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Introdução 

Ao oeste da Região Central Mineira, próxima à Represa Três Marias e 

cortada pelo Rio Marmelada, Abaeté cresce e encanta com seu jeito 

mineiro de ser. Alegre e hospitaleira, a cidade se encontra 236 km 

distante da capital do estado. Basicamente ligada ao setor 

agropecuário, Abaeté, atualmente, se valoriza com um carnaval que 

é considerado por muitos como um dos melhores do Brasil, atraindo 

turistas de todo o país.  

Mas o que o passado de Abaeté tem a dizer? 

PRIMÓRDIOS 
Em busca de riquezas no século XVII, por volta do ano de 1730, os 
primeiros sertanistas se embrenharam nas selvagens matas do 
centro-oeste mineiro e se apossaram de vários sítios, cujas as terras 
cultivaram e iniciaram um povoado com posses legalizadas pelas 
cartas de sesmarias. 

Nessa região também viviam os índios da tribo dos Abaeté, pouco a 
pouco, dizimada até o final do século XVIII, graças ao conflito com os 
garimpeiros clandestinos que ferozmente procuravam por 
diamantes, abundantes até o ano de 1.745. 

O significado de Abaeté diverge bastante de acordo com os 
vocabulários e vocábulos pesquisados. Algumas versões da origem 
apontam que Abaeté significa “homem de respeito”, “o bravo”, 
“ilustre” e outros nomes de significados nobres. No entanto, existem 
também as versões que apresentam significados não tão elogiáveis 
como: “gente feia, de aspecto abominável”. A língua Tupi em uma de 
suas variações também apresenta o significado “muita gente” ou uma 
“tribo numerosa”, referenciando os povos indígenas que lá estavam 
antes mesmo da chegada dos desbravadores. Em Tupi-guarani ainda 
surge a tradução “Rio das crianças”, o que só justifica o fato da 
prefeitura da cidade considerar a maioria das citadas como traduções 
oficiais.  

No ano de 1796, a região chamou ainda mais a atenção da Coroa 
Portuguesa quando nela foi garimpada a maior pedra preciosa já 
encontrada no Brasil até aquela data. Um diamante com incríveis 138 
quilates e meio, o que equivale o peso de 27, 462 gramas. 
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A descoberta se espalhou e o número de sertanistas em busca de 
riquezas cresceu ainda mais na região. Com a expansão territorial do 
homem civilizado, o conflito com os povos indígenas foi inevitável e 
se arrastou por muitos anos. 

 

 

 

UM ROMANCE EM MEIO AO CONFLITO. 

Vivendo à margem esquerda do rio Abaeté e cada vez mais 
encurralados pelo o progresso dos garimpeiros, o confronto final 
entre homem branco e índios aconteceu no final do século XVIII, 
quando um bandeirante de nome Muniz iniciou uma guerra contra 
os nativos. Ironicamente, tal bandeirante se apaixonou por Rolemã, a 
filha do cacique e chefe de seus inimigos. Apesar de ser um 
sentimento correspondido e os dois se encontrarem escondidos, o 
romance proibido foi findado quando a guerra eclodiu de vez e os 
Abaeté viram, pouco a pouco, o extermínio de seu povo. 
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Dr. José Alves de Oliveira, grande pesquisador sobre a história da 
cidade, afirma em um de seus estudos que " estes [os brancos] bem 
armados e adestrados, infligiram derrota aos pobres índios. Deles, a 
maioria morreu, os restantes dispersaram-se e extinguiu-se a tribo."     

O fim da tribo e do romance entre Rolemã e Muniz deu nome à 
cidade que estaria por vim.  

 

 

 

AS PRIMEIRAS FAMÍLIAS E A CONSTRUÇÃO DE UMA CIDADE 

Segundo arquivo do IBGE, o primeiro núcleo de população civilizada 
iniciou-se de fato em meados do anos de 1820, com as famílias: Davi 
Pereira, Janeiro de Mendonça, Alves de Souza e Álvares da Silva, esta 
descendente de D. Joaquina Pompéu e procedente de Pitangui, isto 
em 1820.  

