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Tombado pelo Iphan, em 1977, como 
Conjunto Arquitetônico e Paisagístico, 
o Ver-o-Peso foi reconhecido como pa-

trimônio histórico e artístico nacional por seu 
valor excepcional, nos termos do Decreto-
Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Por-
tanto, por sua conformação, que é resultante 
da integração de seus elementos arquitetô-
nicos, urbanísticos e paisagísticos delinea-
dos ao longo dos séculos e representados 
pelo dito patrimônio material. Contudo, no 
que se refere ao seu expressivo patrimônio 
imaterial, não teve ainda o reconhecimento 
efetivo por parte do Estado, o qual, segun-
do a legislação atual, pode ser conferido 
por meio do registro. Instrumento este, que 
possibilitaria, por exemplo, que as práticas 
culturais e sociabilidades que são inerentes 
e indissociáveis dos espaços e lugares em 
que são engendradas no Ver-o-Peso, tam-
bém sejam chanceladas pelo Iphan como 
patrimônio cultural brasileiro.

Nessa perspectiva, o Decreto nº 
3551, de 4 de agosto de 2000, ao criar o 
Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, 
veio possibilitar o preenchimento dessa la-
cuna, ensejando a aproximação  do Instituto 
com os trabalhadores do  mercado, para o 
estabelecimento de relação dialógica e de 
parcerias, por meio das quais  se pretende 
discutir esse reconhecimento e as possíveis 
medidas de salvaguarda, que são parte in-
dissociável dos processos de registro. 

Assim, entre 2008 e 2010, a Asso-
ciação Ver-as-Ervas e o Iphan realizaram o 
Inventário de Referências Culturais do Ver-
o-Peso - INRC/Ver-o-Peso. Ao reunirmos 
com os trabalhadores do Ver-o-Peso para 

apresentar-lhes o projeto, elaborado com a 
contribuição de técnicos e associados, soli-
citando a colaboração de todos, não houve, 
naquele momento, muita compreensão do 
sentido e objetivo da pesquisa. O que pre-
tendíamos? Aonde queríamos chegar? O 
Ver-o-Peso precisando de tanta coisa e a 
Ver-as-Ervas e o Iphan propondo um inven-
tário. O objetivo era “abrir uma porta” a par-
tir da qual muitas outras poderiam vir a ser 
abertas. É o que, na prática, vamos juntos, 
consolidando aos poucos: primeiro o inven-
tário, depois o filme, agora uma exposição, 
mais um catálogo e um guia prático... E de-
pois, quem sabe? O céu pode ser o limite. 

O melhor resultado até agora? Con-
tribuir para que os trabalhadores do Ver-
o-Peso reflitam e discutam o Ver-o-Peso, 
avaliando problemas e possibilidades vol-
tados para a preservação desse patrimônio 
cultural de forma associada à viabilização de 
melhores condições de reprodução e trans-
missão dessas práticas culturais centená-
rias. Algumas alternativas se colocam como, 
por exemplo, a implantação de uma Casa do 
Patrimônio no Ver-o-Peso; o registro como 
patrimônio cultural imaterial; a chancela da 
paisagem cultural; a indicação à lista de pa-
trimônio mundial.

As perspectivas são boas e, conjun-
tamente, devemos avaliar qual destas trará 
maiores retornos para a preservação do 
patrimônio cultural como forma de contribuir 
para o desenvolvimento local, pois, como 
veremos, na forma como foi concebida e 
organizada esta exposição, o Ver-o-Peso 
pode ser pensado e percebido pelos mais di-
versos ângulos, inclusive a partir das tantas 

cadeias produtivas ali engendradas, que mo-
vimentam a economia em diversas escalas, 
que vão da local até a interestadual.

Emblemático para a cidade de Be-
lém, referência na região amazônica e no 
Brasil, o Ver-o-Peso, por tudo isto, exige que 
olhemos para ele com mais atenção. Quan-
do tanto se fala em economia criativa, não 
há dúvida de que as feiras e mercados são 
um importante modelo nesse sentido, que 
deve ser fomentado. Além disso, pode-se 
dizer também que não há nada melhor do 
que os mercados e feiras para comprovar 
que aquilo que é bom para a população local 
é sempre um atrativo para o turista.

Finalizando, convidamos para esse 
passeio pelos tantos ver-o-pesos que aqui 
procuramos trazer, entrecruzando olhares 
institucionais e de trabalhadores do comple-
xo, aos quais se juntarão os dos visitantes 
dessa mostra. O importante é contribuir para 
a preservação e valorização desse patrimô-
nio cultural, para que as novas gerações 
também desenvolvam o hábito que herda-
mos de nossos pais, de ir até o Ver-o-Peso 
no sábado ou no domingo para fazer a feira, 
almoçar açaí com peixe frito, ver o pôr do 
sol, tomar sopa de madrugada ou o café da 
manhã com mingau e tapioca, entre tantas 
outras possibilidades que ali se abrem para 
os visitantes. Ou simplesmente para passe-
ar, rever amigos e bater um papo com os 
vendedores que sempre dedicam ao freguês 
aquilo que eles têm de melhor: simpatia e 
generosidade.

Maria Dorotéa de Lima
Superintendente do Iphan no Pará

Apresentação



Esta publicação com formato inspirado 
em guias turísticos e de compras é um 
suplemento do catálogo da exposição 

Ver-o-Peso, e tem por finalidade orientar 
fregueses e visitantes em incursões nes-
se lugar, que é o maior e mais importante 
mercado popular da Amazônia brasileira. 
Partindo de um mapeamento produzido no 
âmbito do Inventário de Referências Cultu-
rais do Ver-o-Peso, que focou os principais 
ofícios ali realizados, convida o leitor a fla-
nar pelo mercado para ver, provar, comprar 
ou simplesmente apreciar a variedade de 
produtos que ele exibe. O texto não tem, 
portanto, a intenção de analisar o lugar, 
mas sim de despertar a curiosidade do vi-
sitante para, ao experimentá-lo sensorial e 
afetivamente, reconhecer nas práticas do 
presente e nas memórias do passado que 
ali se preservam, as múltiplas dimensões 
do patrimônio cultural engendrado no Ver-
o-Peso.

O referido inventário foi realizado 
pela Associação das Erveiras e dos Er-
veiros do Ver-o-Peso (Ver-as-Ervas) em 
parceria com o Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional e com patrocínio 
da Petrobras, no período de 2008 a 2010, 
constituindo-se de um amplo levantamento 
de dados acerca das práticas profissionais 
e expressões culturais que marcam o am-
biente do mercado e fazem dele um lugar 
tão especial no dia a dia e no imaginário 
belenense. Dentre os resultados e desdo-
bramentos desse trabalho, destacam-se: a 
atualização do recenseamento dos traba-

lhadores em 2009, a produção de extensa 
documentação fotográfica e o lançamento 
do documentário audiovisual Ver-o-Peso, 
em 2010, e a montagem da exposição de 
mesmo nome no Canto do Patrimônio do 
Iphan-PA, em setembro de 2011.

