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Histórico
A Primeira penetração nas terras do Município, primitivamente habitado pelos tapuios, foi
feita pelo comandante José Dias Soares e seus filhos Domingos e Gabriel, visando a exploração de
borracha. Estabeleceram-se no local onde hoje está situada a Cidade, dando-lhe o nome de
Formiga.
Com a chegada dos desbravadores, por volta de 1812, os tapuios se afastaram, iniciando-se
o processo de povoamento, com a construção das primeiras moradias e a exploração dos vastos
maniçobais.
Em 1816, Domingos Dias Soares fundou a primeira fazenda de criação. Foi seguido por
outras famílias, que se dedicaram à agricultura e à pecuária, ainda hoje principais suportes da
economia do Município.
Em 1904, mudou-se o topônimo para Caracol, que teve origem na existência de uma lagoa,
em forma de serpentina.
Gentílico: caracolense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Caracol, pela lei municipal de 12-01-1904,
subordinado ao município de Raimundo Nonato.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, distrito de Caracol figura no município
de São Raimundo Nonato.
Elevado à categoria de município com a denominação de Caracol, pela lei nº 686, de 04-071912, desmembrado de São Raimundo Nonato. Sede no antigo distrito de Caracol. Constituído do
distrito sede.
Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920, o município é constituído
do distrito sede.
Pelo decreto estadual nº 1279, de 26-06-1931, o município é extinto, sendo seu território
anexado ao município de São Raimundo Nonato, como simples distrito.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, Caracol figura como distrito do
município São Raimundo Nonato.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Caracol, por ato das
disposições constitucionais transitórias promulgada de 22-08-1947, desmembrado São Raimundo
Nonato. Sede no antigo distrito de Caracol. Constituído do distrito sede. Instalado em 28-08-1948.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

