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No presente estudo, são analisados os topônimos de índole animal, os 
zootopônimos, encontrados na hidronímia do Território de Identidade 15, 
Bacia do Jacuípe. O ato de nomear faz parte da natureza humana e qualquer 
elemento presente no espaço físico pode servir como fator decisivo para a 
designação de um local, inclusive a fauna da região. Baseado nisso, obser-
va-se um expressivo número de zootopônimos, que referenciam as águas 
dessa localidade. Essa pesquisa, inserida no projeto ATOBAH – Atlas To-
ponímico da Bahia – coordenado pela Profª Drª Celina Márcia Abbade, 
investiga os topônimos de vinte e seis cursos d’água, que banham quinze 
municípios baianos, seguindo o modelo de taxonomia proposto por Dick 
(1990). O estudo das águas pode contribuir para a construção do perfil iden-
titário, linguístico e cultural da população local. No ato de nomeação do T1 
15, os indivíduos imprimiram aos topônimos suas memórias e visões de 
mundo, por meio dos quais ajudam a contar a sua história e do seu povo. As 
informações obtidas através dos nomes analisados permitem compreender 
que as águas também são fontes de conhecimentos sobre um determinado 
espaço, encerrando em si traços particulares e coletivos de seus nomeado-
res. Os topônimos selecionados encontram-se nos mapas hidrográficos da 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia-SEI, autarquia 
estadual que possui um levantamento completo da região, baseado na divi-
são dos Territórios de Identidade. Busca-se os registros hidrográficos a 
partir da natureza de distribuição das águas: rios, riachos, córregos, lagos, 
lagoas, braços, brejos. Os elementos encontrados estão inseridos em fichas 
lexicográfico-toponímicas, que fornecem dados detalhados sobre cada nome 
investigado. Como aporte teórico, são adotados os pressupostos teórico-meto-
dológicos da Toponímia, subcampo da Onomástica, dedicada ao estudo dos 
nomes próprios de lugares, sejam eles habitados ou não; bem como as con-
siderações de Abbade (2011), Brandão (2015), Correia (2017), Dick 
(1990;1992) e Seabra (2006; 2015; 2017). 

Palavras-chave: 
Toponímia. Zootopônimos. Bacia do Jacuípe. Territórios de Identidade. 


