Marabá
Pará - PA
Histórico
As primeiras penetrações no território do atual município de Marabá devem se a Carlos
Leitão, chefe político em Boa Vista. Vencido nas lutas políticas em que se envolvera no norte de
Goiás, resolveu procurar refúgio no vizinho estado do Pará. Desceu então o rio Tocantins em
companhia de sua família de uma dezena de partidários fieis e foi estabelecer se a cerca de légua
abaixo da foz do Itacaiúnas, numa elevação onde fundou uma colônia agrícola.
Em 1895 os irmãos Antão e Hermínio Pimentel, tentando alcançar os campos gerais do
Xingu, descobriram grandes cauchais nas margens do Itacaiúnas. Atraídos pela notícia da
descoberta, goiano e maranhenses, em grande número para ali se deslocaram, dedicando-se à
extração do caucho. Em 1897, Francisco Coelho da Silva, maranhense residente em Grajaú,
acreditando poder enriquecer com o comércio do caucho, transferiu-se para a colônia, foi
estabelecer-se na foz do Itacaiúnas. Um ano mais tarde, desavindo-se com o dirigente da colônia,
foi estabelecer-se na foz do Itacaiúnas. À sua nova moradia deu o nome de Marabá, em lembrança
de sua antiga casa comercial em Grajaú. Em pouco tempo surgiria em torno desta um pequeno
arraial, que se tornaria o ponto obrigatório dos caucheiros que subiam e desciam o rio e que
constituiu o núcleo de onde se originou o município.
Gentílico: marabaense
Formação Adminstrativa
Elevado à categoria de vila com a denominação de Marabá, pela lei estadual nº 1278, de 2702-1913, desmembrado de São João do Araguaia. Constituído do distrito sede. Instalado em 05-041913.
Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 1-IX-1920, a vila aparece constituído
de 2 distritos: Marabá e Lago Vermelho.
Pela lei estadual nº 2116, de 03-11-1922, é extinto o município de São João do Araguaia,
sendo seu territorio anexado a vila de Marabá. Sob a mesma lei o distrito de São João do Araguaia
passou a denominar-se São João da Ponta.
Elevado à condição de cidade e sede do município com a denominação de Marabá, pela lei
estadual nº 2207, de 27-10-1923.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 2 distrtios:
Marabá e São João da Ponta ex-São João do Araguaia. Não figurando o distrito Lago Vermelho.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aparece
constituído de 3 distritos: Marabá, Santa Isabel e São João da Ponta.
Pelo decreto-lei estadual nº 2972, de 31-03-1938, o município de Marabá adquiriu os extintos
distritos de Itupiranga e Jacundá.
Pelo decreto-lei estadual nº 3131, de 31-10-1938, o distrito de Santa Isabel passou a
denominar-se Santa Isabel do Araguaia. Sob o mesmo decreto acima citado o distrito de São João
da Ponta voltou a denominar-se São João do Araguaia e ainda são criados novamente os distritos de
Itupiranga e Jacundá.
No quadro fixado para, vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 5
distritos: Marabá, Itupiranga, Jacundá, Santa Isabel da Araguaia ex-Santa Isabel e São João do
Araguaia ex-São João da Ponta.
Pela lei estadual nº 62, de 31-12-1947, desmembra do município de Marabá os distritos de
Itupiranga e Jacundá, para constituir o novo município de Itupiranga.

Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 3 distritos: Marabá,
Santa Isabel do Araguaia e São João do Araguaia.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 2460, de 29-12-1961, desmembra do município de Marabá os distritos de
São João do Araguaia e São Raimundo do Araguaia ex-Santa Isabel do Araguaia, para formar o
novo município de São João do Araguaia. Sob a mesma lei acima citado altera a denominação do
distrito de Santa Isabel do Araguaia, para São Raimundo do Araguaia.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

