-se: guguhptaw, 
wagestaw / ugestaw 
wagemnihwa / ugemnihwa 

roldana: sivari wageptihwepiye 
rolha: ivetrat, gavetra 
roliço: huwipatip 
rolo: mbayka 
romper (ovo): patuk 
romper (pele ou casca): 
pitukakuhwevye 

romper: bak 
roncando: kakikuman 
roncar: kiman 
ronco: gikigkuman 
ronda: kiyaraniwka 
rondar: kiyaraniwha, wewvari 
ronha: masivriptiki 
ronqueira: miyaknikri 
ronrom: migiswaki, gimigiswan 
rosado: duwmare 
rosca: giwigimin 
roséola: yakvitka 
rosnar: hihiwa 
rosto avermelhado: yakavite 
rosto: gihepka 
rotina: gihumpawni 
roubado (levado): amepka 
roubado (coisa): amekri, gamey 
roubar (muitas coisas): amevwi 
roubar: ame, kidis, xuwehe 
roubo: amevwiki 
rouco: uyuhevye 
roupa: gikawihni 
roupa (lavada): gusukan 
roupa bonita: gibereswan 
roxo (cor): ugage / wagage, 
wasvitye 

rua: ahin, gahina 
rubor: duwhaki, giduwna 
ruborizar: duwwa 
ruborizado: yakapti 
rudimentar: -ewni 
ruga: hiwhabetwiye, ahihwarap 
rugido: gibiman 
rugir: hihiwa 
ruído: kimanka, amanpuy, 
kahiriman, mawno 

ruim: mbeyevye 
ruínas: atabdabni 
ruminar: karukuh 
rumor: inetitap, ginetni, aritka 
rural: avawyewa ariw paytwempu 
russo: husiyeneno 
sábado: samdi 
sabão: asukri gasukwa 
sabedoria: hiyakemniki, 
gihiyekemni 

saber: hiyak, ahiyaka, kannu 
saber lidar: hiyak ahawkan 
saber no íntimo: hiyakemnihwa 
sabiá: kuwasri 
sabido: hiyakemniye, 
ka gihiyekemnisima 

sábio: hiyakemniye, hiyekne, 
kabaytiwye 

sabor: aketri, amaguy 
saborear: hiyepne amaguy 
saboroso: maguye 
sabotagem: mbeyhaki 
sabotar: mbayha 
sabugo: mayk arap 
sabugueiro: saramvey 
saca: sak (nopsad) 
sacaibóia: imedgimti 
sacar: wiwh 
saca-rolhas: sivari woketet 
sacerdote: muwveg 
saci-pavão: titir 
saco (de pano): sak 

sacola (de plastico): xaxe 
sacola: sakol, gisakola 
sacrificar-se: umahkiswa 
sacrifício: mpiksawka 
sacrilégio: makuksaki 
sacudir: sassah, sessehne 
sacudir-se: segke 
sadio: makniwbet 
safado: mbeyevye gihiyekemni 
safar-se: sarayhwa 
safra: ahiwka, tariswiki 
sagrado: kiyatye 
saí-de-ventre-amarelo: 
arawavra 

saia: buguk, gubukun 
saída: pesket, givesni, 
gitepkemni 

saída secreta: asara 
sair: pes, tivik, pituk 
sal: pam, givamra 
sala: xam, gixamra 
salário: gannivwitiwni, gitiwni 
salgado: pamahaki 
salgar: pamaha, pamya 
salientar: tamak iwit 
kahadbe in: kahayak, kahayaksa 
saliva: aybiti, gaybí 
salmo: avat, gavan 
salpicar (granulados): hehbeta 
salpicar (líquido): sakta 
salsicha: swiswis 
saltar: watiswa, padakwa, 
sarayhwa 

salto (de sapato): adukat 
salto: watiswaki, giwatiswan 
salvador: amnihkevutne, 
gamnihten 

salvar: amnih 
salvo: isahptaw 
samambaia: tetebet 
sambaqui: Waramwi giwbi 
sancionar: iki lalwa ahawna 
adahan kumadukene 

sandália: kasavat, gisavata 
gikaswatni 

saneamento: sagahka 
sangrar: suka gimig, pes migat, 
biyuksa migat 

sangue ressecado: akaka 
sangue: migat, gimig 
sanguessuga: mbadgu 
sanitário: ahinepket, imowkatiy, 
gimowkatiy 

santo: barewvitye, waditye, 
kiyatye 

São Jorge: Uyapkun (parasiptak) 
sapato: kasavat, gikaswatni 
sapinho: gimabi 
sapo (tipos): tivuw, maw, doro, 
kuyahdri, kegkeg, imuw 

sapo pequeno: turutru 
sapopema: adavun 
sapucaia: wakukwa-adava, 
sapokay 

sapucaia-mirim: kuwayru 
saquear: ame (ka aynsima ariknebdi) 
saracura-preta: kutak 
sarampo: sagam 
sarapó: kasivag 
sarapó-tuvira: pinup 
sarar: miy 
sararaca: tapwa 
sarcasmo: patuwesbunka 
sarça: ewwakti 
sarda: maye, sugkaki 
sardinha da água doce: yarew 
sargento: suwtat akivara 
sarjeta: atikamnihka ameveket 
un 

sarjeto: kuwibri, gikubig 
sarna: weh 
sarnento: ka asaskanisima 
Satanás: wavitye gikivaradkis 
satisfação: batekvitka 
satisfazer: kabihi, matak 
satisfeito (contente): batekvit 
satisfeito (cheio): kabiha 
saturado: muwebdi 
saudações! aytne! 
saudade: kadniki, maweneke 
saudar: aytnih 
saudável: keh wis misakwa 
makniw 

saúde: makniwka, gimakniwni 
saúva: yarayra 
savacu: sawaka 
savana: kariy 
Schistosoma: kunavri 
se: ku 
se (modo subjuntivo): waké 
se (reflexivo): -wa (reflexivo) 
se Deus quiser: gikak 
Uhokrinek 

se for possível: nikwenetke 
se quiser: -naka (pedido permissivo) 
sebinho-de-crisso-castanho: 
parasivra 

sebo: iyti, ariy 
seca (entre chuvas): kahem 
secar (terra): aravwiwe 
secar (água): makara, makere 
secar (gente e animais): aravusa 
secar (cipó): himak 
seco (animais): aravwi, aravwiye 
seco (plantas): huruhruvye 
secreção vaginal: guhawkan 
secretária: genheve 
secreto: ayamaw 
século: madikawku madikwa 
kamukri 

secundário: ka muwak wot 
sedativo: iveyti adahan 
mayaksene uhiyakemni 

sede (matriz): adug 
sede (para água): arabyuki 
sedução: kinistaki, gikinistan 
seduzir: kinista 
segredo: hiyakemniki ayamka 
segregar: ibekhebdih 
seguido (átras de): aharaptak 
seguindo (andando átras): 
makekempi 

seguinte: warikwi, anavi, ahavu 
seguir (andar átras): makeke 
gihavu 

seguir (caçando): haraksa, harah 
seguir (em bando): kuruw 
seguir (nos passos): harahavwika 
seguir (pelo meio): wew avigkumpi 
segunda-feira: lendi 
segundo (pessoa): givevwi m., 
guvevu f. 