Sobre a fundação de Abaeté, os dados não são muito precisos. Nesse 
sentido, as pesquisas mais levadas em conta são as do advogado Dr. 
José Alves de Oliveira (já citado anteriormente). O que foi apurado 
nesse sentido, é que Capitão Antônio Teodoro de Mendonça, 
procedente de Barra do Paraopeba, arrematou um lote de fazenda 
nessa região e, quando se apossava de sua gigantesca propriedade, foi 
assassinado, próxima à fazenda do Tigre. 

O garimpo, maior motivo do povoamento na região até então, havia 
chegado ao fim por volta do ano de 1808. Após isso, a beira do rio 
Abaeté, os fazendeiro da região iniciaram a fundação de um novo 
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arraial, afim de efetuarem transações comerciais, alfabetizarem as 
futuras gerações, fazer a troca de conhecimento, além de realizarem 
atividades religiosas e políticas. 

Dois anos após o assassinato do Capitão Antônio Teodoro de 
Mendonça, seus descendentes, por empreendimento de Teodoro 
Janeiro de Mendonça (Tutor do filho mais novo), doaram o terreno 
ao local que na época era denominado por Patrimônio de Nossa 
Senhora do Patrocínio, isso no ano de 1842. Formou-se então o antigo 
povoado de “Marmelada”.  

Com uma pequena capela, com teto feito de palhas (onde hoje em dia 
se encontra a atual matriz da cidade), as primeira moradias surgiram 
em torno de um pequeno comércio. Antônio Teodoro Mendonça, 
Capitão Davi José Pereira e Capitão Pedro Alves de Souza iniciam um 
movimento em um recanto da Fazenda Matriarca, fortalecendo a 
ideia de uma cidade oficial. 

O historiador José de Oliveira citou que a missa inaugural do Arraial 
Novo foi celebrada no dia de Nossa Senhora do Patrocínio, no 
segundo domingo de novembro no ano de 1842. Foi o ano em que o 
arraial foi elevado à categoria de Distrito de Paz do Marmelada, 
pertencendo então ao município de Pitangui. 

Dez anos depois, a Paróquia de Morada Nova foi construída. No ano 
de 1860 as paróquias de Morada Nova e Dores do Indaiá foram 
transferidas do Bispado de Pernambuco para o Bispado de Mariana. 
No ano de 1864, o Distrito então é elevado à freguesia: Nossa Senhora 
do Patrocínio do Marmelada, pelo então Bispo de Mariana, Dom 
Antônio Ferreira Viçoso. A instalação então é feita no mesmo ano e 
após a construção da matriz o distrito se torna uma paróquia. 

No primeiro dia do ano de 1870, a comunidade e suas autoridades 
locais faz uma enorme pressão política para transferir a seda da vila 
para o Marmelada, por causa de uma localização geográfica 
centralizada. A Vila de Nossa Senhora das Dores do Marmelada se 
aproximava dos dezessete mil e setecentos quilômetros então, sendo 
maior do que muitos países europeus quando se somavam seus 8 
distritos. Tais distritos hoje são os atuais municípios de Paineiras, 
Biquinhas, Morada Nova, Cedro, Quartel Geral, Dores do Indaiá, 
Tiros, São Gonçalo do Abaeté e São Gotardo. Sete anos depois a Vila 
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então é elevada à categoria de Cidade, recebendo o nome que até hoje 
mantém: Abaeté. 

 

 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Os primórdios de Abaeté como cidade. 

(Data desconhecida) 

 

A fundação oficial de Abaeté deu-se no dia 5 de novembro de 1877. 
Desde então, pouco registro se encontra de sua história local além 
dos dados administrativos informados pela Biblioteca IBGE, que 
seguem abaixo desde os primórdios até a data da realização do 
registro: 

Distrito criado com a denominação de Abaeté, pela provincial de nº 
1186, de 21-07-1864, de 21-07-1864, e lei estadual nº 2, de 14-09-1891. 

Elevado à categoria de vila com a denominação de Abaeté, pela lei 
provincial nº 1635, de 15-09-1870.  

Sede na povoação de Marmelada ou Nossa Senhora do Patrocínio do 
Marmelada. Instalado em 11-01-1873.  

Pela lei provincial nº 603, de 21-05-1852 e pela lei estadual nº 2, de 14-
09-1891, é criado o distrito de Morada Nova e anexado a vila de 
Abaeté.  
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Pela lei provincial nº 1416, de 09-12-1867 e por lei estadual nº 2, de 14-
09-1891, é criado o distrito de Santo Antônio dos Tiros e anexado a 
vila de Abaeté.  