A história do Ver-o-Peso começa no 
século 17 e sucessivamente se recria até 
hoje, atestando a importância desse mer-
cado para a preservação da cultura local. 
Sua instalação, em 1688, deu-se na forma 
de uma Casa de Haver o Peso – um entre-
posto fiscal da Coroa Portuguesa, encar-
regado da arrecadação de impostos sobre 
as mercadorias oriundas da Colônia. Com 
localização privilegiada na cidade, situado 
bem na área de expansão do núcleo urba-
no, então recentemente fundado (1616), 
desde o início constituiu-se polo de gran-
de afluxo de pessoas e produtos, carac-
terizando-se como uma zona de intensas 
trocas comerciais e culturais, materiais e 
simbólicas. Evidentemente, transforma-
ções históricas incidiram sobre sua função, 
aparência e organização social, mas não 
lhe subtraíram a vocação para a troca em 
múltiplos níveis.

Um mosaico de ofícios se dese-
nhou ao longo dos séculos no Ver-o-Peso, 
como resultado e expressão da estreita 
convivência de sujeitos portadores de sa-
beres tão diversos associados ao cultivo, 
beneficiamento e preparo, à manufatura e 
à indústria dos inúmeros produtos ali co-
mercializados, os quais, por sua vez, reme-
tem a diferentes tradições culturais. Para 

Guia Prático e Etnográfico do Ver-o-Peso

além do comércio, e como suporte à pró-
pria rede de trocas, o mercado absorveu 
também prestadores de uma diversidade 
de serviços que faz girar todas as vendas. 

Segundo estimativas atuais, veicu-
ladas pela imprensa local, cerca de quatro 
mil pessoas trabalham diariamente, no 
mercado, em muitos tipos de atividades 
relacionadas ao comércio e à prestação de 
serviços. Essas atividades são organiza-
das em torno de produtos e processos que 
se realizam, na maioria, em espaços bem 
delimitados, senão por marcos físicos, mas 
por fronteiras simbólicas. Esses espaços 
são designados pelos trabalhadores locais 
como setores ou blocos, e é neles que se 
materializam e distinguem os saberes de 
grupos profissionais específicos – no que 
tange a horários de trabalho, equipamen-
tos, vestuário e instrumentos utilizados, 
formas de fornecimento e atendimento a 
clientes, entre outras características dos 
ofícios. Os setores, por sua vez, relacio-
nam-se entre si, não só por meio de prá-
ticas de sociabilidade compartilhadas no 
território, mas ainda na esfera comercial, 
uma vez que frequentemente abastecem 
uns aos outros – sendo que, em alguns ca-
sos, abastecem até mesmo outras feiras e 
mercados de Belém e vice-versa. É impor-
tantíssima também a integração que pro-
movem com zonas rurais e ribeirinhas, in-
cluindo ilhas do entorno da cidade, de onde 
vêm e para onde vão pessoas e produtos. 

Os setores do Ver-o-Peso integram, 
portanto, extensas cadeias produtivas que Foto: Ver-o-Peso: conjunto arquitetônico e paisagístico. Mercado do Peixe - casario fronteiriço.

Fonte: Arquivo Central do Iphan - Seção Rio de Janeiro8 9



aproximam grupos formadores da socieda-
de regional, em cuja diversidade étnica e 
cultural se preservam e transmitem sabe-
res, fazeres e tradições associados ao ter-
ritório e aos seus recursos naturais. Pelos 
caminhos que ligam edifícios, corredores e 
recantos do mercado aos distintos grupos 
que o povoam, pode-se realizar não só 
boas compras de uma infinidade de produ-
tos, mas também um belo passeio histórico 
e etnográfico que resume o panorama de 
toda uma região. 

Orientar o público em suas compras 
ou visitas pelo Ver-o-Peso é o objetivo 
deste guia, embora reconheçamos que as 

informações aqui prestadas estão sempre 
sujeitas a modificações, condicionadas 
à dinâmica cotidiana do lugar. Também 
devemos alertar para a incompletude do 
guia, tendo em vista a grande variação 
das ofertas de bens e serviços, em gran-
de parte explicada pela sazonalidade dos 
recursos naturais que estão na base da 
economia local, mas também pela criati-
vidade dos trabalhadores, que inventam 
novos ofícios de acordo com necessidades 
circunstanciais. Por fim, devemos assumir 
implicações da narrativa adotada, que prio-
rizou a exposição dos dados em padrões 
de agrupamento por setores (respeitando 

a forma atual de organização das ativida-
des no Ver-o-Peso), nas grandes cadeias 
produtivas e comerciais em que estão 
inseridas, ainda que algumas atividades 
sejam resistentes a esse e outros tipos de 
enquadramento.

As limitações do material, contudo, 
não devem impedir de lembrar ao usuário 
deste guia que, numa visita ao Ver-o-Peso, 
quem compra ou aprecia a diversidade de 
seus produtos não adquire apenas a ma-
téria ou a lembrança de mercadoria, mas 
leva inevitavelmente doses do conheci-
mento acumulado por sua gente há muitas 
gerações.
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1616 Fundação da cidade de Belém, 
margeada pelo igarapé do Piri; 
início da construção do Forte do 
Presépio;

1627 Construção de ponte ligando as 
duas margens do igarapé do Piri;

1653 Construção da Casa da 
Alfândega, nas proximidades do 
atual Ver-o-Peso;

1803 Aterramento do igarapé do Piri; 

1808 Construção da doca do           
Ver-o-Peso;

1835 Desembarque, no Ver-o-Peso, 
dos cabanos que tomaram 
o Palácio e assassinaram o 
Governador Lobo de Souza para 
ocupar o poder durante a maior 
revolução popular da região;

O Ver-o-Peso ao Longo dos Séculos

1839 Extinção da repartição do Ver-
o-Peso, transferindo para a 
Recebedoria Provincial a função 
de recolhimento do imposto que 
ali era recebido;

1855 A berlinda da procissão do Círio 
de Nossa Senhora de Nazaré 
fica presa num lamaçal em frente 
ao Ver-o-Peso, e comerciantes 
do local providenciam uma corda 
para ajudar em sua retirada e na 
continuação da caminhada;

1897 Iniciam-se as obras de instalação 
do Mercado de Ferro (Mercado 
de Peixe);

1901 Inauguração do Mercado 
Francisco Bolonha (Mercado de 
Carne) e do Mercado de Ferro, 
pelo intendente Antonio Lemos;

1969 É feito por Ernesto Cruz o 
primeiro pedido de tombamento 
do Ver-o-Peso;