segundo (coisa cilíndrica): avet 
segundo (coisa côncava): avemku 
segundo (coisa plana): avek 
segundo (numa série): aveyni, 
aveynivye 

segundo (conj.): ku samah 
segurador: avidketni 
segurança: karisahwaki 
segurando as mãos: 
kamaykakmin 

segurar: kamax 
segurar (na boca): sabuh 
segurar (com a mão): sumuh 
segurar (no colo): muroka 
segurar (com cinto): ugis 
segurar (um ao outro): kamaxak 
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segurar-se: suguhwa 
segure! kamaxnaba! 
seguro (firme): mutuw 
seguro (guardado): avuriwka 
Sei lá! nawa! oho! 
seio: guhin 
seis ou sete horas da tarde: 
aygete 

seis: puguhkuna 
seita: pahabunyene hiyeg ku 
pariye wewnevwi avigku 
hiyakemniki taraksebetwiye 

seiva: adidkan, gudidkan 
sela: kaway arevwiduhya 
selar: sarayh arevwiduhya 
seleção: kaniyka 
selecionar: kaniy 
selo: tem 
selva: ahavwi 
selvagem: ahavwikune 
/ ahavwikyene / ahavwikyano 

sem: yuma 
sem buracos (coisa plano): 
ahegbo 

sem camisa: barewduhya 
sem coordenação: wayak 
sem demora: ka ayivwi 
sem dinheiro (falta): makakurep 
sem dinheiro (pobre): 
makakuravye 

sem distorção: -t 
sem domínio próprio: uwkahye 
sem efeito, sem força: -pari / 
paru / -vari / varu, -namah 

sem escamas: mamarviye 
sem exceção: yuma mpithaka 
sem farinha: miharvi 
sem farpas (tipo de flecha): 
matuwyo 

sem fim: yuma amaksemni 
sem folhas: barewvan 
sem fundo: waditnevyenen 
sem juízo: kane avuriw, 
ka hiyak hawkri 

sem lados: maminpigyo 
sem manga: mawansaki 
sem motivo: waditnevyenen 
sem nada: barewok 
sem prática: ka hiyak ahawkan 
sem querer: -va / -pa 
sem razão: waditnevyenen 
sem resultado: waditnevyenen 
sem rumo: miyehbete, -pari 
sem tempero: miyegbiye 
sem trabalho: mannivanivye 
sem travesseiro: matiwavwi 
sem valor: waditnevyenen, 
aritkama 

sem vergonha: mahayakemnivye 
semana: paka 
semana passada: paka 
maviyatinen 

semana que vem: paka 
aytwenimpiye 

semanal: mpuse paka 
semblante: gihivak 
semear: sarayh amutri ayak 
semelhante (planta): -kamri 
semelhante: giyaki, uyaki hiyeg 
sêmen: gihawkan 
semente: amutri ayak 
sempre: avanenekwa, inpawa, 
avavyekwa, -pa, -nenekwa, 
-trun- 

sem-vergonha: yuma maraki 
senão: ku ka hennema 
sendo: -nene /-nano 
senha: kagta adahan parekne 
senhor: kiyavwiye 

senhora: kiyavuno 
sensação: kayahwaki, 
gikayhawni 

sensato: hiyakemniye 
sensibilizar-se: kayah 
sensível a cócegas: 
ka kadaxkere 

senso: hiyakemniki, gihiyekemni 
sentado: bat 
sentar-se: batahkiswa 
sentar-se sem querer: batep 
sente-se! batnaba! 
sentido: hiyakemniki, 
ahiyakemni 

sentimento (de dor): kayahwaki, 
gikayhawni 

sentimento profundo: 
wakaymniki, giwakemni 

sentimento: hiyakemniki, 
gihiyekemni 

sentir: kayah, kateksan 
sentir (no coração): kateksan, 
kiyewvi 

sentir cócegas: pirivwip 
sentir frio: akeswih 
sentir o mesmo: eksa 
sentir pontada: mitumtuk 
sentir saudades 

continuamente: kadenene 
sentir tonteira: mtiwka 
separar: ibakha, ibekhebdih 
separar-se: ibakhaw, ibekhew 
bak 

sepulcro: gimew 
sepultar: avuh 
sepultura: imewti, gimew 
sequeiro: waxri aravwiye 
sequestrar: ame, kamax hiyeg 
adah givikan 

sequestro: kamaxka, gikamaxka 
sequíssimo: arapuwe 
ser (estado contínuo): -ne /-no 
ser (estado difinitivo): -vi /-pi /-wi 
ser (estado duradouro): -ye /-yo 
ser acomodado: uti iwetrit 
ser capaz: hiya asamanak 
ser competente: hiya asamanak 
ser eficaz: kawih, paduk 
ser egoísta ou avarento: 
mpihpak 

ser gentil: hiyegihwa 
ser infiel: meh gimun 
ser legal: hiyegihwa 
ser obstruido: pitihwa 
ser triunfante: matak 
será (dúvida): -ba 
sereia: un anag 
serenar: tinwohaw 
serenidade: karisahwaki 
série: kamukri 
seringa: kakus 
seringueira: balata 
sério (pessoa): bawki, bawkiswene 
sério (problema): mbeyevye 
serpente mitológica: Waramwi 
serpente: kaybune 
serra (montes): waxibdi imuwad ke 
kirikibe 

serra (serrote): kiriki, gikikiga 
serragem: ah arebdi, avuvey 
serrar: guh, guhminene 
serraria: guhket, lizzin 
serrote: kiriki, gikikiga 
serviço de casa: kuwegwaki, 
guwegwasan 

serviço: annivwit, gannivwi 
servido: ikapka 
servir: kawih 
servo: ibukti, gibuk,gihiyega 

