Braúnas
Minas Gerais - MG
Histórico
Foi por volta de 1825 que concedeu o Governo doze sesmarias de terra situadas entre as
margens dos rios Santo Antônio e Guanhães aos irmãos da família Figueiredo Neves, para cultivo e
povoamento. Com o correr dos tempos, passaram essas terras à posse do alferes Fortunato do
Carmo e seus descendentes.
Foram fundadores do município o alferes Bento Pinto de Aguiar e Joaquim Francisco
Vieira.
O município foi desmembrado em 1953 do de Guanhães. Seu nome vem de braúnas,
existentes às margens do rio Braúnas, que serviu de marco e ponto de referência para os primeiros
desbravadores da região.
Gentílico: braunense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Baraúnas, pela lei provincial nº 2805, de 03-10-1881,
e lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de São Miguel de Guanhães.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Baraúnas, figura no
município de São Miguel de Guanhães.
Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920, figura no município de São
Miguel de Guanhães o distrito denominado Nossa Senhora do Amparo de Guanhães.
Pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923, o distrito de Nossa Senhora do Amparo de
Guanhães tomou a denominação de Braúnas de Guanhães e o município de São Miguel de
Guanhães a chamar-se simplesmente Guanhães.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Braúnas de Guanhães (exNossa Senhora do Amparo de Guanhães), figura no município de Guanhães (ex-São Miguel de
Guanhães).
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1950.
Elevado à categoria de município com a denominação de Braúnas, pela lei estadual nº 1039,
de 12-12-1953, desmembrado de Guanhães. Sede no atual distrito de Braúnas (ex-Braúnas de
Guanhães). Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1954.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, ó município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas distritais
Baraúnas para Nossa Senhora do Amparo de Guanhães, alterado em 1920.
Nossa Senhora do Amaparo de Guanhães para Braúnas de Guanhães, alterado pela lei estadual nº
843, de 07-09-1923.

