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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta resultados obtidos a partir de levantamentos e pesquisas de campo, 

realizadas na cidade do Careiro da Várzea que dista da cidade de Manaus apenas 25 km. O 

surgimento da cidade deu – se através da implantação da colônia 13 de maio, no km 05 do 

Cambixe, inaugurada no dia 0 9 de maio de 1889 pelo governador da província do Amazonas 

Joaquim Oliveira Machado. Essa colônia era povoada por nordestinos (dita colônia de cidade de 

palha) considerada por Esternberg como um primitivo núcleo quase urbano, mas que não teve 

vida longa. A população foi distribuída em glebas de terras por meio de decretos, após esse fato 

em (1890) ocorreu uma grande enchente assustando os moradores imigrantes, fazendo com que 

boa parte fosse embora. Os que permaneceram observaram que com a vazante do rio a terra 

era fértil, isso motivou outras pessoas, ou seja, outros nordestinos a requerer terras a fim de 

ocupar tanto o Paraná do Cambixe, bem como o Paraná do Careiro passando por mudanças 

organizacionais. Vale salientar que eles não eram desprovidos de uma organização, mais essas 

mudanças veio como suporte para uma (re) configuração do local. Todas as campanhas de 

coletas dos dados foram trabalhadas como atividades da disciplina Prática de Campo - Curso de 

Geografia/UFAM. Dentre os principais objetivos, destes levantamentos encontram-se: olhar a 

cidade numa escala micro, na mesma linha dos processos espaciais que se desenrolam dentro 

da geografia urbana. Nesse contexto, foi fundamentada na teoria dos lugares centrais em 

aglomerados humanos, sendo escolhido: Careiro da Várzea, procurando sempre fazer uma 

junção das disciplinas de região e regionalização, e também ver se a teoria de Von Thunen e a 

centralidade de Roberto lobato, e Christaler pode ser aplicada nesse município, cuja sua teoria 

de Von Thunen baseia – se na localização de atividades agrícolas levando em consideração a 

distancia dessas atividades mediante ao transporte, que devido ao aumento do custo deste as 

culturas mais nobres vão ocupar os círculos mais próximos ao núcleo central. A cidade é a 

mailto:dorearebelo@ufam.edu.br


expressão concreta de processos sociais na forma de um ambiente físico construído sobre o 

espaço geográfico. A metodologia adotada incluiu a observação direta, cuja finalidade 

configurou-se em despertar o interesse dos alunos e a participação dos mesmos, no contexto de 

articulação do referencial teórico, trabalhado por meio da análise de textos e os reconhecimentos 

de campo. 

Palavras-chave: Careiro da Várzea, processos espaciais, Geografia Urbana, lugares centrais 

Eixo temático: 4-Geografia urbana 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho apresenta resultados obtidos a partir de levantamentos e pesquisas de 

campo, realizadas na cidade do Careiro da Várzea que dista da cidade de Manaus apenas 25 

km. O surgimento da cidade deu – se através da implantação da colônia 13 de maio, no km 05 

do Cambixe, inaugurada no dia 0 9 de maio de 1889 pelo governador da província do Amazonas 

Joaquim Oliveira Machado. Essa colônia era povoada por nordestinos (dita colônia de cidade de 

palha) considerada por Esternberg como um primitivo núcleo quase urbano, mas que não teve 

vida longa. 

A população foi distribuída em glebas de terras por meio de decretos, após esse fato em 

(1890) ocorreu uma grande enchente assustando os moradores imigrantes, fazendo com que 

boa parte fosse embora. Os que permaneceram observaram que com a vazante do rio a terra 

era fértil, isso motivou outras pessoas, ou seja, outros nordestinos a requerer terras a fim de 

ocupar tanto o Paraná do Cambixe, bem como o Paraná do Careiro passando por mudanças 

organizacionais. Vale salientar que eles não eram desprovidos de uma organização, mais essas 

mudanças veio como suporte para uma (re) configuração do local. 

 Neste contexto, o município do Careiro da Várzea foi construído ao longo de um trecho 

de várzea do rio Solimões. A denominação foi adquirida, segundo informação de antigos 

moradores, por ter ali, há muito tempo, um comércio que pertencia a Francisco Coco, onde tudo 

era vendido muito caro e a população estava sempre a reclamar “aqui é careiro”. Daí o nome. Há 

notícias, porém, que desde 1774 a região já era conhecida, chamada pelos seus primitivos 

habitantes de Uaquiri (STERNBERG, 1998).   