sessão: pahadguhka, 
givahdukawnikis 

sessenta: puguhkuna madikwa 
sesta: mayaka 
seta: yakot 
sete: ntewnehker 
sete-estrelo: laposin 
seteito horas da manhã: hewke 
setecentos: ntewnehkervut 
madikawku: madikwa 
setembro: iwanyanewka 
setenta: ntewnehker madikwa 
sete-sangrias: tip-aveya, 
yarayapna 

sétimo: nutewnehkevye 
seu (de você): pidahan, 
pi- / p- / pa- 

seu (de vocês): yidahan, 
yi- / y- / ya- 

seu (possuidor do gênero neutro): 
a-, ni- 

seu / sua (dela): gudahan, 
gu- / g- / ga- 

seu / sua (dele): gidahan, 
gi- / g- / ga- 

severo: ka gimabyansima 
sexta-feira: wandred 
sexto 6°: avuguhkun 
si: givit 
sigla: amatkuhka 
significa: inaknikok 
significado: hiyakemniki 
ahiyakemni 
sílaba: amanpuy 
silenciar: tinwohasa 
silêncio: tinwohawka 
silencioso: tinwovu 
silenciosamente: mownye 
silencioso: tinwo, mownye, 
karisaw 

silvar: wis 
silvestre: ahavwikune, 
ahavwikyene 

sim: ihi 
símbolo: arakak, areketni, 
gakkan 

simétrico: ka darekbetnema, 
-pa, -t 

similar: ke –be 
simpatia: gihiyegihwan 
simpático: hiyegiye, 
ka gihiyegihwansima 

simples: kane mahikonema 
simplificar: ka mahiko 
simular: kewa kehnebe 
simultâneo: payakmine 
simultaneamente (aconteceu): 
inihwevi 

simultaneamente (juntos): 
payakmin, -nam 

simultâneo: pahatye amin 
sinal (na pele): kaygis 
sinal da água de parto: 
tuguhanka 

sinal de mais: iyaknit 
sinal de nascença: gitamwa 
sinal: arakak, gakkan, areketni 
sinalização: abukri adahan 
manuket 

sinceramente: avititak giyakni 
sinceridade: waditka, giwadhan 
sincero: waditye, 
avititak giyakni 

sincronizado: payakmin 
sindicato: pahadguhwaki, 
givahdukawni 

singular (coisa): pahatwowa 
singular (pessoa): pahavwiwatnen 
sinistro: mbeyevye 
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sino: laklox, gilakloxa 
sintetizar: matkuh 
sintoma: karayt arakaki 
sintonizar: wages hadyu 
sirga: akati (nawiy), akar 
siri pequeno: maravu 
siri: basap, kalixa, padawru, 
tivaha 

siririca: ivuhti, givuh 
siriúba: payuyri 
siso: hiyakemniki, gihiyekemni 
sistema: hiyakemniki, 
gihiyekemni, hawkri, gihawkan 

sitiar: mpitha pes 
sítio: amat 
situação: gihawkan, giwskawni 
só (quantia): -wo / -mo 
só duas: pitanmowa 
só isso: ininewa 
só: ininewa, he -nen 
soalho: parak, givaraka, 
avarakavig, abuka 

soar: kiman 
sob sigilo: ayamaw 
sob: anavi, dig 
soberba: kawantiki, giwanti 
sobra: asemne 
sobraçar (coisa): hiyuh anavi 
giwan 

sobrancelhas: gibesu, gisiwseb 
sobrar: kasemine, misekwe, -e 
sobre (coisa plana): ahamadga 
sobre (líquido): ahakwew 
sobre (ouvir): gak 
sobre grande raio: 
-pa / -va / -wa 

sobre mim: numinuh 
sobre o corpo: givitiw 
sobre o que? kamin? 
sobre quem? kamin? 
sobrecarregado: maviy 
akamaxni 

sobrecarregar: maviy adatni 
sobrenome: gewkni, giw 
butitnene, giw awegeska 

sobrepor-se: imuhaw 
sobrinha: giwaygu 
sobrinho: giwaygi 
sóbrio: ka uwkiyama 
sobreviver: ka miya 
socado: tikuteke 
socar: kukbeta, kukwa, tikis 
sociedade: hiyegviyene, 
pahadguhwene, pahadguhwaki, 
givahdukawnikis 

sócio: pahavwi waytakwi 
socó-beija-flor: waraska 
socó-boi: durukwa, unuw 
socoí: waratna 
socorrer: amnih 
socorro: amnihka, gamnihra 
socorro! amnihnan!, amnihun! 
sofá: epti litine kiyapyad 
sofrer dor: kayah 
sofrer mal: hiyap mbeyne 
sofrer recaída: diyuhminaw 
sofrimento (dor): kayahwaki, 
gikayhawni 

sofrimento (problema): mbeyne, 
gihiyvan mbeyne 

sofrível: ik adahan amavin 
sogra: gimatru 
sogro: gimawhkig 
sol: kamuw 
sola: adukap 
solar: kamuwavra, kamuwevutne 
solavanco: sassahwaki, 
asasehwan 

soldado: suwtat, gisuwtata 

soldar: sudaka 
soleira: adukat, gudukat 
solene: kiyate 
solenidade: kiyathaka 
soletrar: kanum pahayimpi 
soletração: atamkak 
solha de sangue: kunavri 
solicitar: aya (git) 
sólido: ivatye 
solidificar-se: ivathaw 
solitário (triste): kadane 
solitário: pahapo, igwo, inwo, 
kahiyotnivye 

solo: wayk 
sótão: inubo 
soltar: isahkis 
soltar-se: hakuh, mutuk 
solteira: migihgihyo, yumahte 
gugihgi 

solteiro: mahayonye 
solto: isahkiska 
solução: kabeyhebdihka 
soluçar: dukuhptaw 
solucionar: watekbet 
soluço: gidukaptiwan 
solúvel: pisuk 
som: aman 
som (breve): amanpuy 
soma: kont 
somar: keh kont, kibiha 
sombra: ganmap 
sombrinha: pagasog, givagaswa 
somente (quantia): -wo / -mo 
somente aquele: ininenwa 
/ innewa 