1977 Tombamento do Conjunto 
Arquitetônico e Paisagístico    
Ver-o-Peso e áreas adjacentes 
pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, 
incluindo o Boulevard Castilhos 
França, o Mercado de Carne e o 
Mercado de Peixe, o casario, as 
praças do Relógio e Dom Pedro 
II, a doca de embarcações, a 
Feira do Açaí e a Ladeira do 
Castelo;

2004 A data de 26 de março é 
incorporada ao calendário festivo 
de Belém como o aniversário do 
Ver-o-Peso, de acordo com a 
Lei Ordinária n.º 8332, de 16 de 
junho desse ano;

2008 Início do Inventário de 
Referências Culturais do 
Ver-o-Peso, iniciativa da 
Associação Ver-as-Ervas, com 
objetivo de identificar expressões 
do patrimônio cultural imaterial 
desse lugar;

2010 Lançamento do filme               
Ver-o-Peso, produto do Inventário 
de Referências Culturais do Ver-
o-Peso;

2011 Em 3 de maio desse ano o 
tombamento do Centro Histórico 
de Belém é aprovado pelo 
Conselho Consultivo do Iphan, 
incluindo o Ver-o-Peso e cerca 
de 3.500 edificações. Antes 
dessa decisão, eram 23 bens 
tombados em nível federal na 
cidade de Belém, com cerca de 
800 imóveis protegidos;

Em 29 de setembro é 
inaugurada, no Canto do 
Patrimônio (Iphan), a exposição 
Ver-o-Peso.

1687 O Governador Francisco Coelho 
de Carvalho pede ao Rei de 
Portugal concessão de tributos 
do Ver-o-Peso;

1688  Criação da Casa de             
Haver o Peso;

1788 O rendimento do imposto do    
Ver-o-Peso passa da Coroa para 
a Câmara Municipal;

1985 Realiza-se ampla reforma do Ver-
o-Peso, envolvendo restauração 
do Mercado de Ferro, reforma 
do Solar da Beira, melhorias 
na Feira do Açaí, Praça do 
Pescador e na área da feira 
livre, com instalação de barracas 
padronizadas;

1988 Inicia-se nova grande reforma no 
Ver-o-Peso objetivando intervir 
não só no aspecto paisagístico 
da feira, mas no universo social 
dos feirantes, por meio de ações 
de organização e qualificação 
dos trabalhadores; 

1990 A Fundação Cultural do Município 
de Belém realiza o Inventário 
Histórico, Sociocultural, 
Arquitetônico e Ambiental do 
Ver-o-Peso, com vistas à sua 
inscrição na Lista do Patrimônio 
Mundial da Unesco;

2002 Fim da reforma iniciada em 
1998 no Ver-o-Peso, com a 
constituição do Condomínio 
Participativo e outras formas 
de organização civil dos 
trabalhadores de todos os 
setores, objetivando melhorias 
nas condições de trabalho 
relativas ao espaço físico e à 
preservação patrimônio material 
e imaterial expresso nos diversos 
modos de vida presentes na 
feira;
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Frutas Sortidas e Regionais, Frescas ou em Polpas

As frutas são as grandes vedetes do Ver-o-Peso: banana, 
caju, castanha-do-Pará, acerola, maracujá, noni, 
mangustão, cupuaçu, graviola, ata, maracujá, murici, 

caju, abricó, jenipapo, cacau, araçá, jambo, mangaba, uxi, 
taperebá, pupunha, açaí, entre outras. Vindas de Tomé-Açu, 
Santa Izabel, Abaetetubae região das ilhas, chamam a atenção 
pela variedade de cores e aromas com que preenchem o 
mercado. São encontradas nos setores de frutas e hortifruti, e 
também em tabuleiros improvisados na calçada. Além disso, 
aparecem na forma de polpas e sucos, especialmente nos boxes 
de lanches.

Mapa Geral dos Setores

Fonte: Planta do Ver-o-Peso com indicação dos setores. Autor: Maria Dorotéa de Lima, 2007.

07   Frutas/Castanhas 

12   Polpa de Frutas

15   Hortifrutigranjeiros

18   Feira do Açaí

Foto: Geraldo Ramos - Acervo Iphan-PA14 1514



Setor de Frutas 
O colorido das cerca de 170 barra-

cas do Setor de Frutas, funcionando em 
média das 6h às 16h, atrai todo tipo de fre-
guês: consumidores locais, turistas curiosos 
que se satisfazem com fotografias vívidas 
da variada paleta amazônica, e até mesmo 
cientistas interessados em realizar pesqui-
sas sobre propriedades do amplo repertório 
de produtos vegetais da região. Mas, o que 
regala mesmo os paraenses é uma bar-
raca especializada nas frutas regionais, 
onde se pode encontrar praticamente todas 
aquelas espécies que remetem à infância, 
que eram apreciadas nos quintais de casa, 
na casa dos avós, nos passeios de férias 
pelo interior, e que já não se vê mais tão 
facilmente como, por exemplo, abiu, casta-
nha de sapucaia e do Pará ainda no ouriço, 
araçá, ingá, fruta-pão entre outras. As mais 
raras são encomendadas diretamente às ci-
dades do interior  e chegam ao Ver-o-Peso 
pelo rio e pelas estradas.

Muitas das frutas expostas no Ver-o-
Peso são adquiridas ali mesmo, diretamen-
te dos fornecedores, em especial na Feira 
do Açaí, mas há também um fornecimento 
importante que vem da Ceasa. Ao longo do 
tempo, esse setor já funcionou em diferen-
tes espaços: no terreno do atual estaciona-
mento, em frente ao Solar da Beira, na Ave-
nida Marquês de Pombal, atrás do Mercado 
do Peixe, até ser instalado no ponto atual 
desde a última reforma do mercado, em um 
corredor central. 

O trabalho com as frutas frescas 
requer cuidados de conservação, no calor 
intenso de Belém. Além das medidas de 
higiene, estar sempre bem vestido e tratar 
bem os clientes são estratégias em que os 

Açaí

Setor de Polpas de Frutas
Grande variedade de frutas regio-

nais aparece no comércio de polpas bati-
das, embaladas e congeladas no próprio 
Ver-o-Peso. A concentração das vendas 
ocorre no Setor de Polpas, situado numa 
plataforma elevada do mercado. Duas fa-
mílias extensas comandam o trabalho 
diário nos 10 boxes erigidos no local, e 
equipados com freezer, balança, despolpa-
deira, filtro, telefone e máquina de cartão 
de crédito. Em cada unidade trabalham um 
permissionário e mais dois ou três ajudan-
tes, inclusive nos finais de semana. Cui-
dam não só do processamento e da venda 
das polpas, mas também da lavagem diária 
do piso, da limpeza constante dos boxes e 

Foto: Geraldo Ramos - Acervo Iphan-PA

Foto: Francisco Moreira da Costa - Acervo CNFCP/Iphan

feirantes acreditam. Como diz um deles: 
“Pensam até que não sou o dono da merca-
doria, porque eu trabalho no cartão postal 
de Belém. Então, não ando sem camisa e 
estou sempre pronto”.

da higienização mensal do teto que recobre 
a área. O horário de funcionamento dos 
boxes, normalmente, vai de 6h até 16 h, 
mas pode variar conforme o movimento e 
a época do ano (nas datas festivas tende a 
aumentar consideravelmente). 

