Poconé
Mato Grosso – MT
Histórico
A descoberta das minas de ouro do “BERIPOCONÉ “ em 1777, deu origem à Fundação de
Poconé que, desde logo se povoaram de faiscadores, aventureiros e mercadores que, seduzidos
pela abundância do ouro facilmente extraído, formaram o núcleo inicial do povoamento da zona,
que elevado a Arraial, em 21 de janeiro de 1781 tomou a denominação de “São Pedro D’EL REY
“, em homenagem ao Rei D. Pedro III.
Com o esgotamento dos garimpos, tal como ocorreu nas primitivas lavras do Norte do
Estado, começou a decair o próspero Arraial, cujos componentes mais avisados, transpondo o
Ribeirão Bento Gomes, instalaram as primeira fazendas de criação, nos férteis campos que ali
descobriram.
Essa providencial mudança de atividade, veio a tempo de salvar a zona de total
despovoamento, fixando definitivamente ao solo a população flutuantes das lavras auríferas.
Estabelecendo-se na extensa zona de pastagens do Pantanal, onde se multiplicaram as
propriedades pecuárias que, com o decorrer dos anos, deram ao município uma destacada posição,
até hoje conservadas como centro produtor de bovinos no Estado.
A sua economia, atualmente, ainda é baseada, principalmente, na atividade Pecuária, sendo
destaque em todos os Estados Brasileiros, os seus famosos cavalos pantaneiros.
O distrito foi criado por efeito da Resolução Régia de 09-08-1811, subordinado ao
Município de Cuiabá.
Pelo Decreto Lei, de 25-10-1831, criou-se o município desmembrado de Cuiabá, tendo por
sede o Arraial de “São Pedro D”EL Rey”, com a denominação de Poconé. A sede foi elevada à
categoria de Cidade, por força da Lei Provincial nº 1, de 1º de junho de 1863.
Em 1938, foi criado no município o Distrito de Rio Alegre. Em dezembro de 1953, pelas
Leis de nº 661 e 711, foram criados respectivamente, os Distritos de Cangas e fazenda de Cima,
extinguindo-se antigo Distrito de Rio Alegre.
Gentílico: poconeano
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Poconé, por resolução régia de 09-08-1811, no
município de Cuiabá.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Poconé, pelo decreto geral de 25-101831, desmembrado do município de Cuiabá. Sede no Arraial de São Pedro del Rei. Constituído
do distrito sede. Instalado em 01-01-1833.
Elevado à categoria de cidade, com a denominação de Poconé, pela lei provincial nº 1, de
01-06-1863.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído do distrito
sede.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 208, de 26-10-1938, é criado o distrito de Rio Alegre e anexado
ao município de Poconé.
No quadro territorial para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 2
distritos: Poconé e Rio Alegre.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1950.
Pela lei estadual nº 662, de 10-10-1953, é criado o distrito de Cangas e anexado ao
município de Poconé.

Pela lei estadual nº 668, de 11-12-1953, o distrito de Rio Alegre é extinto, sendo seu
território anexado ao distrito sede do município de Poconé.
Pela lei estadual nº 711, de 18-12-1953, é criado o distrito de Fazenda de Cima e anexado ao
município de Poconé.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 3 distritos:
Poconé, Cangas e Fazenda de Cima.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