Dentre os principais objetivos, destes levantamentos encontram-se: olhar a cidade numa 

escala micro, na mesma linha dos processos espaciais que se desenrolam dentro da geografia 

urbana. Nesse contexto, foi fundamentada na teoria dos lugares centrais em aglomerados 



humanos, sendo escolhido: Careiro da Várzea, procurando sempre fazer uma junção das 

disciplinas de região e regionalização, e também ver se a teoria de Von Thunen e a centralidade 

de Roberto lobato, e Christaler pode ser aplicada nesse município, cuja sua teoria de Von 

Thunen baseia – se na localização de atividades agrícolas levando em consideração a distancia 

dessas atividades mediante ao transporte, que devido ao aumento do custo deste as culturas 

mais nobres vão ocupar os círculos mais próximos ao núcleo central e a de Roberto lobato, e 

Christaler no âmbito dos serviços e comércio. 

  

TEORIA DOS LUGARES CENTRAIS 

 

 Segundo (PEREIRA, 2006) a hipótese desenvolvida por Walter Christaller nos anos 30 

e Roberto Lobato é a de que os espaços econômicos tendem a se organizar segundo o 

princípio de centralidade, isto é, toma-se a centralização como uma tendência natural. Isto 

significa dizer que é possível, segundo esta linha de argumentação, hierarquizar as diversas 

regiões econômicas de acordo com a posição numa rede de interdependência envolvendo várias 

outras localidades. 

 

Cada núcleo urbano fornece bens e serviços para si mesmo e para regiões externas a 

ele, assim como recebe bens e serviços de outras regiões. Entre esses bens e serviços 

encontram-se alguns cuja disponibilidade é bastante ampla, sendo facilmente encontrados em 

maior número de localidades, havendo outros que só podem ser encontrados em poucos 

lugares. A estes últimos denominamos produtos de maior centralidade, sendo os primeiros 

considerados de menor centralidade. Assim, um determinado núcleo A é considerado central em 

relação ao B sempre que oferecer todos os bens e serviços encontrados nessa segunda 

localidade e ouros mais que não são disponíveis em B. Na cidade A por sua vez, pode existir a 

oferta de certos bens e serviços só disponíveis num núcleo C, o qual fornece todos os produtos 

de A e outros mais. 

 Diante disso, pode se delinear uma hierarquização entre os vários núcleos urbanos, de 

acordo com a centralidade dos bens e serviços ofertados em cada um deles, estabelecendo se 

toda uma rede funcional que vai desde as menores cidades que vendam bens e serviços apenas 

para a zona rural circunvizinha até as grandes metrópoles nacionais e mundiais, PEREIRA, 

2006. 

VON THÜNEN E A LOCALIZAÇÃO INDUSTRIAL 

 



 Von Thünern tende a se preocupar em examinar a localização das atividades agrícolas 

na área circunvizinha a uma cidade, constitui se posteriormente, como base importante pra 

estudo de localização industrial. A partir de determinado pressupostos, como centro de mercado 

rodeado por uma região agrícola homogênea, que apresenta as mesmas propriedades físicas 

em todas as direções, custo de transporte uniforme em função da distância, preço na cidade 

idêntico para cada produto e objetivo de maximização de renda por parte dos agentes 

econômicos. Von Thünen procura explicar como se desenvolvia o padrão de distanciamento das 

atividades agrícolas do centro de mercado, tendo em vista o objetivo de maximização da renda 

da terra. Maximização que depende, em cada ponto, da distância do mercado. As atividades 

derivada de sua análise ficaram conhecidas como anéis de Von Thünen, mostrando que, devido 

ao aumento dos custos de transporte, as culturas mais nobres tenderão a ocupar os círculos 

mais próximos ao núcleo central, reservando - se os anéis externos ás culturas de menor 

rendimento, mas com custo de transporte inferior, PEREIRA, 2006. 

  

No modelo teórico de Von Thünen o espaço rural e as atividades agrícolas são as que 

definem a ocupação da terra e a organização do espaço. Porém, com a industrialização e a 

expansão urbana há uma valorização das áreas urbanas e a competição do uso do solo com as 

atividades agrárias. Nesta perspectiva, procurou-se verificar se as teorias citadas se inseriam na 

cidade do Careiro da Várzea, procurando fazer uma comparação com a cidade de Manaus. 