As polpas mais vendidas são: bacu-
ri, cupuaçu, mangaba, taperebá, muruci, 
maracujá, uxi, açaí, acerola e goiaba. As 
frutas frescas para processamento são 
adquiridas diretamente de produtores ori-
ginários de localidades como Cametá, To-
mé-Açu, Curuçá, Abaetetuba e Castanhal, 
e até mesmo de outros estados, como o 
Maranhão, que é fornecedor de bacuri. O 
preço final da polpa varia de três a vinte 
reais, de acordo com a fruta, a estação do 
ano, a safra e a entressafra. Em regra, a 
mais cara é a do bacuri e as mais baratas 
são as de acerola e de goiaba. Para incre-
mentar as vendas, que chegam à média de 
uma tonelada de polpas por semana, os 
boxes oferecem ainda produtos como bom-
bons de chocolate com recheio de frutas re-
gionais, sucos, doces e cremes de cupuaçu 
e bacuri.

Foto: Geraldo Ramos - Acervo  Iphan-PA
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Entre a grande variedade de frutas que se vende e se consome no 
Ver-o-Peso, o açaí tem seguramente o maior destaque. Quando 
chega das ilhas do entorno de Belém, durante a madrugada, é 

desembarcado em centenas de rasas (cestas artesanalmente trançadas 
utilizadas para transportar o açaí, que também são utilizadas como me-
dida), salpica de roxo e preto todo o chão da área conhecida como Feira 
do Açaí, para onde acorrem grandes e pequenos compradores que vão 
se abastecer deste fruto. Feirantes do setor acreditam que por ali circu-
lam, diariamente, pelo menos 15 toneladas de açaí. Algumas, para fins 
de exportação, mas boa parte para revenda no próprio Ver-o-Peso, após 
preparo na forma de polpas e doces que são comercializados no Setor 
de Polpas, ou como acompanhamento do peixe frito, quando batido à 
máquina, num dos pratos preferidos do Setor de Refeições. Suas semen-
tes também são comercializadas para plantio ou já tratadas, nos pontos 
de venda de mudas e nas bancas de artesanato.



Peixes Frescos, Secos e Salgados, 
Crustáceos e Mariscos

O  pescado é um dos produtos de maior circulação no Ver-o-Peso, 
passando pela mão de muitos profissionais, da água até a mesa de 
refeição. Cerca de 80 toneladas de peixe chegam diariamente em 

inúmeras embarcações de todo tipo e tamanho, que atracam na doca 
na lateral do mercado, conhecida como Pedra do Peixe. Aí são feitas a 
pesagem e a venda no atacado, para feirantes do próprio Ver-o-Peso, de 
outras feiras, mercados e revendedores até mesmo de outros estados. Nos 
boxes do Mercado de Ferro, também conhecido como Mercado de Peixe, 
o pescado divide lugar com caranguejos, camarões e mariscos diversos. 
No Setor do Peixe Salgado aparecem espécies menos nobres, com preços 
mais acessíveis. Nos setores de Refeições e de Lanchonetes e Bares, 
o peixe frito é ingrediente dos pratos mais consumidos diariamente. Há 
também os boxes especializados em produtos de pirarucu salgado, cujo 
maior abastecimento vem do Baixo Amazonas.

Açaí batido
Nove boxes no Setor de Refeições 

servem açaí batido, acompanhado com 
peixe frito. O movimento é intenso na hora 
do almoço, sobretudo entre 11 e 14 horas, 
quando muitos trabalhadores do próprio 
mercado, do comércio e dos arredores 
correm aos boxes de refeições em bus-
ca desse tradicional prato paraense. Para 
identificar aqueles que o oferecem, basta 
procurar a amassadeira do fruto, que, com 
seu gabinete de aço inox reluzente, chama 
atenção no ensolarado mercado. À noite, a 
opção são os bares da Feira do Açaí, que 
também servem o prato. 

O comércio de açaí batido no Ver-o-
Peso é significativo e integra o alto índice 
de consumo do suco processado em Be-
lém, estimado em não menos que 170 mil 
litros diários. Contribui, ainda, para incre-
mentar a economia do Pará, maior produtor 
nacional desse segmento, com 4.200 hec-
tares plantados de açaizeiros, que rendem 
anualmente em torno de 120 mil toneladas 
do fruto fresco.  

Feira do Açaí
A Feira do Açaí é ponto de embar-

que e desembarque de diversos produtos 
para comercialização no Ver-o-Peso e em 
outras feiras, supermercados e armazéns 
de Belém. Além do próprio açaí, cujo co-
mércio reina durante toda a madrugada e 
abastece uma infinidade de amassadeiras 
(máquina de bater o açaí para extrair o 
sumo) pela cidade, produtos como farinha 
de mandioca e outras frutas (laranja, aba-
caxi, manga, banana, jambo, ingá e bacuri) 
também são abundantes no local, aonde 
chegam por terra ou por água. Como boa 
parte da mercadoria vem das ilhas do en-
torno, os feirantes compram produtos dos 
barqueiros e os revendem para outros co-
merciantes, no que contam com ajuda de 
carregadores. No caminho de volta para as 
ilhas, barqueiros viabilizam trocas comer-
ciais não apenas entre a cidade e o interior 
(para onde levam roupas e industrializa-
dos), mas também entre diferentes locali-
dades do interior, que no mercado escoam 
sua produção. É o caso dos potes e pa-
nelas de barro, que vêm de comunidades 

artesanais ribeirinhas e, a partir do Ver-o-
Peso, são levados para outras localidades 
de interior.

Para fazer frente ao intenso movi-
mento de fregueses e feirantes em 137 
barracas, ambulantes vendem cafezinho, 
comida, lanche e mingau. Nos bares con-
tíguos à feira, serve-se açaí com peixe fri-
to. Música, bebidas e tira-gostos animam 
a noitada no local.

