Carlos Chagas
Minas Gerais - MG
Histórico
A microrregião Paastoril de Nanuque, onde se localiza o município, primitivamente era
habitada por indígenas, inclusive, os Botocudos, situados no Vale do Urucu. A fixação do
elemento branco no solo municipal só aconteceu nos meados do século XIX. A povoação teria
sido fundada próxima à confluência dos rios Urucu e Mucuri, com o nome de “Urucu”, devido à
existencia de pés de urucu na localidade. Presume-se ter sido o alemão, Senhor Somerlate, ferreiro
de profissão, descendente honaldês dos Van-Der Moas e Chineses dos Centão, além de outros, os
primeiros moradores do Vale do Urucu.
Fatores importantes influenciaram na evolução demográfica e econômica do município e da
região. A implantação da extinta Cia. E Comércio e Navegação do Rio Mucuri, fundada por
Teófilo Benedito Ottoni; a construção da estrada de rodagem ligando Santa Clara a Filadelfia
(atual Teófilo Otoni), de 1853 a 1857; a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Vitória e Minas; a
indústria extrativa de madeira e a fertilidade do solo, impulsionaram o desenvolvimento da
comuna. Os nomes de Antônio Coimbra, João Mineiro e Mestre Adão, ficaram inscritos como
antigos moradores da povoação. Em 1900 chegava João Gomes Euzébio, explorando extração de
madeira para a Estrada de Ferro e instalando uma fazenda dedicada à agricultura e pecuária.
O topônimo traduz homenagem da população do município ao grande cientista brasileiro,
Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, natural de Oliveira, Minas Gerais
Gentílico: carlos-chaguense
Formação Administrativa
Distrito criado coma denominação de Urucu, pela lei provincial nº 2418, de 05-11-1877, e
lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Teófilo Otoni.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Urucu, figura no município
de Teófilo Otoni.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Elevado à categoria de município com a denominação de Carlos Chagas, pelo decreto
estadual nº 148, de 17-12-1938, desmembrado de Teófilo Otoni. Sede no atual distrito de Carlos
Chagas (ex-Urucu). Constituído de 3 distritos: Carlos Chagas, Indiana e Presidente Pena. Os dois
primeiros desmembrados de Teófilo Otoni e o terceiro criado pela mesma lei do município. Não
temos a data de instalação.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 3
distritos de Carlos Chagas, Indiana e Presidente Pena.
Pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, o distrito de Indiana passou a chamar-se
Nanuque.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 3
distritos: Carlos Chagas. Nanuque (ex-Indiana) e Presidente Pena.
Pela lei estadual nº 336, de 27-12-1948, desmembra do município de Carlos Chagas o
distrito de Nanuque. Elevado à categoria de município. Pela mesma lei são criados os distritos de
Epaminondas Otoni e Vila Pereira e anexados ao município de Carlos Chagas.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 4 distritos: Carlos
Chagas, Epaminondas Otoni, Presidente Pena e Vila Pereira.
Pela lei estadual nº 1039, de 12-12-1953, o distrito de Vila Pereira foi transferido do
município de Carlos Chagas para o de Nanuque.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 3 distritos: Carlos
Chagas, Epaminondas Otoni e Presidente Pena.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

Alteração toponímica distrital
Urucu para Carlos Chagas, alterado pelo decreto-lei nº 148, de 17-12-1948.