somente ele: ignenwa 
somente este: ininenwa 
somente isso: innewa 
somente: ininewa, -nen 
sonâmbulo: wew himak 
sondar: aheh amihni 
sonhar: karisuna 
sonho: arisunti, garisun 
sono: isevwa, himaka, gihimkan 
sopa: lassup, gilasupa 
soprar (magia): mpuwa 
soprar (vento): kamayghaw 
soprar: puh, uvuvuk 
sopro: givuhni 
sórdido: patehwevye 
soro: sihom 
sorrateira: amepyo 
sorrateiramente: amewka 
sorrateiro: amepye 
sorrir: kihinum 
sorriso: kihinumka 
sorte: gibunuga, ibunugat 
sortimento: arakambet 
sortudo: kabunugaye 
sorva: ukum 
sorver: sus 
sorvete: sobe 
sósia: mataka gihivak 
sossegado: karisaw 
sossegar: karisahwa 
sossego: pasamraki, 
kariswahwaki 

sotaque: asahkisbetak 
nawenyewa (iwit) 

soube: gitkan, kateksan 
sovaco: gitakwi 
sozinho: pahapo, pahapwa, igwo 
St Georges: Uyapkun (parasiptak) 
sua (de você): pidahan, 
pi- / p- / pa- 

sua (de vocês): yidahan, 
yi- / y- / ya- 

sua (possuidor do gênero neutro): 
a-, ni- 

suar (corpo todo): univupti 
suar: univu 
suave: arerene, kamnivere 
suavemente: kabayanesa, 
kabayvari 

entregar-se: tuguhkiswa 
sub-: anavya 
suba! wagahnaba! 
subida: wagehket 
subida das águas profundas: 
un marahavye 

subindo: wagehpiye 
subir (no corpo): wagahpta 
subir: wagah, timis, pakiswa 
subitamente: pahaye adahan 
subjugar: matak 
sublime: ka abewisima 
sublinhar: tiyka anaviw 
submarino: ahakwaya 
submergir: buwisa / buwiksa, 
digisasa, digikis 

submeter-se: tuguhkiswa 
submerso: digis, sub 
submeter-se: tuwatasaw 
submissão: tuwatasawka, 
tuguhkiswaki 

submisso: tuwatavye, kisevye 
submundo: waympi 
suborno: gitiwni adahan kinisne 
hiyeg 

subsídio: katiwnih abusku 
substantivo: iwti adahan 
ariknebdi 

substantivo: iwit ekkene hiyeg 
ba arikna ariw 

substituição: uniyehaki, 
giwiniyan 

substituir: uniyah, 
misakwa gidukwanavrik 

subtrair: wiwh 
subversivo: kavetunsene 
subverter: iwi gidukwan 
sucata: ariknebdi waditnevyenen 
sucedido: kabayntiwa 
sucesso: kabayntiwa 
suco: araku 
suçuarana: kawokwine-duwweh 
suculento: kane arakusima 
sucumbir: miya 
sucuriju: datka 
sudário: miyavwiye gidagman 
sudeste: tiwavrikut, tiwavriktak 
hawata wahamavriktak 

sudoeste: tiwavriktak hawata 
uvitkiyavriktak 

suficiente (quantia): barew akebi 
suficiente (tamanho): barewye 
ayesri 

suficiente: ik udahan 
sufocar: dukuha, pitih uyakak 
sugerir: iki gihiyekemni 
sugestão: hiyakemniki, 
gihiyekemni 

suicidar-se: umahwa 
suicídio: umahwaki 
suíno: pakir 
suja (água): dakahriye 
sujar: pataha 
sujar-se: patahptaw 
sujeira da água: kumaksi 
sujeira: kadakniki, patahwaki 
sujeito a: ik adahan 
sujeito: hiyeg, gihiyega, 
awnparinen 

sujeitar-se: hahwa, isaksaw 
sujo: ka maguyema, kadakni 
sul: tiwrik 
sumaúma: kumak 
sumiço: gibikemni 

http://www.linguee.com/portuguese-english/translation/soletra%C3%A7%C3%A3o.html
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sumido: yuma ay akiw 
sumir: bisik, miyewvi 
sumo: araku, atetru 
suor: univuki, giwngavwi 
super-: ka aynsima 
superar: mpiyasa 
superficial: ka mihadma 
superfície (da água): amarap 
superintendente: hiyaptigi, 
ikivarat (adahan guvelma) 

superior: avitmin 
superlotado: dig 
superstição: pukuhpawka, 
givukawvan waditnevyenen 

suplantar: sibuh, matak 
súplica: makahaki, gimakawni 
suplicar: makah, umakwa 
suplício: mbeyne (avatra utaraksan) 
supor: givewkan 
suportar: amava, amavaw 
suportável: ik adahan amavin 
suporte: avayni, mpayhri, 
kamaxtet, akamaxten 
gisughetni 

suporte da mira: guduhyamin, 
aragbus aduhyamin 

supremo: avitminte 
suprimento: ayesrihwa 
suprimir: mavitha 
suprir: iki (ikí) 
surdo: mataybivye 
surgir (de coisa oca): pituk 
surgir: pes 
surinã: mitiku 
Suriname: Walandenawak 
surpreendente: ka iknema 
surpresa: wadisasaki 
surra: biwhka, surrado 
surrar: biwh, bipte 
surto: karayt ku pariye uti 
ka aynsima hiyeg: pahatye amin 
surubim: tinukri 
surucucu: timar, uruku, 
wahaybu 

surucucurana: kudadwa 
surucuá-violeta: uw 
sururina: surusru, inam-suwiru 
suscetível: ka dep kamax 
suscitar: keh 
suspeitar: pukuhpaw, ikiy 
suspenso: maw, misaw 
suspirar: kahikanaw 
suspiro: kahikanka, gikahikan 
suspiro (último): giyekek 
sussurro: mawno 
sustentar: avuriw, kayivwih 
sustento: gayavetni 
susto: aviska, gavisni, 
wadisasaki 

sutiã: ihintapti 
tá bom (permitindo): barika 
tá bom (respondendo): ahadye 

(homem fala), ihye (mulher fala) 
tabaco bravo: amanvey 
tabaco: ayg, gayghetni 
taboca: iwivra 
tabocal: iwivravu 
tábua: parak, givaraka 
taça: tas 
tacacá: kusimna 
tacho: muhubak 
tagarelo: ginetnabyu 
taioba: daxxin 
tajá-de-sol: maxax / masas 
/ maxaxey 

tala (apoio): ah adahan mpithene 
wavita mukusa 

talo: ahiku 
talento: kannuki, gannu 

talha: asemne 
talhar: puruhboha 
talhado: atikmunsaku 
talo de buritizeiro: padar 
talo: akat, atiwbi, gutewveyni 
talvez: nawené, -kama, -tke 
nebaki, mpama, kuwewetkenek 