Elevado à condição de cidade com a denominação de Abaeté, pela lei 
provincial nº 2416, de 05-11-1877.  

Pela lei provincial nº 993, de 27-06-1859, e por lei estadual nº 2, de 14-
09-1891, é criado o distrito de Proteção de São José do Canastrão e 
anexado ao município de Abaeté.  

Pelo decreto estadual nº 182, de 05-09-1890 e pela lei estadual nº 2, de 
14-09-1891, são criados os distritos de Abaeté Diamantino e anexado 
ao município de Abaeté.  

Pela lei estadual nº 556, de 30-08-1911, o distrito de Abaeté 
Diamantino passou a chamar-se Canoas. Em divisão administrativa 
referente ao ano de 1911, o município é constituído de 5 distritos: 
Abaeté, Morada Nova, Canastrão (ex-Proteção São José do 
Canastrão), Canoas (ex-Abaeté Diamantino) e Santo Antônio dos 
Tiros.  

Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920, o 
município é constituído de 5 distritos: Abaeté, Abaeté Diamantino 
(ex-Canoas), São José Canastrão, Santo Antônio dos Tiros e Morada 
Nova.  

Pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923, é criado o distrito de São 
Gonçalo do Abaeté e anexado ao município de Abaeté.  

Sob a mesma lei estadual acima citada desmembra do município de 
Abaeté os distritos de Santo Antônio dos Tiros, Canoas (ex-Abaeté 
Diamantino), São Gonçalo do Abaeté e São José do Canastrão, para 
constituir o novo município com a denominação de Tiros. E ainda o 
distrito de Morada Nova se denomina Nossa Senhora do Loreto da 
Morada Nova.  

Em divisão Administrativa referente ao ano de 1933, o município é 
constituído de 2 distritos: Abaeté e Nossa Senhora do Loreto da 
Morada Nova (ex-Morada Nova). Assim permanecendo em divisões 
territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XX-1937.  

Pelo decreto-lei estadual nº 148, de 17-12-1938, foram criados os 
distritos de Biquinhas e Paineiras e anexados ao município de Abaeté. 
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Sob o mesmo decreto-lei acima citado o distrito de Nossa Senhora do 
Loreto da Morada Nova voltou a chamar-se Morada Nova.  

No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município 
é constituído de 4 distritos: Abaeté, Biquinhas, Morada Nova (ex-
Nossa Senhora do Loreto da Morada Nova) e Paineiras.  

Pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, desmembra do 
município de Abaeté os distritos de Morada Nova e Biquinhas, para 
formar o novo município com a denominação Morada.  

Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído 
de 2 distritos: Abaeté e Paineiras.  

Pela lei estadual nº 1039, de 12-12-1953, é criado o distrito de Cedro de 
Abaeté e anexado ao município de Abaeté.  

Em divisão territorial datada 1-VII-1955, o município é constituído de 
3 distritos: Abaeté, Cedro do Abaeté e Paineiras. Assim 
permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.  

Pela lei estadual nº 2764, de 30-12-1962, desmembra do município de 
Abaeté os distritos de Cedro do Abaeté e Paineiras, ambos elevados á 
categoria de município.  

Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é 
constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão 
territorial datada de 2007. 
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LOCALIZAÇÃO 

 

 

Na mesorregião Central Mineira, Abaeté está 230 km da capital Belo 
Horizonte e tem como principal via de acesso a BR-040. A riqueza do 
passado da região de Abaeté e seus diamantes fazem bastante 
sentindo quando se olha de forma mais ampla como a cidade firmou-
se centralizada entre abundantes vias fluviais.  