A Feira do Açaí é separada do 
restante do Ver-o-Peso pela Doca e pela 
Praça do Relógio – como é popularmente 
conhecida a Praça Siqueira Campos, que 
foi inaugurada em 5 de outubro de 1931 e 
ganhou essa alcunha devido ao relógio de 
ferro decorado que exibe. Tal apetrecho, 
importado da Inglaterra durante a admi-
nistração do Intendente Antonio Faciola, 
tem nada menos que 12 metros de altura 
e figuras alusivas às quatro estações do 
ano em suas faces. Nos quatro cantos da 
praça, há postes de ferro decorados com 
rebuscados ornamentos, todos da fábrica 
escocesa Mac Farlane. Foto: Francisco Moreira da Costa - Acervo CNFCP/Iphan

Foto: Geraldo Ramos - Acervo Iphan-PA
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Pedra do Peixe
É na Pedra do Peixe ou simples-

mente Pedra que se concentram, durante a 
madrugada, o desembarque e a comercia-
lização do pescado in natura, que é distribu-
ído em seguida por meio de uma complexa 
rede de transações comerciais, até alcan-
çar os consumidores finais no próprio Ver-
o-Peso, em praticamente todas as feiras e 
(super) mercados de Belém e vizinhança, 
e até mesmo fora do Estado do Pará. Na 
Pedra interagem pescadores, geladores 
(pescadores especializados na conser-
vação do pescado gelado dentro das em-
barcações), geleiros (que desembarcam a 
mercadoria), viradores (ajudantes dos ba-
lanceiros, que prestam apoio na montagem 
de balanças e guarda de equipamentos), 
balanceiros (que pesam a produção de 
cada embarcação, intermedeiam compras e 
chegam a aviar pescadores), carregadores 
(que levam na cabeça as caixas de peixes 
arrematadas pelos compradores) e peixei-
ros, organizados em seus respectivos am-
bientes: água e terra, que não se misturam. 

O balanceiro é uma figura funda-
mental no comércio do pescado. Mais que 
pesar a produção das embarcações, ele 
age como um intermediário e agenciador 
das transações: comercializa o pescado 
para o dono do barco, tirando desse serviço 
lucro de quatro a seis por cento do total da 
venda. Com frequencia, assume toda a ne-
gociação, recebendo dinheiro adiantado do 
peixeiro para lhe fazer as compras. Outras 
vezes entrega o peixe em confiança para 
receber no final do dia, com o valor apura-
do na venda pelo peixeiro. Por outro lado, 
também agencia o pescador, concedendo-
lhe ajuda financeira para comprar materiais 
de pesca ou, ainda, para cobrir despesas 

Setor do Peixe Salgado
Em 12 barracas do Setor do Peixe 

Salgado trabalham em média 42 pessoas: 
são 12 permissionários, mais 30 agrega-
dos, entre eles os carregadores que desem-
barcam a mercadoria. Até recentemente, 
o setor funcionava numa área de 162 m2, 
com cobertura improvisada de lona, onde 
os produtos ficavam dispostos em cima de 
um estrado de madeira comprido e forrado 
com alumínio. Agora modernizado, dispõe 
de cobertura permanente e equipamen-
tos de refrigeração, onde os trabalhadores 
têm mais conforto e melhores condições 
de higiene e conservação dos produtos. 

Setor do Camarão Seco
E Pirarucu Salgado

Amplamente utilizado no repertó-
rio culinário paraense, o camarão seco e 
salgado ocupa cerca de 40 barracas num 
setor inteiro dedicado à comercialização 
de boa parte da produção regional desse 
item, além daquela que vem do Ceará e 
do Maranhão. Muito apreciado pela popu-
lação local, o crustáceo se apresenta em 
diferentes tamanhos, sendo esse um dos 
principais motivos para a grande variação 
de preço do produto. Um mesmo vendedor, 
para atingir mais ampla clientela, costuma 
exibir cofos com camarões de todo por-
te, que são vendidos a peso. Assim, ao 
lado dos cofos, repousam a cuia ou pá de 
plástico (para separar as porções) e a ba-
lança, aos olhos do cliente. 

A tradicional embalagem do produ-
to é feita em folhas de jornal, para garan-
tir que o conteúdo do embrulho não ma-
chuque nem suje aquele que o leva. Se 
colocado diretamente num saco plástico, 
o ferrão do camarão fura a embalagem 
e espeta o cliente. Embora seja conside-
rada mais higiênica, esta última forma de 
embalagem não garante as vantagens da 
primeira. Resta ao cliente determinar como 
prefere levar o produto.

O espaço funciona diariamente 
pela manhã e à tarde, recebendo turis-
tas, moradores da cidade e muitas taca-
cazeiras que vão ali para se abastecer de 
itens indispensáveis do famoso tacacá de 
Belém. Essas mulheres, que preparam e 
vendem a iguaria, constituem clientela 
fixa do setor e se servem de camarões de 
todo tamanho. No mercado culinário local, 
quanto maior o camarão, mais cara a cuia 
de tacacá.

familiares enquanto está em viagem. Como 
contrapartida, o pescador lhe dá preferên-
cia na comercialização de sua produção. 
Nesse papel intermediário, o balanceiro é 
também o fiel da balança numa relação de 
compromisso, credibilidade e amizade en-
tre as duas pontas da cadeia produtiva do 
pescado. Atualmente, os cerca de 100 ba-
lanceiros do Ver-o-Peso estão organizados 
em uma associação.

Neste setor, também pode ser en-
contrado o pirarucu salgado, bastante 
apreciado para comer frito, acompanhando 
o açaí batido. Esse grande peixe amazô-
nico, mais farto na região do Baixo Ama-
zonas do que nos arredores de Belém, é 
retalhado e salgado, conservando-se as-
sim para o gosto de clientes que vêm ao 
Ver-o-Peso justamente para procurá-lo. 
Outros dois produtos típicos daquela re-
gião também podem ser encontrados em 
bancas especializadas no Ver-o-Peso: o 
piracuí (farinha de peixe, para qual se usa 
especialmente o acari) e o aviú (espécie 
de camarão miudinho).

Mercado de Peixe
(Mercado de Ferro)

Construído com peças pré-moldadas 
em placas de ferro importadas, cuja origem 
ainda não foi possível precisar, e inaugu-
rado no dia 1º de dezembro de 1901, este 
mercado se destaca pela imponente estru-

tura retangular, com cantos ligeiramente 
chanfrados e arrematados por quatro mag-
níficas torres avistáveis da terra e da água, 
ocupando uma área de 1.197m2 e pesando 
nada menos que cerca de 1.133.389 tone-
ladas. 

Constitui um notável exemplar da 
Arquitetura de Ferro que se difundiu nas 
cidades amazônicas entre os séculos XIX 
e XX, graças às divisas geradas pelo então 
próspero comércio da borracha, remetendo 
a uma fase de transformações grandiosas 
em Belém, marcada por ideais de embele-
zamento, saneamento e novo planejamento 
urbano.

Popularmente conhecido como Mer-
cado de Peixe, em referência à atividade 
que se exerce no salão principal (um retân-
gulo de 31 metros de largura por 67 metros 
de comprimento), é circundado na área ex-
terna por lojas de materiais de pesca, ferra-
gens, artigos religiosos, bilhetes de loteria 
e variedades, além de um posto policial. 
Apresentando sinais de deterioração pelo 
tempo, deverá passar, em breve, por ações 
de restauração coordenadas pelo Iphan.

