Nanuque
Minas Gerais - MG
Histórico
Grande parte das terras, onde hoje se situa o município, foram habitadas por índios
nacknenuck. A ocupação do território pelo homem branco deu-se quando os herdeiros do
engenheiro, de origem alemã, Jorge David Schieber, ocuparam o local que denominaram “fazenda
Sete de Setembro”. Em 1911, o armador João Américo Machado Adquiriu, daqueles moradores,
terrenos para a instalação de uma grande serraria, que passou a funcionar em 1912, ano tido como o
do início do povoamento. A estrada de ferro, já existente, contribui decisivamente para a
construção do núcleo, fixando aí um posto de abastecimento de combustível vegetal e edificando
mais tarde a estação ferroviária.
A indústria extrativa de madeira para servir de combustível à estrada de ferro e,
posteriormente a extração de outras madeiras para fins industriais, a instalação de várias outras
serrarias e, mais tarde, a exploração agrícola, trouxeram grande progresso para a comunidade.
O topônimo originou-se da simplificação do nome dos primeiros habitantes do local, os
índios nakneuck.
Gentílico: nanuquense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Santa Clara do Mucuri, pela lei provincial nº 2829, de
24-10-1881, e lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Teófilo Otoni.
Pela lei municipal nº 228, de 18-12-1902, o distrito de Santa Clara do Mucuri tomou a
denominação de Aimorés.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Aimorés, figura no
município de Teófilo Otoni.
Assim permanecendo nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920.
Pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923, o distrito de Aimorés passou a chamar-se Indiana.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Indiana (ex-Aimorés),
figura no município de Teófilo Otoni.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 148, de 17-12-1938, o distrito de Indiana, foi transferido de
Teófilo Otoni para o novo município de Carlos Chagas.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Indiana, figura no
município de Carlos Chagas.
Pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, o distrito de Indiana tomou a denominação
Nanuque.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de Nanuque, figura no
município de Carlos Chagas.
Elevado à categoria de município com a denominação de Nanuque, pela lei nº 336, de 2712-1948, desmembrado de Carlos Chagas. Sede no atual distrito de Nanuque (ex-Indiana).
Constituído de 3 distritos: Nanuque, Alto Itaúna (ex-povoado de Comercinho) e Serra dos Aimorés
(ex-povoado da estação do km 158 da Estrada de Ferro - Bahia Minas), ambos criados pela está
mesma lei acima citado. Instalado em 01-01-1949.
Em divisão territorial datada de 1-VI-1950, o município é constituído de 3 distritos:
Nanuque, Alto Itaúna e Serra dos Aimorés.

Pela lei nº 1039, de 12-12-1953, Nanuque adquiriu do município de Carlos Chagas o distrito
de Vila Pereira.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 4 distritos:
Nanuque, Alto Itaúna, Serra dos Aimorés e Vila Pereira.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 2764, de 30-12-1962, desmembra do município de Nanuque o distrito de
Serra dos Aimorés. Elevado á categoria de município.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 3 distritos:
Nanuque, Alto Itaúna e Vila Pereira.
Em Face do acordo celebrado entre os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo decreto nº
7166, de 15-09-1963 (Minas Gerais) confirmado pelo decreto nº 264, de 15-09-1963, (Espírito
Santo) o distrito de Alto Itáuna passou a integrar definitivamente ao território do Espírito Santo.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 distritos:
Nanuque e Vila Pereira.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas distritais
Santa Clara do Mucuri para Aimorés, alterado pela lei municipal nº 228, de 18-12-1902.
Aimorés para Indiana, alterado pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923.
Indiana para Nanuque, alterado pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943.

