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O sistema hidrográfico carrega em seu âmago uma imensi-
dão de riquezas e mistérios, essenciais para a vida humana, 
sendo considerado um recurso significativo no desenvolvimen-
to de uma região. Diante da importância desse elemento, faz-se 
interessante salientar sua influência no processo de nomeação 
do espaço. Essa prática é um exercício que se encontra pautada 
no campo de estudo da Onomástica, área da Lexicologia que se 
dedica às lexias que nomeiam pessoas (Antroponímia) e luga-
res (Toponímia). Diante dessa perspectiva, é possível perceber 
que os topônimos, nomes próprios de lugares, buscam identifi-
car as influências linguísticas e culturais de um determinado 
povo; assim sendo, esse conhecimento passa a despertar o inte-
resse de vários pesquisadores em diversas partes do mundo. 
Com vistas a promover a ampliação dos estudos Toponímicos e 
gerar informações consistentes para elaboração do Atlas Topo-
nímico da Bahia (ATOBAH), projeto desenvolvido pelo Nú-
cleo de Estudos Lexicais (NEL), coordenado pela Profª Drª 
Celina Márcia de Souza Abbade, a proposta apresentada nesse 
trabalho é a de realizar um estudo toponímico acerca das águas 
no território da Bacia do Rio Corrente, localizadas a oeste da 
Bahia, nas extremidades do estado. Busca-se verificar as influ-
ências culturais, históricas e étnicas no município no processo 
de nomeação dos rios, lagos, riachos e outros fluxos d’água no 
território. O corpus da pesquisa consistirá na análise de fontes 
documentais, mapas, cartas topográficas e documentos oficiais. 
A natureza do trabalho estará fundamentada na construção de 
um referencial teórico pautado nas taxes propostas por Dick 



(1990), de acordo com sua natureza física e antropocultural, 
propiciando investigar as motivações toponímicas. O presente 
trabalho fundamenta-se nos pressupostos da Toponímia, com 
vistas a promover um levantamento de dados a fim do preen-
chimento de fichas lexicográfico-toponímicas (DICK, 2004) 
dos acidentes hidrográficos das onze cidades pertencentes ao 
Território de Identidade 23, Bacia do Rio Corrente. 
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Fichas lexicográfico-toponímicas. 