Trata-se, até hoje, de um dos pontos 
turísticos mais importantes de Belém, famo-
so cartão-postal da cidade e local de feste-
jos do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. 
São já tradicionais a queima de fogos do sá-
bado da Trasladação e a festa dançante do 
domingo do Círio, custeadas e produzidas 
por peixeiros, camaroeiros, balanceiros, 
geleiros e demais trabalhadores da cadeia 
produtiva do pescado. As formas de organi-
zação e administração praticadas por traba-
lhadores desse setor são um dos segredos 
do sucesso de suas iniciativas.

Foto: Francisco Moreira da Costa  - Acervo CNFCP/Iphan
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Foto: Francisco Moreira da Costa  - Acervo CNFCP/Iphan

Conforme regulamentação da Prefeitura, 
seu funcionamento começa por volta de 
duas horas da madrugada e vai até as 
nove horas da manhã, abastecendo feiras 
e mercados de Belém e interior do Pará, 
como Tomé Açu, São Miguel do Guamá e 
Santa Maria.

A salga dos peixes é feita nas pró-
prias embarcações, e se aplica principal-
mente a espécies consideradas menos 
nobres e menos procuradas para expor-
tação: bagre, pescada amarela, gurijuba, 
bandeirado, corvina, dourada e piramutaba. 
Em relação aos peixes frescos, apresentam 
preços mais baixos. Para incrementar e va-
lorizar o setor, a Associação dos Vendedo-
res de Peixe Salgado do Ver-o-Peso organi-
zou em 2008, o I Festival de Degustação do 
Peixe Salgado. 
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Farinhas, Tapioca, Goma, Tucupi e Maniva

Na cadeia produtiva da mandioca que 
desembarca no Ver-o-Peso, além da imensa 
variedade exposta no Setor das Farinhas, o 

próprio tubérculo é encontrado nas plataformas da 
feira, sendo descascado e desfolhado por grupos de 
pessoas que apoiam a produção de outros derivados 
caros aos consumidores belenenses, em especial 
o tucupi e a maniva, para preparo da maniçoba. E 
nem é preciso dizer que farinha não pode faltar no 
acompanhamento dos pratos no Setor de Refeições. 

23

Boxes de pescado
O dia começa movimentado nos 60 

boxes situados na área interna do Merca-
do de Peixe. Depois de comprarem o peixe 
fresco de madrugada, na Pedra do Peixe, 
os peixeiros abrem suas bancas de 6 às 
13 horas para comercializar espécies regio-
nais, entre as quais se destacam a dourada 
e o filhote. Por exemplo, em torno de 100 
quilos deste último são vendidos diariamen-
te por cada peixeiro; já da primeira, saem 
de todo o mercado cerca de três toneladas 
diárias, o que corresponde à somas da 
ordem de 24 mil reais. Pirarucu, tucuna-
ré, tamoatá, corvina, pescada amarela, 
mapará, tambaqui, gurijuba são outros 
peixes apreciados no local. O movimento é 
tamanho, que cada boxe consome 200 qui-
los de gelo por dia, comprados de fornece-
dores no próprio mercado.

Nesse ramo, o conhecimento da 
qualidade do pescado é fundamental, as-
sim como a ciência de limpá-lo e cortá-lo em 
postas ou filé, incluindo habilidade no uso 
de faca e terçado sobre o cepo. Amoladores 

de faca circulam pelo local, oferecendo seu 
serviço aos peixeiros, que o requisitam para 
manutenção das ferramentas de trabalho. 
Boa aparência também é importante, seja 
do boxe ou do peixeiro, e a limpeza deve 
transparecer no piso, nas caixas de isopor, 
no balcão de aço inox, na balança e na ves-
timenta padrão, composta de calça, blusão 
e botas brancas.

As vendas são feitas tanto para o 
consumidor final do pescado quanto para 
bares, restaurantes e também para os bo-
xes de refeições do próprio Ver-o-Peso. 
Para garantir bons negócios, em geral é 
preciso chegar bem cedo para escolher e 
comprar as espécies mais procuradas nas 
embarcações que aportam no cais. Mas, 
às vezes, é tão grande a oferta (há dias em 
que até dez barcos encostam cada um com 
10 toneladas só de uma espécie), que os 
peixeiros resolvem dormir até mais tarde no 
dia seguinte. Então, quando chegam ao lo-
cal, já não há mais boas opções de compra 
para revenda. É como se toda a fartura da 
véspera não passasse de visagem ou ilu-
são. Assim, dizem os comerciantes de pes-
cado que “o Ver-o-Peso faz visagem”.

Boxes de camarão fresco
e mariscos

No centro da área interna do Mer-
cado de Ferro, em sete boxes dispostos em  
octógono sob uma plataforma onde funciona 
a Administração do Mercado, é que traba-
lham os “camaroeiros” e seus ajudantes, du-
rante toda a manhã, até às 13 horas. Além 
de camarão fresco, comercializam massa 
de caranguejo, mexilhão, ova de peixe 
e ostra. Todos os produtos são frescos e, 
além dos regionais, há os que vêm do Ma-
ranhão, Amazonas e Amapá, principalmente 
durante o período do defeso no Pará. Nos 
boxes, o marisco fica guardado em caixas 
de isopor com gelo, e os vendedores, embo-
ra não lhes seja exigido uso de apetrechos 
específicos, adotam uniforme composto de 
camisa, bata e chapéu branco.

Boxes de Caranguejo
Na área externa do mercado, em 

uma das lojas situadas na face do Mercado 
voltada para a doca, fica instalada a venda 
de caranguejos vivos, em 12 boxes. Muito 
procurados pelos paraenses, sobretudo nos 
meses em que estão mais gordos (popular-
mente, são aqueles meses que não têm “R” 
no nome) para comer ao “toc-toc”, ou cata-
do, bem temperado.

Foto: Francisco Moreira da Costa  - Acervo CNFCP/Iphan

Foto: Francisco Moreira da Costa - Acervo CNFCP/Iphan

Foto: Francisco Moreira da Costa - Acervo CNFCP/Iphan
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Setor de Maniva
A maniva (folhas verde da mandioca) 

é o principal ingrediente de um dos pratos 
mais característicos do Estado do Pará e 
um dos preferidos no almoço do Círio de 
Nazaré: a maniçoba, que também leva 
carnes salgadas tradicionalmente usadas 
na feijoada. São 26 os boxes destinados 
à comercialização da maniva pré-cozida e 
triturada, situados na plataforma superior 
do mercado. Segundo contam, essa forma 
de venda da maniva foi lançada ali mesmo 
no Ver-o-Peso. Antes, ela era vendida em 
maços, com as folhas cruas para serem 
despeladas e moídas em casa. Hoje, os 
vendedores compram as folhas em maços, 
moem-nas no mercado e beneficiam-nas 
em casa. 

