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A Onomástica é um rico campo em informações linguísticas e histó-
ricas, que proporciona dados muito interessantes em relação aos nomes 
próprios. Essa ciência, dividida em duas subáreas, Antroponímia e Toponí-
mia, vai, segundo Dick (2007), além do mero fator auxiliar do agir e do 
viver, visto que adota rumos a partir dos “falares ao longo dos períodos 
históricos, de comportamentos presentes no cotidiano e de atitudes morais 
ou operosas valorizadas pela população” (DICK, 2007, p. 144). A Toponí-
mia, que investiga o léxico toponímico a partir da motivação dos nomes 
próprios de lugares, tem despertado o interesse de estudiosos, suscitando 
pesquisas por diferentes regiões do país. Na Bahia, o Núcleo de Estudos 
Lexicais, sob a coordenação da Profª Drª Celina Márcia Abbade, está de-
senvolvendo o Atlas Toponímico da Bahia-ATOBAH, seguindo o modelo 
teórico do Atlas Toponímico do Brasil (DICK, 1990). A partir do ATO-
BAH, estudos relacionados aos topônimos vêm se expandindo, sobretudo 
nos topônimos que dão nomes às águas que banham todo território do esta-
do. Por esse motivo, a presente pesquisa seleciona uma das suas bacias 
hidrográficas, a Bacia do Jacuípe, pertencente ao Território de Identidade 
15, como objeto de estudo. Situada à margem continental leste brasileira, 
abriga quinze municípios do semiárido, a saber: Baixa Grande, Capela do 
Alto Alegre, Capim Grosso, Gavião, Ipirá, Mairi, Nova Fátima, Pé de Serra, 
Pintadas, Quixabeira, Riachão do Jacuípe, São José do Jacuípe, Serra Preta, 
Várzea da Roça e Várzea do Poço. Pretende-se, então, observar, analisar e 
classificar os nomes de rios, riachos, córregos, lagos, lagoas e outros recur-
sos hídricos encontrados, seguindo o modelo de taxionomia proposto por 
Dick (1990), além de organizar as taxes em fichas lexicográfico-
toponímicas respeitando também as propostas teóricas da pesquisadora 
supracitada. 
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