A baia do ribeirão Marmelada passa pelos municípios de Quartel 
Geral, Abaeté e Cedro do Abaeté. A bacia tem como principal corpo 
d’água o ribeirão Marmelada, que é afluente do rio São Francisco e 
nasce no Município de Quartel Geral-MG, a 940 m de altitude. Sua 
foz fica no reservatório da famosa represa de Três Marias, pela 
margem esquerda, e possui área total de 874 km2. 
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TRÊS MARIAS 

Nos anos 50, ainda sob o governo do então presidente Juscelino 
Kubitschek, a região maravilhou-se com o início da construção da 
Hidrelétrica de Três Marias. Terminada no ano de 1959, a usina 
iniciou suas operações no de 1962 com seus mais de 2700 metros de 
comprimento. 
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Lago de Três Marias – Próximo a cidade de Abaeté 

 

Abaeté e os municípios de Biquinhas, Felixlândia, Morada Nova de 
Minas, Paineiras, Pompéu, São Gonçalo do Abaeté e Três Marias 
tiveram parte de suas extensões alagadas em maiores ou menores 
partes. Mais tarde a Secretaria de Turismo de Minas Gerais criou na 
região o "Circuito Turístico do Lago de Três Marias", o que resultou 
numa transformação positiva das atividades turísticas e econômicas 
na cidade.  

Abaeté e região vislumbrou então uma oportunidade de alavancar o 
turismo de modo nunca feito antes, explorando com várias opções de 
entretenimento a área da represa. O movimento tornou-se tão 
abundante que um condomínio foi construído na região apenas com 
o intuito de oferecer lazer para os moradores e visitantes. 

Não obstante, a região herdou o privilégio de oferecer para seus 
visitantes o “mar de Minas”, com passeios de barco ou lanchas através 
das águas cristalinas. 
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O passado, presente e futuro da região segue o curso das águas que 
banham sua história. 

 

CARNAVAL 

Seguindo a tradição dos bailes de salão que no passado enfeitavam as 
ruas com foliões animados e coloridos em clubes, Abaeté atualmente 
festeja um carnaval animado e reverenciado em Minas e em todo o 
Brasil. 

O blog “Abaeté- Minas Gerais: História, fatos e fotos”, mostrando-se 
uma rica fonte de informação sobre a cidade, escreveu a respeito das 
referências e evoluções da folia ao citar o jornal “Folha Comunitária 
de Abaeté”. 

  

“Até a década de 30, o carnaval (...) se resumia ao “entrude”, a 
brincadeira de molhar o próximo com água de cheiro...” 

 

Mais tarde o carnaval passou a ser realizado nos clubes da cidade. 
Primeiro no Abaeté Clube. Depois a folia acontecia também no Nosso 
Clube. É a época das famosas marchinhas que até hoje são lembradas 
e cantadas por muitos... das deslumbrantes fantasias e blocos 
carnavalescos enfeitando com seu brilho e cor as ruas e os salões. Até 
se transforma no que hoje é conhecido como Carnaval Abaeté Folia. 
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ABAETÉ FOLIA 2015. (Foto retirada da internet). 
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SÍMBOLOS, DADOS E CURIOSIDADES SOBRE ABAETÉ 

 

BANDEIRA E BRASÃO 

 

 

Bandeira oficial de Abaeté 

 

Criada no ano de 1971, quando a cidade ela administrada por Dr. 

Aloysio da Cunha Pereira, a bandeira de Abaeté baseou-se 

especialmente na bandeira de Minas Gerais, imitando o triangulo 

presente na bandeira do estado sobre um fundo branco e adicionando 

ao mesmo uma estrela no centro oeste da figura. Uma inteligente 

representação da posição geográfica da cidade em relação ao estado. 

SIGNIFICADO DAS CORES: 

O verde presente na bandeira representa os campos e sua 

agricultura, lembrando a importante atividade na cidade. 

O azul representa as águas e o céu, marcante em toda a história e 

turismo da região. 
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O vermelho trata-se de uma alusão à luta pelo desenvolvimento. 

O Branco representa a paz sem a qual nada se consegue. 

 

 

Brasão oficial da cidade 

Também criado no ano de 1971 sob a mesma administração, o brasão 

de Abaeté traz em sua composição elementos importantes para a 

cidade. 

O milho, dominante em fundo verde, representa a produção 

agrícola. 

A cabeça de boi, no canto inferior direito sobre fundo vermelho, 

representa a pecuária. 

As Três Marias, sobre fundo azul, representam as águas e o céu. 

