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Histórico
É termo de origem geográfica, em referência ao Rio Carlinda, que corta a rodovia que liga
a BR-163 à cidade de Alta Floresta.
A denominação do Rio Carlinda é homenagem à sra. Carlinda Lourenço Teles Pires,
esposa do capitão Antônio Lourenço Teles Pires, militar que procedeu levantamento do Rio
Paranatinga ou São Manoel, o qual, a partir de 1882, tomou o nome de Rio Teles Pires em sua
lembrança. O capitão Teles Pires faleceu, em desastre, cinco quilômetros antes de sua
embarcação chegar à barra do Rio Paranaíta.
A localidade de Carlinda por muitos anos ficou conhecida pelo nome de Quatro Pontes.
Ocorre que ao tempo da colonização de Alta Floresta, a INDECO, companhia povoadora,
construiu uma ponte sobre o Rio Carlinda, que foi destruída no período das chuvas, isto em
1976. Posteriormente foram construídas mais duas pontes, que tiveram o mesmo destino. No
período das cheias as pontes íam embora, pois o ribeirão transbordava e ficava irreconhecível,
dado o desmesurado volume d’água. A última e quarta ponte edificada permaneceu firme e forte
às margens do Rio Carlinda.
O nome de Quatro Pontes não evoluiu, permanecendo o de Carlinda. O efetivo
povoamento do lugar deu-se a partir de 1981, por conta de um assentamento de reforma agrária
do INCRA, em área de 89 mil hectares, denominado Parque Carlinda.
Papel importante teve Ariosto da Riva, o fundador de Alta Floresta, que respeitou a área
reservada para que o INCRA pudesse executar o assentamento àquelas famílias impossibilitadas
de comprar uma área de terra. Foi designado para implantar o assentamento o sr. Manoel do
Vale, sendo que em 1981 foram estabelecidas 54 famílias. O município foi criado em 19 de
dezembro de 1994, através da Lei nº 6.594.
Gentílico: carlindense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Carlinda, pela lei estadual nº 5111, de 09-04-1987,
subordinado ao município de Alta Floresta.
Em divisão territorial datada de 1988, o distrito de Carlinda figura no município de Alta
Floresta.
Elevado à categoria de município com a denominação de Carlinda, pela lei estadual nº
6594, de 19-12-1994, desmembrado do município de Alta Floresta. Sede no atual distrito de
Carlinda (ex-localidade). Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1997.
Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