talvez até: nawenetke, yakutke 
tamanduá: tamanwa 
tamaduá-mirim: karevuk 
tamanduá pequeno: wariy 
tamanho: ayesri, guyesru 
tamanqueira: pudukuwakawh 
tamaquaré: ewtatru 
tamatuá: kariwru 
também: hawata, -wata, -ta 
também não: kawnata 
tampouco: kawnata 
tambor: sabbug 
tamborim: sabbugyan 
ttampa: asabwatip, atip 
tampado: kavetig 
tampar: kasabwata, 
pitih sabuktiva 

tampo: akiyesni viyoloh 
tamuatá: kariwru / kayuw 
tanga: kalembé, gikalemba, 
guvagap 

tangará-de-dorso-azul: 
kamaruvra 

tanimbuca: katum 
tanto faz: abeyekuye nutuh 
tanto: ba, bani, mpinevevye 
tantos: ba akebin 
tão: ba, bani, mpinevevye 
tapar: pitih 
taperebá: kahambar 
tapete: (parak) amarap 
tapioca: kayut 
tapioca granulada: kayut 
kuwagaki 

tapiocaba: motye-kusuwevutne 
tapua: karuvun akig 
tarde (do dia): aygete 
tarde: maviyvi ahawkanavrik 
tarefa: annivwit, gannivwi 
tarobá: kuwegetet, rodo 
tarrafa: tahaf, gitahafa 
tatajuba: tamuka 
tatear: mayah, mayahpta 
tato: huwivraki 
tatu: tat 
tatuaçu: maruwem 
tatuado: tamavite 
tatuagem: tamaka 
tauari: irimwi 
tear: imevetet, gimeveten 
tecer: hum 
tecido: kamis 
tecido sem costura: kamis 
mavodkekiye 

tecelagem: humka 
técnico: ahegbetekevutne, 
-evutne, avuten’ 

teia de aranha: gimawhra, 
waraku amawhra 

teimosia: datunka, gidatoni 
teimoso: ka gidatunisima, 
kakatratruvye, datunpiye 

teiú: arakaw 
tela: ahepka, awawanpig 
telhado: avinvit 
tema: awegewni, -epka 
temer: avis 
temeroso: avisatruviye 
temível: kibohriye 
temor: aviska, gavisni 
temporário: ka inyewatma 
temperado: kiyegbiye 

temperado (com coloral): duwhaki 
temperamento: hiyakemniki, 
gihiyekemni 

temperar: maguha 
tempestade: 
mayg ka ahawnasima, 
hawkri kamayghaw 

tempo: hawkri, gihawkan, 
ahawkanavrik, gaw 

tempo (duração): gayivwi 
tempo chuvoso: muwokwekri 
tempo conveniente: 
gihawkanavrik 

têmpora: givok 
temporal: mayg 
ka ahawnasima 

tenda: paytbet 
tendão: genten 
tenso: noriw, nuwiknawrumpi 
tentar: hikekwa 
tenebroso: aviseweke 
tento-grande: wanaku 
teoria: gikakri, hiyakemniki, 
gihiyekemni 

ter (nesse momento): kadaha 
ter (permanentemente): kadahan, ka- 
ter aborto: tuguhkis gukamkayh 
ter água: kawnra, kawhri 
ter altivez: ikaw gavitmin 
ter armação (casa): kavayta 
ter boa memória: kabaytiw 
ter borbulha: patuptup 
ter carne para assar: katetwan 
ter ciúmes: atihpa 
ter cólicas: kurukupti 
ter conceito: ikiy 
ter condições: hiya 
ter curvas: kakudwan 
ter declive: kasebahaw 
ter depressão: duwihavaw 
ter em comum: kadahanwata 
ter febre: nawru 
ter fedor: kayhare 
ter filho: kakamkayh 
ter fronteira: kayivwik 
ter interesse: hiyekereviye 
ter inhaca: kayhgi 
ter jeito: hiya asamanak 
ter jeito para fazer coisas que 

duram: dawku 
ter jeito para cultivar: 
hiyanwokye 

ter lugar: kawetri 
ter medo: avis 
ter notícia: gitkan 
ter obsessão: kiyimwihwa 
mpinevevye 

ter ódio: amiyhaw 
ter paciência: kamax, 
kiyaknihwa 

ter papo caído: bakuhwebdi 
ter pena: amnih 
ter premonição da morte: 
hiyepwe 

ter própria língua: kownye 
ter razão: wadit 
ter reação: kawih 
ter relações sexuais: hamah, 
kiyakan, meh gimun 

ter ressentimento: katiwha 
ter sorte: kabunuga 
ter tempo: kahawkan 
ter trilhas: duwiminaw 
ter tumor: tukuk 
ter um abcesso: tiragunvi 
ter um pressentimento: 
kateksan, kiyewvi 

ter vergonha: mara (mará) 
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terçado: kasivag / kaspag, 
gikaswaga 

terça-feira: madi 
terçol: wahawru, gibuskana 
terceiro adj.: amapnampiye 
terceiro s.: amapnam 
terçol: kuteg 
terminar: madika, makisup, 
matisak, matiswa, pes 

terra: waxri, wayk 
terra (mundo): hawkri, maywak 
terra de (local): -mnaw 
terra preta: wayk pohe 
terreiro: higiw, ahigwi 
terremoto: sagkaki 
terreno meio-alagado: marikas 
terreno recém seco: marikas 
terreno: waxri, giwaxig 
terrestre: waxiwne 
terrível: mbeyevye 
tesoureira: tewtew 
tesoureiro: karukrivutne, 
darihkevutne karukri 

testa: gidep 
testado: hikeka 
testar: hikek 
teste: hikekwaki 
testemunha: gawneve, 
inetitkekne 

testemunhar: keh temwe 
testículo: aran, gibala 
teta: ahin 
tétano: karayt ku pariye keh 
ubiy detvi 

teu: pidahan, pi- / p- 
texto: iwit 
tia: gakig 
tigela: tas 
tigela de cerâmica: samaku 
timbó: ikun 
time: arehwenevwi 
tímido: avisatruviye 
tingir: subukbeta ahakwa 
awegesten 

tinta: atemketni, atamra 
tio: gikukri 
tipiti: matap, gimatwir 
tipo: ahumwan, -viyene gihumwan 
Tipoca (monte): Warumka 
tiradeira: palah 
tirar: wiwh, taris, higih, iwi, 
pasuh, tivika, bisikse, maris, 
huwasa 