 

CIDADE DE CAREIRO DA VÁRZEA/ AM 

  

 

              Figura 01: Cidade do Careiro da Várzea. 
               Fonte: Silvio, 19\11\2010. 



 
 
 

O Careiro da Várzea tem sua sede de município a uma distância de Manaus, partindo do 

porto principal, e dependendo da potência do motor do barco, aproximadamente de uma hora. O 

que significa em termos de circulação pelo rio Amazonas ter percorrido uma distância cerca de 

20 Km “rio abaixo”. 

 Umas das competências da ciência “Geografia” é estudar as relações entre a sociedade 

e natureza, ou seja, procura compreender como ocorrem as dinâmicas e processos que 

interferem na produção e organização espacial. Os fatores econômicos são elementos 

importantes nessa análise acerca do espaço geográfico, pois determina o ritmo do uso do solo, 

relações comerciais ou intensidade da atividade industrial, assim, o desenvolvimento econômico 

é uma das bases para o entendimento da sociedade e da dinâmica espacial e diante do contexto 

proposto neste trabalho, procurou-se verificar esses fatores na cidade em destaque. 

A cidade do Careiro da Várzea está localizada no médio Amazonas á montante do 

Paraná do Careiro, próximo a confluência do rio Amazonas/ Solimões. A cidade é a expressão 

concreta de processos sociais na forma de um ambiente físico construído sobre o espaço 

geográfico. Neste contexto, sempre vai refletir a característica de uma sociedade em qualquer 

lugar que ela possa estar. Segundo Roberto (1998). 

 A centralização é uma característica comum da metrópole moderna, é a existência de 

uma área onde se encontram as principais atividades comerciais e de serviços, bem como, 

transportes interurbanos etc. A cidade não surge de forma homogênea, partindo sempre de um 

lugar onde as pessoas se identificam mais. 

As cidades e municípios localizados no rio Amazonas /Solimões, possuem uma dinâmica 

organizacionais diferenciadas umas das outras e isso as tornas interessantes, pois ocorrem 

fatores específicos que as diferem. Diante disso, a cidade do careiro no que se refere a sua 

estrutura interna percebeu – se que o centro histórico localiza-se a leste da cidade, pois, é onde 

se concentra o poder local. Encontramos a Prefeitura, logo mais atrás, o posto do Bradesco, a 

Secretaria de Saúde, o Fórum, a Câmara Municipal e alguns estabelecimentos comerciais, ou 

seja, pequenas tabernas somente para atender as necessidades básicas, quando é preciso 

adquirir um bem mais sofisticado é viável se deslocar até Manaus. Salientando que renda 

familiar é originada      do trabalho no serviço público e/ou no setor primário, no setor público e 

privado, exercem atividades em instituições municipais. 



No caso dos funcionários públicos, deslocam- se dessas áreas diariamente para 

prestarem serviços nas instituições do chamado Núcleo Administrativo. Na área      da Estrada      

do Cambixe       (leste)     o índice de funcionários         públicos       é muito     superior (58%)          

em relação a área oeste( 9,0%),(PACHÊCO;BRANDÃO,2004) 

 

BENS – ELETRODOMÉSTICOS 

Os moradores da cidade quando querem comprar qualquer tipo de eletrodoméstico 

como já fora citado tende ir para Manaus, porque no município não tem nenhuma loja que 

atenda a essas necessidades. Ressaltando que existe apenas uma loja de confecções situada 

na centralidade da cidade, ou seja, na praça central. Pois a maioria dos moradores compra 

roupas, calçados e acessórios em Manaus, em função de ser caro esse tipo de bens no 

município. 

 Os habitantes que residem nas proximidades da igreja, da agência bancária etc, são 

pessoas mais antigas, que estão desde a fundação da cidade.  

  

Figura 02 e 03: Mostra a rua localizada na frente da cidade do Careiro da Várzea, e a fig.3, mostra a agencia 

bancária. Fonte: Lucimar Silva, 19\ 11\ 2010. 

 

 



  

Figura 04 e 05: Posto de saúde, e a loja de confecções.   Fonte: Lucimar Silva, 19\11\2010, Manaus-AM.  

 

No município só possui uma feira, sendo que os legumes são comprados na cidade de 

Manaus. A carne é adquirida dos fazendeiros nas proximidades locais. A maioria da população 

que reside na cidade do careiro da Várzea são funcionários públicos, não tendo uma relação de 

produção. 