Nota-se uma profunda simbologia e comunicação de cores entre a 

bandeira e o brasão, fieis a proposta de suas representações. 
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DADOS OFICIAIS 

 

Localização de Abaeté no Brasil 

19° 09' 36" S 45° 26' 45" O 

Unidade 
federativa  

Minas Gerais  

Mesorregião  Central Mineira IBGE/2008[1] 

Microrregião  Três Marias IBGE/2008[1] 

Municípios 
limítrofes 

Cedro do Abaeté, Martinho Campos, Morada 

Nova de Minas, Paineiras, Pompéu e Quartel 

Geral 

Distância até 
a capital 

220 km 

Características geográficas 

Área  1 816,856 km² [2] 

População  23 223 hab. estimativa IBGE/2018[3] 

Densidade  12,78 hab./km² 

Altitude  647 m 

Clima  Tropical de Altitude 

Fuso horário  UTC−3 

Indicadores 

IDH-M  0,778 elevado PNUD/2000[4] 

PIB  R$ 267 641,517 mil IBGE/2008[5] 

PIB per capita  R$ 31,539,75 IBGE/2008[5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=pt&pagename=Abaet%C3%A9&params=19_09_36_S_45_26_45_W_type:city_region:BR_scale:75000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%B5es_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_Central_Mineira
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%B5es_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Tr%C3%AAs_Marias
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cedro_do_Abaet%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martinho_Campos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morada_Nova_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morada_Nova_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paineiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pomp%C3%A9u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quartel_Geral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quartel_Geral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abaet%C3%A9#cite_note-IBGE_%C3%81rea-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_residente
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2018
https://pt.wikipedia.org/wiki/2018
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Altitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fusos_hor%C3%A1rios_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/UTC%E2%88%923
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/PNUD
https://pt.wikipedia.org/wiki/2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda)
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto#PIB_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda)
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008


PÁGINA 16 

ATUAL PREFEITO 

Administração (2017-2020) 

 

Armando Greco Filho, Filho do Médico e Professor Universitário 

Dr. Armando Greco e da Professora Dona Maria De Lourdes Furtado 

Greco, casado com a Professora, Dona Eneida Brandão Greco, é pai 

de dois filhos Armando Greco Neto e Henrique Brandão Greco, tendo 

dois netos Lívia e João Vítor, Armando é Advogado, Administrador 

de Empresas, Diplomado em Administração Pública, foi funcionário 

da Prefeitura de Belo Horizonte 36 anos, tendo exercido vários cargos 

dentre eles; 

 Oficial de Gabinete do Prefeito Osvaldo Piero Sete; 

 Assessor Chefe do Movimento Brasileiro de Alfabetização – Mobral 

Municipal; 

 Chefe do Gabinete do Secretário Municipal de Educação de Belo 

Horizonte; 

 Diretor de Departamento de Administração e Finanças da 

Secretaria de Educação de Belo Horizonte; 

 Assessor do Departamento de Comunicação e Estatística da 

Secretaria de Administração de Belo Horizonte; 
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 Secretário Adjunto da Secretaria de Cultura e Turismo e Esporte da 

Prefeitura de Belo Horizonte; 

 Assessor Técnico da Associação dos Municípios da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte – Grandel e Ambel; 

 Assessor Técnico e Consultivo da Câmara Municipal de Belo 

Horizonte; 

 Assessor Parlamentar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais do 

Deputado Estadual Oscar Dias Corrêa; 

 Superintendente de Administração e Finanças no Governo do Dr. 

Aureliano Chaves; 

 Superintendente de Administração e Finanças no Governo do Dr. 

Hélio Garcia; 

 Presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de 

Jumento Pêga; 

 Diretor Social da Associação Brasileira de Jumento Pêga; 

 Diretor Administrativo e Fundador da Associação Brasileira de 

Cavalos Pampa; 

 Diretor da Associação Brasileira de Cavalos Pônei; 

Atividades Recentes: 

 Diretor da AMM – Associação Mineira de Municípios; 

 Presidente Ciscom – Consórcio Intermunicipal da Microrregião do 

Centro Oeste Mineiro; 

 Conselheiro do Consorcio – Amasf/Comasf – Associação dos 

Municípios da Microrregião do Alto São Francisco com sede no 

Município de Luz; 

 Prefeito em Abaeté: Mandato 2013/2016; 

 Prefeito Atual em Abaeté: Mandato 2017/2020; 
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Prédio da Prefeitura de Abaeté 