tirar (piolho): kidis 
tirar (sem aviso): xuwehe 
tirar a polpa: akehne 
tirar água: ikava 
tirar lasca: bakmina 
tirar retrato: wiwh ahempak 
tirar soneca: mayaksa givit 
aynesa 

tirar talas: kiys 
tiritar: mumumukuvari 
tiro: haviska 
tiro (som): haviskaman 
titia: akya, gakig 
titio: kukya 
toalha (de mesa): amarbo, 
amaduhya 

toalha: sevyet, gikanwapti 
tocaio: ginuwsak 
tocando: day, dayvi, digikak 
tocante: kanmavere 
tocar: dax, tes 
tocar (instrumento): tes 
tocar (música): agigha 
tocar fogo: hakis, hamah, huwiya 
tocha: abukri akat 
toco: ah ahadgu, adug 

toda a noite: hewke tiyegem 
todo mundo: madikte hiyeg 
todo o dia: takunipti 
todo tipo: arakambet 
todo: madikte 
todos (individualmente): -ekuye 
todos juntos: kabubuk 
todos: -ave 
toldado: pahakbote akak ukuhne 
tolerar: ka kiyimwihwa 
tolice: mahiyakemniki, 
gimahyakemni, givuvumni 

tolo: mahayakemnivye, 
yuma gihiyakemi 

tomada: adugas 
tomar (beber): higap, dukuh 
tomar (remédio): dakara 
tomar (vacina): kawih 
tomar banho: awke, awkeviye 
tomar conta: hiyak akak 
tomar a iniciativa: kavusaw 
tomar purgante: avakbiyaw 
tomar uma decisão / resolução: 
ahegbeta gihiyekemni 

tomar: iw 
tomara que: -mah 
tombar: hirohe 
tombo: tuguhka, gitughan 
tome: nobaki! ahah! 
tonelada: ton 
tonina: ivuw-arib 
tonteira: mtiwkamnika 
tonto: davimnavi, mtiwke 
tonto: mtiwke 
tontura: mtiwkamnika 
tópico: awegewni, -epka 
tora: manit, gimanta, sedri, 
gisedra 

tórax: giduknap 
torcedor: arehwenevwi 
gihiyegavu 

torcer (membro do corpo): sukure 
torcer: tagebuh 
torcido: kidubet, kayewbet, 
kayewnene 

tornar-se avarento: 
kowtyakuhwa 

tornar-se mais sábio: 
hiyakemnihwene 

tornar-se manso: huwivra 
tornar-se preto: puh 
tornar-se ralo: huwekwe 
tornar-se: humaw, 
ugeswa / wageswa 

torneira: un ariwtyak 
torno: gramp 
tornozeleira: akawanti, gikawan 
tornozelo: gimakuyana 
torrado: higihgi, higihgiska 
torrar: higihgis 
torre de água: un atiy 
torrencial: pugukiye 
torto: tagebubet, darekbet, 
wagewbetvi 

tosse: duhuduhka 
tossir: duhuduh 
total: madikte 
totalmente: -te (inteiro) 
touro: pak 
trabalhador: kannivwikevutne, 
kabivwiye 

trabalhar árduamente: 
kannivane 

trabalhar: kannivwiye 
trabalho: annivwit, gannivwi, 
gannip, obra 

tracajá: mewka, waka 
traço: tiykaki nopsesa, tiykaki 
adahan pawtaksa iwit 

tracuá: tarukwa 
tradução: giwegesni 
traição: arewhataki, garewhatan 
traído: kamaykiska 
trair: kiniswata, kamaykis, 
arewhata 

traíra: iyg 
trairão: ivuw 
traje fino: gibereswan 
tralha: mahembetka 
tralhoto: kasiw 
trama: kinisaka 
trança: imavaki, gimevekni 
trançado (v.): humka, 
trançado (s.): humabohaki 
trancado: wagetip, ugetip 
trancar: wagestiva /ugestiva, 
sabuk 

trançar: hum, imava 
tranquilo: karisaw 
transar: hamah 
transbordar: suruptihwa 
transcendente: -min 
transformação: giwegesni 
transformação (magia): 
givewekan 

transformar-se: wageswa 
transformar-se (magia): pawak 
transitório: maviyevyenen, kane 
ayivwi 

transmitir: pisivi 
transparente: huwewehe 
transtorno: dakuhwaki 
transversal: kiyaknibet 
transversalmente: atakwanavrik 
trapaceiro: kinisekevutne 
trapo: kamisbet 
traqueia: gikuvi 
traseiro (de trás): butye 
traseiro (nádegas): gihpu, 
gihuw/givuw 

tratado (flecha ou cachorro): 
kivegaku 

tratamento (de doença): aviyak 
tratar (doença): piyih 
tratar (passando veneno na flecha, ou 

remédio no cão para ele farejar bem): 
kivegha / kuvega 

tratar (peixe): paduk (im) 
tratar como afilhado: andika 
tratar-se com quentura (no corpo 

inteiro): subuktaw 
tratar-se com quentura: 
subukwa 

trato: ahegbetawka, 
gahegbetawni 

trave: akoksa 
travessa (de cabelo): bahet, 
gubaheta 

travessa (de casa): atakwanavrik, 
abukarap 

travessa (de canoa): adaw 
travessão (de casa): idarapti, 
adarap 

travessão (—): tiykaki 
travesseiro: itiwevwit 
travesso: kameksevye 
travessura: kinisaka 
travoso: misibe 
trazer: ewk 
trazido: ewka 
trecho: iwit 
treco: ariknebdi waditnevyenen 
trégua: mayaka 
treliça: humabohaki 
tremendo de medo: duwidwiptip 
tremer: sagka, segke 
tremer (com frio): minet 
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tremer (de músculo): duwidwis, 
mumumukuvari 

tremor (terra): sagkaki 
tremor (com frio): minetka 
tremor (muscular): duwidwiska 
trepadeira: akati 
três: mpana 
três vezes: mpamavut 
treze: madikawku akak mpana 
arawna 

triangular: sigisukuye 
triângulo: atusi mpana akebi 
tribo: hiyegviyene 
tributário: giwakun, awakun 
trilha: maviyeket, gimavyekeg 
trinta: mpana madikwa 
tripas: gisasa 
triste: bawki 
tristeza: bawkiswaki, 
gibawkiswan 

triturar: kukwa, xuwexwebdih 
troca: uniyehaki, giwiniyan 
trocar (roupa): wiwhwa 
trocar: uniyah 
troco: (karukri) asemne, lamone 
tronco, caule: ah akat 
trono: epti kiyatyo 
tropeção: tayuhtet 
tropeçar: tayuhe, wihwa 
tropo: patuwesbuhka, abektey 
trote: kinisaka 
trovão: digidgiye 
truque: kinisaka, gannu 
tua: p- / pi- 
tubarão: uver 
tuberculose: karayt duhuduhka 
tucano-de-bico-avermelhado: 
yawk 

tucano-de-peito-amarelo: 
muwokivra 

tuchaua: gikivara 
tucumã: waratwi 
tucunaré: kunan 
tucupi: kaharu 
tudo bem: ihkata 
tudo: madikte 
tufão: marino tagebuhwano 
tufar: tukugwa, maraha 
tuim: payatwa 
tuiuiú: tiyuy 
tuju: wawakay 
tumor: wahawru, warewni, 
kumeh, gibuskana 