A compra das folhas se faz entre 
três e cinco horas da manhã ao lado do 
Forte do Castelo, próximo ao Ver-o-Peso. 
De municípios vizinhos, as folhas chegam 

ali pela Alça Viária, trazidas e distribuídas 
por caminhões. O segredo nessa etapa é 
revirar, separar as folhas que vêm todas 
misturadas e selecionar as melhores. Sa-
ber de quem se compra ajuda na escolha, 
evitando trazer num mesmo pacote maniva 
boa e ruim, que amarga a maniçoba. Os 
comerciantes explicam que, assim como 
há vários tipos de mandioca, também há 
vários tipos de maniva – maniva de veado, 
parili e piriá. Para o preparo da maniçoba 
recomendam a maniva da macaxeira e das 
mandiocas pretinha, branca e amarela, que 
não amargam.

A etapa seguinte à compra é des-
folhar a maniva, processo que designam 
como “pelação” e que ocorre ainda no local 
de aquisição da mercadoria. Adiante, já nas 
barracas do setor, as folhas são lavadas e 
moídas, e, depois, transportadas para a re-
sidência do feirante, para o pré-cozimento em fogão a gás ou a lenha, durante cerca 

de quatro dias. Essa etapa é importan-
te para fazer evaporar o ácido cianídrico 
contido na folhagem. Aos poucos, no calor, 
a cor da maniva vai se alterando do verde 
vivo intenso para o verde bem escuro, qua-
se preto. Pela coloração, algumas pessoas 
são capazes de identificar o tempo de cozi-
mento do produto. 

A maniva pré-cozida volta então 
para os boxes do Ver-o-Peso, onde é ven-
dida por peso e acondicionada em sacos 
plásticos. Nesse estado, pode ir direto à 
panela, para terminar de cozinhar com as 
misturas ou ser congelada para posterior 
preparo da maniçoba, em mais alguns dias 
de cozimento. No local, encontra-se tam-
bém macaxeira e coco ralados, assim, 
como goma de tapioca e tucupi – outros 
derivados da mandioca.

Setor das Farinhas
Em 22 barracas são vendidos 

vários tipos de farinha e derivados de 
mandioca originários de localidades como 
Americano, Abaetetuba, Genipaúba, Moju, 
Acará, Bragança, Bujarú, Jacarequara. 
Por terra ou por água, essa mercadoria tão 
apreciada no Pará percorre diferentes ro-
tas comerciais até chegar ao Ver-o-Peso; 
em alguns casos, passando pelo Comple-
xo do Jurunas, onde grande parte da pro-
dução dos interiores é desembarcada  e 
redistribuída para diversos pontos de ven-
da em Belém. As variedades comercializa-
das nesse setor são: farinha d’água, seca, 

amarela, fina, grossa, média, cuí, branca, 
cica ou pulpa, carimã, farinha de tapioca, 
tapioca com coco e goma para tapioqui-
nha. As farinhas são expostas em sacos 
de 25 ou 30 kg, mantidos abertos para que 
o cliente possa ver e experimentar a sua 
qualidade. A boa organização dos sacos 
por cor, tipo, origem, qualidade e preço é 
o chamariz do freguês. Ao final de cada 
dia de trabalho, os sacos são cuidadosa-
mente fechados e colocados lado a lado, 
ou superpostos em camadas. Depois são 
recobertos por uma lona grossa, que é 
amarrada com várias cordas.

Foto: Francisco Moreira da Costa  - Acervo CNFCP/Iphan
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Foto: Geraldo Ramos  - Acervo Iphan/PA

Setor do Tucupi
Embora seja encontrado em várias 

barracas espalhadas pelo Ver-o-Peso, o 
tucupi engarrafado (antigamente, em gar-
rafas de vidro e hoje em dia, em garrafas 
PET) é o produto característico de um setor 
próximo ao do camarão salgado e de mer-
cearia, cujo funcionamento vai, em geral, 
de 6 às 17 horas. Seu público é formado 
majoritariamente por fregueses da cidade, 
rotineiros (como as tacacazeiras, que toda 
semana vêm comprar tucupi) ou esporádi-
cos (que buscam o produto para preparo 
de pratos especiais em épocas festivas). 
São eles os  apreciadores de pratos em 
que esse líquido extraído da mandioca so-
bressai, como o tacacá e os ensopados de 
peixe e aves (sendo o mais famoso o pato 
no tucupi), e dos molhos de pimenta que 
acompanham carnes, aves e peixes. 

A extração e preparação do tucupi 
é feita fora do mercado, nas seguintes eta-
pas: a mandioca é descascada, lavada por 
duas vezes, ralada e, por fim, espremida 
com o tipiti – um instrumento artesanal, 
feito com fibras vegetais para extração 
do líquido que se desprende da massa da 
mandioca. Em seguida, deixa-se fermentar 
e decantar esse líquido por quatro horas, 
no mínimo. Separa-se então a goma do 
tucupi, que vai para o fundo do recipiente 
de fermentação; e repete-se o processo. 
Enfim, o líquido é fervido demoradamente, 
visando à obtenção de um tucupi puro e 
livre de goma.
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Plantas Ornamentais, Mudas e Sementes

Neste segmento há 26 pontos de venda de mudas de plantas 
ornamentais, medicinais e frutíferas. Numa área contígua ao 
estacionamento, próxima à Praça do Pescador, há um pavilhão 

construído com madeira ripada, compartimentado em vários boxes que 
são enfeitados e floridos com variedades de plantas regionais, muitas 
próprias para jardinagem e decoração de ambientes. Já na parte de trás 
do Solar da Beira, na calçada elevada junto ao cais, pode-se encontrar 
sementes e mudas de frutíferas para plantio, por exemplo: açaí, 
taperebá, cupuaçu, acerola, ouriço de castanha, castanha de caju, jaca, 
muruci, uxi e manga. 

Os vendedores repassam aos compradores os conhecimentos 
a respeito das plantas e seus modos de plantio, conservação e 
reprodução. Esse tipo de comércio é feito de manhã e de tarde.