 A cidade possui apenas um posto de saúde que funciona meio expediente, não 

havendo um hospital para urgências maiores, se houver tal urgência as pessoas tendem á irem 

para a cidade de Manaus. 

  Cabe destacar, que na cidade há uma rua por nome de José Vasconcelos com a 

denominação de Bairro Novo, segundo os moradores foi um Fazendeiro que a loteou, e 

atualmente não se compra um terreno a menos de 40 mil. Nesse novo bairro não existe uma 

rede de serviços, pois só existe na localidade central da cidade onde estão os órgãos públicos e 

privados.  

Nesta perspectiva, no que se refere à teoria de centralidade de Roberto lobato, e 

Christaler, a cidade do Careiro funciona como a uma área central em relação ao Novo bairro 

devido oferecer uma relação de serviços. Tendo como marco as casas próximas a igreja e os 

moradores mais antigos e também exerce uma influencia sobre o Novo bairro. 

Com ênfase na teoria de Von thuner, há especulação imobiliária devida o município ser 

muito próximo de Manaus, tornando o preço da terra encarecida. 

 



ESQUEMA DA CENTRALIDADE DE CHRISTALER NA CIDADE DO CAREIRO DA VÁRZEA. 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                               Novo Bairro                                           Fonte: Lucimar Silva  

 

Esse esquema mostra Manaus em uma escala maior que exerce centralidade em 

relação ao Careiro da Várzea e este em uma escala micro exerce centralidade em Novo bairro. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada nesta pesquisa foi à observação direta, entrevistas informais e 

registro fotográfico, cuja finalidade configurou-se em despertar o interesse dos acadêmicos de 

Geografia e a participação dos mesmos, no contexto de articulação do referencial teórico, 

trabalhado por meio da análise de textos e os reconhecimentos de campo, auxiliando para a 

objetividade e riqueza de dados no entendimento da dinâmica, dos processos espaciais da 

cidade do Careiro da Várzea (AM). 

 O planejamento das atividades seguiu um roteiro proposto, com etapas preliminares dos 

pontos de observação.  A estrutura do trabalho consistiu em: Coletas de dados através de 

entrevistas com os moradores, gravações das aulas ministradas pelos professores no barco, 

caderneta de campo, registros fotográficos. Para a sistematização e tratamento dos dados foi 

realizada a seleção de fotografias e a elaboração do relatório de campo. 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

A teoria das localidades centrais representa um quadro teórico sobre a diferenciação dos 

núcleos urbanos de povoamento. Os centros urbanos capazes de exercer “centralidade” são 
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Cidade- Careiro da 

Várzea 

 

 



denominados “lugares centrais”. Enquanto que a “centralidade” de que dispõem é proveniente de 

seus papéis como centros distribuidores de bens e serviços, quer dizer, é resultante das 

“funções centrais” que tais centros são capazes de desempenhar em sua hinterlândia ou área de 

influência (CHRISTALLER, 1966), gerando, conseqüentemente, uma diferenciação de caráter 

hierárquico, determinada a partir do alcance espacial.  

 

Conclui-se que a Cidade do careiro da Várzea neste trabalho foi observada numa escala 

micro, atentando para os processos espaciais que se desenrolam dentro da Geografia Urbana. 

Verificando na comunidade analisada que a teorias Roberto lobato, e Christaler, podem ser 

aplicados, devido à respectiva cidade funcionar como a uma área central em relação Rua José 

Vasconcelos denominada de Novo bairro. 

  

Neste contexto, funciona como uma área central porque oferece uma relação de 

serviços que o Novo Bairro não possui dependendo da área central da Cidade para tê-las.  

No que se refere à relação de serviços, encontram- se: atendimento bancário, 

atendimento no posto de saúde, escola, feira etc. 

A cidade do Careiro da Várzea exerce centralidade no Novo Bairro, mas olhando- a 

numa escala macro, ela depende da cidade de Manaus em termos dos estabelecimentos 

necessitarem comprar produtos para revender, como as lojas, tabernas e a feira, como também 

escoar alguns produtos de ciclo curto como; cebolinha, alface etc. 

No que se refere à teoria de Von thuner é aplicado devido haver especulação imobiliária 

por conseqüência o município ser muito próximo de Manaus, tornando o preço da terra 

encarecida. 
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