Tumucumaque: Tinukimnaw 
túmulo: imewti, gimew 
tumulto: dakuhwaki, awahka 
tumultuar-se: dakuhwa 
turbar-se: bawkiswa 
turé: aramtem, garamtema 
turista: danuhpene ariwntak 
iwetrit piyawakad 

turvo: ukuhnebetye 
tutano: avirik 
tuvira: kasivag 
tuxina: wiwri 
Uaçá: Wahama 
uacari: uw 
ubaia doce: inamhetni 
ucuuba-branca: warusi 
ué! kure! 
uivo: mawno 
úlcera: yatwe, katiwduka 
ultimamente: akak inin 
último: amadkemni 
ultrajante: mpinevevye 
ultrajar: arewha 
um/uma (alta, funda ou larga) (lugar 

ou coisa delimitada): pahayku 
um/uma (bocado): pahabiyu 

um/uma (cacho): pahatwi 
um/uma (cesto): pahayh 
um/uma (coisa abstrata): pahat 
um/uma (coisa cilíndrica): pahat 
um/uma (coisa côncava ou metálica): 
pahamku 

um/uma (coisa de formato irregular): 
paha 

um/uma (coisa extensa): pahatra 
um/uma (coisa plana): pahak 
um/uma (coisa redonda ou 

quadrada): pohow 
um/uma (embrulho): pahaymku 
um/uma (feixe): pahaki 
um/uma (gole): pahabiyu 
um/uma (grupo): pahabu 
um/uma (mão, mão cheia): pahawku 
um/uma (parte): pahawhri 
um/uma (pessoa): pahavwi m., 
pahavu f. 

um/uma (planta): pahakti 
um/uma (vaso, vaso-cheio): pahayap 
um a um: pahavwimpi 
um após outro: digikeke 
um bom pedaço: barewye 
avugban 

um outro mundo no céu: 
pahakwa en inurik 

um outro mundo: pahakwa 
um para cada: -t / -it 
um pouquinho: aritnanyumni 
um sequer: pahatnema 
uma série: pahaymine 
uma só vez: pahayewvi 
uma vez que: ku samah 
umbaúba: tukuwi 
umbigo: idugasti, adugas, 
gidugas 

umedecer: anugboha 
úmido: anugbetye, kongap 
umiri: umeg 
ungir: imiha 
unguento: iveyti debetnene 
unha: gikihpuga 
unha (de caranguejo): gudawna 
unha encravada: panar 
unheiro: duwyo, panar 
união: pahadguhwaki, 
uvandukawni 

único: pahavwiwatnen 
unidade: akebi 
uniforme (reto): ahegbuhka 
uniforme (roupas): gikawihni 
hehpekuye ahivak 

unir: pawtaksa 
unir-se: hamah 
uns aos outros: pawtak, -ak, 
-ekbet 

ura: wakukwa-ateya 
urina: gitin 
urinação: gahinapni 
urinar: ahinap 
urna: mayap 
uropígio: adakra 
urrar: migiswa, hihiwa 
urtiga: manegus 
urubu: isuw 
urubu-de-cabeça-amarela: 
isuw-idunap 

urubu-rei: makkawem 
Urucauá: Arukwa 
urucu: ihap 
usar cinto: kakabutikhewne 
usar: kawih, ewkahwa 
usuário: akawhak 
usufruir: batek kawih 
utensílios: -vig, -pig 
útero: bakimnatiy, gitiy 
utilizar: kawih 

úvula: giwara 
vá! su! 
vaca: pak 
vacina: vaksin 
vacinar: vaksinepka, kawihkis 
vaksin 

vadiar: wewvari (sing.), 
wewnamah (pl.) 

vadio: wewkevutne 
vagalume: bukuy, karuw 
vagar: waywe 
vagem: kumat imiyo 
vagina: itotit, gutoti, guvit 
vaidoso: waditnevyenen 
vala (cavada): atika, atikamnihka 
vala (natural): duwihka 
vala de drenagem: atikamnihka 
ameveket un 

vala de irrigação: atikamnihka 
darihket un 

vale: waxri aduhwan, amakasa 
valentão: kaketihpiye 
validade: akamaxni 
valioso: awaygye, 
ka awaygisima 

valor (dinheiro): atiwni 
valor (importância): awaygi 
vamos! uyay! 
vandalismo: arewhaki, 
garewhan 

vanglória: uwanti waditnevyenen 
vangloriar-se: barewavwi, 
keh giwanti waditnevyenen 

vantagem: kabayka 
vão: payt anum 
vapor: sariyanap 
vaqueiro: pakevutne 
vaquinha: idugastivey 
vara: isugit, gisuga, gahra 
vara (para bater): imahrit, gimahra 
vara (para empurrar canoa): takar, 
gitka 

vara de pescar: ivuhti 
kakatsaku 

vara de pescar (com linha curta): 
xawxaw 

varal: imawaket, gumawake 
varanda: paytbu, givinbu 
varejo: aritnanyumni 
vareta de pintar: anwatvey 
variável: atekegbetwiye 
varicela: aykayan, gikayan 
variedade: arakambet, -viyene 
varíola: sagam 
vários: arakembet 
vários: ka aynsima, kibite 
varrer: sagah 
várzea: kariy 
vasilha: atiy, gitiy 
vaso: darivwit, gidava, mukuw, 
kanar 

vaso duplo: tukutku, tuktuk 
vapt!: tyak! 
vassoura: asagi, gisaga, asaga, 
sagehtet 

vassoura (na árvore): ariwveyni 
vassourinha: asagimna 
vau: wenamnesa 
vazante: axiwhan 
vazio: miyakye, miyok, 
yuma ayakak 

vazio (cuia / canoa): miyakap 
vazio (estômago): kadiyebi 
veado branco: kariku 
veado: it 
veia: kawri, gikawa 
veículo: giwewten 
veio matriz: karukri wahano 
ahina 
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vela: buji, gibujiya 
vela (de barco): wer, awera, 
giwehri 

velha (mandioca): amegmevye 
velhice: kiyavwiki / kiyavuki 
velho (coisas): mugumguvye 
velho (gente): kiyavarivye 
velho (sem respeito): kiyapye 
velocidade: arapti, gihedbet 
veloz: araptiye 
vencer: matak 
venda: piyuka, aviykak, gavikan 
vender: piyuk 
vendedor: piyukevutne 
veneno: iveyti, giveyi, gavuyi, 
venen 

venenoso: pahaywotneye 
Venha comer! Bawba! 
ventania: marino 
ventilado: kamaygvure 
vento: mayg, kamaygviye 
ventosa: maruksi-adudu 
ventre (útero): ahumwekeg, 
bakimnatiy 

ventre: ginaktin, gitun 
ventrecha: bukihbetaki 
ver: hiya, hiyap 
ver como está: iwasa 
verão: nimehme 
verbo: iwit ekkene ku pariye wis 
keh 

verdade: hiyakemniki 
inyewatnene 

verdadeiro: inyewa, igyewa, 
inyewatnene 

verde: ayeweye, igiye, 
inamyanvitye 

verde (imaturo): igiye, imiyo 
verdura: ahamnabdi 
vergão: huwisno 
vergonha (no rosto): sikivi 
vergonha: maraki 
verme (larva): wawa 
verme (lombriga): kawri 
verme grande: tembweh 
vermelhidão: duwhaki, giduwna 
vermelho: duwweh 
vermelho (partes do corpo): sigiye 
verônica: muhuw 
verônica-do-igapó: 
karukri-akat 

verruga: kuvatri, gikuvatra 
vertical: inutak ta warikwit, 
tabir 

verticalmente: tabirtip 
vértice: avuh, amuhri 
vértice central: ayakni 
vertigem: mtiwkamnika 
vestígio: -ewni 
vesgo: darakotye 
vespa: motye 
vestido: simis, gusimsa 
vestígio: idukwet, gidukwan 
vestir (em outro): kawihkis 
vestir (em si): kawih 

vestir-se: wiwhwa, kawihminaw 
vez: gihawkanavrik 
vezes: -vut 
Via Láctea: Warik, 
Hawkri Avatitakni 

viaduto: ahin inuwewne 
viagem: giwewvan, giwewni 
vibração: atigsan 
vibrante: kategan 
vibrar: tiktik 
vísceras: gisasa 
viciado em drogas: 
dohogampiye 

viciado: puwe, 
ka ik adahan ikis 

viciar-se: ihumpevwe, arihhaw, 
ikatuswa, puwvuhwa 

vida (eterna): dehetniki, gidehetni 
vida: aymahwaki, gaymahwan, 
gihawkan, giwewni, giwskawni 

videira: akat 
vidente: kowtye 
vidro: butey, gibuteya 
viga: avayta 
vigia: avuriwkevutne, avuriwtya 
vigiar: avuriw 
vigor: gidatni 
vigorosamente: kiyhaw 
vigoroso: ka gabihetnisima, 
kabip 

vila: paytwempu (nopsesa) 
vindouro: aytwenihpiye 
vingança: diyuhkiska, gidiyesan 
vingar: diyuhkis 
vingar-se: katiwnihkis 
vinte e dois: pina madikwa akak 
pisaya arawna 

vinte e sete: pina madikwa akak 
ntewnehker arawna 

vinte: pina madikwa 
violão: viyoloh 
violência: kerka gikevan 
violento: mbeyevye 
violentar: kamaxmina, 
parak gumin 

vir à tona: iyak 
vir algumas vezes: danuhaptih 
vir mais perto: danuhkwa 
vir: ayta, aytwenihpiye 
virado (dobrado): minunbetviye 
virado (invertido): mab 
virar (inverter): mabuk 
virar: wages / uges, wagestasa, 
wagesmuhke, tukuyha 

virar-se (dar uma volta): wagestaw 
virar-se: ugeswa / wageswa, 
wagesakuhwa 

viraru: kanaw 
vírgula: tivaka kayewnene 
vírus: (karayt) anag 
visão (ver): givegi 
visão (sonho): gihiyvan givegivey 
visar: -te 
viscoso: atihnivik 
visita: danuhpaki 

visitante: danuhpene, 
gidawnheve 

visitar: danuhpa 
vista: gihivan, givegi 
vitiligo: kuhk 
vítima: giwin, 
ku pariye arewhepka git, 
 ku pariye taraksepka gikak 

vitória: matakaki 
viúva: madankuno 
viuvinha: awiyayb 
viver às custas: awayge 
viver em paz: pasamrak 
viver: misakwa, aymahwa 
vivo: iveg 
vizinho: gihumwari 
voadeira: umuh sivaremun 
voar: amara, bokne 
você e eu: wis 
você: pis 
vocês: yis, is, yi 
volta (amarrar): wanaka 
volta (voltar): gidiyemni 
voltar (muitas vezes): diyudyuka 
voltar (sempre): didiwak 
voltar a si: hawkamnihwa 
voltar: diyuh, diyuhminaw 
volume (quantidade): akemni 
volume (som): ahawna 
volúvel: atekegbetwiye 
vomitar: hikak, hikekbetew 
vômito: gihikakni 
vontade: gimawkan 
voo: amaraki, gamaran 
vos: -yi / -y, yi-/ y- 
vós: yis 
votar: votya 
voto: ikaksaki, gikaksan, siyama 
vovô: ahwi 
vovó: avyan 
voz: ikuvimnat / ikuvitman, 
gikuvimna 

vulcão: waxri hamahwatine 
vulva: guvatakni 
xadrez (padrão): kiyaknibdave, 
muswegbo 

xamã: ihamwi 
xará: ginuwsak 
xarope: siru 
xícara: tas 
xilema: arih 
xingar: mahivwih, makuksa 
xiricaá: avukun 
zangado: kanarubet, 
dagawne / darawne 

zagaia: lahs 
zangar-se: dagawnhaw 
/ darawnhaw 

zelador: avuriwtya 
zim! kew! 
zinco: sivaripti, zehk 
zíper: xiklet, gaxikletavig 
zombar: mahivwih 
zumbindo: siyevi 
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