Ervas, Cascas, Medicina E Cosmética Popular, 
Produtos Místicos E Religiosos

A cadeia produtiva que alimenta a famosa venda de ervas no         
Ver-o-Peso começa bem longe dali, com os mateiros, pessoas que 
plantam, colhem ou compram as ervas (matos, como chamam) 

para fornecê-las, antes do amanhecer, a erveiras e erveiros, inclusive 
de outras feiras, como a do Telégrafo e a da Pedreira. Na madrugada, 
os mateiros expõem seus produtos na lateral do Solar da Beira, junto 
ao Setor de Ervas, onde as erveiras e os erveiros vêm comprá-los 
para revenda in natura, secas ou em preparados para fins medicinais, 
cosméticos e ritualísticos. Embora se mantenha importante o ano todo, 
o ápice das vendas ocorre nas festas juninas, do Círio e de Ano Novo, 
quando pulsa a tradição dos banhos de cheiro para atrair boa sorte.      
As diversas casas de produtos religiosos interagem com o Setor de 
Ervas, pois a clientela muitas vezes é a mesma e transita entre os dois 
para aviar receitas. 

Foto: Geraldo Ramos - Acervo Iphan/PA Foto: Francisco Moreira da Costa - Acervo CNFCP/Iphan
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Ferragens, Roupas, Calçados, Acessórios, 
Importados E Redes de Dormir

Além da comercialização de produtos das atividades tradicionais da região, 
em especial pesca, agricultura, extrativismo e artesanatos (no qual se 
destacam trançados, cuias e cerâmicas), o Ver-o-Peso também tem setores 

específicos como o das Ferragens, dos Industrializados e de Mercearia, além de 
lojas situadas no Boulevard Castilhos França e na área externa dos mercados 

de peixe e carne, que expandem os circuitos e os territórios de trocas comerciais 
para uma esfera global.  

Os donos das bancas de hoje, repletas de produtos made in China, 
substituem os regateiros do passado, que percorriam de barco vários municípios 

do Pará e da Região Norte realizando uma antiga prática de troca – o escambo: eles 
levavam produtos industrializados e especiarias que só eram encontrados na capital e 

recebiam como pagamento produtos primários de diversos tipos – ouro, peles de animais, 
e outros artigos extraídos da fauna e da flora local. Esse tipo de comércio era muito 
comum antes da intensificação da integração dos estados da Região Norte entre si e com 
o restante do Brasil e, durante a economia da borracha, foi uma das principais formas de 
abastecimento dos seringais. Atualmente, os moradores do entorno de Belém, que ainda 
vêm trazer produtos primários ao Ver-o-Peso, podem comprar no próprio local os itens 
industrializados para abastecimento de suas famílias e comunidades rurais ou ribeirinhas. 
Aí se encontra também a prestação de alguns serviços, como o de funileiro e consertador 
de panelas e facas.

Setor de Ervas
Um dos setores mais tradicionais e 

divulgados do Ver-o-Peso é o que vende 
ervas medicinais, produtos místicos 
e cosméticos. Nele se resguardam ele-
mentos centrais da identidade da popu-
lação amazônica: seus saberes e fazeres 
acumulados sobre os recursos naturais e 
também todo um sistema de crenças da 
região. Conhecido como Setor de Ervas 
e situado entre o Mercado do Peixe e o 
Solar da Beira, agrega 80 barracas de 
madeira, fechadas com telas de aço por 
medida de segurança. O próprio feirante 
é responsável pela limpeza e manutenção 
da área e das barracas, além da lavagem 
das lonas que cobrem o setor.

O colorido e a diversidade das er-
vas tornam este setor um dos mais visi-
tados do mercado. O repertório é vasto e 
curiosamente nomeado: chega-te-a-mim, 
chama, japana, chora-nos-meus-pés, 
carrapatinho, alfavacão, pião-branco, eu-
calipto, cravo, catinga-de-mulata, comigo-
ninguém-pode, alecrim-da-Angola, arruda, 
cabi, cipó-de-alho, abre-caminho, manje-
ricão, mucuracaá, pião-roxo, vence-tudo, 
amor-crescido e outras. Há também as 
sementes de macela, alfazema, ervadoce 
e camomila, os óleos de copaíba, andiroba 
e piqui, além das cascas de aroeira, bar-
batimão, copaíba, sucuba e muitas outras 
espécies. A arrumação da barraca é estra-
tégica e pode ser feita pelo próprio dono 
ou pela figura do arrumador, responsá-
vel pela troca de rótulos e embalagens, 
substituição de mercadorias estragadas e 
pela disposição dos produtos na barraca, 
de modo que se tornem atrativos para o 
freguês. 

Além dos produtos mencionados, 
vendem-se leites, garrafadas, pomadas, 
banhos, defumações, perfumes e amule-
tos, que atraem tanto consumidores locais 
quanto turistas. Uns os usam para cura ou 
sorte; outros os levam como souvenirs. Há 
aqueles que já chegam às bancas com listas 
de compras passadas por guias espirituais, 
como pais ou mães-de-santo ou com recei-
ta de médicos naturalistas. Outros solicitam 
orientações das próprias erveiras e ervei-
ros para solucionar problemas de saúde, fi-
nanceiros, espirituais, sexuais, entre outros. 

Além de dar recomendações, os 
vendedores lançam mão de muita atenção 
e simpatia para conquistar a clientela: brin-
cadeiras e frequentes vocativos como “meu 
amor”, “minha querida”, num tratamento cor-
dial e familiar ao freguês. As relações, em 
geral, ultrapassam o aspecto comercial e 
pressupõem confiança e alguma intimidade 
para o compartilhamento de questões ínti-
mas que levam os fregueses ao recurso dos 
produtos vendidos no setor; tanto que al-
guns são clientes fiéis de uma mesma ervei-
ra por muitos e muitos anos, demonstrando 
confiança em suas orientações e no produto 
a ser consumido.

Na venda de ervas in natura, ervei-
ras e erveiros atuam como revendedores 
da matéria-prima distribuída por mateiros, 
que vêm regularmente da área rural para 
abastecer as barracas dos trabalhadores 
urbanos que não dispõem de espaços 
adequados para cultivo das plantas. Um 
dos segredos do ofício do mateiro está na 
forma de tirar e de amarrar o mato, e nos 
cuidados para sua conservação.

Erveiros e erveiras são também 
produtores do que vendem, quando se tra-
ta dos preparados à base de ervas. Para 
tanto, servem-se de espaços e objetos 
domésticos como liquidificador, balança, 
facas, vasilhas e colheres de medidas. 
Recentemente, um laboratório bem equi-
pado foi criado na sede da Associação 
das Erveiras e dos Erveiros do Ver-o-Peso 
com a finalidade de beneficiamento dos 
produtos. Além da melhoria da qualidade, 
a iniciativa tem por objetivo ajudá-los a en-
frentar a crescente concorrência com as 
lojas de plantas medicinais e produtos na-
turais, assim como as exigências técnicas 
e sanitárias relativas à comercialização de 
fármacos.

Foto: Francisco Moreira da Costa  - Acervo CNFCP/Iphan
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Foto: Francisco Moreira da Costa - Acervo CNFCP/Iphan
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Setor das Ferragens
No passado, o Setor das Ferragens 

instalava-se no espaço conhecido como 
Praça da Palmeira ou Pracinha, do lado 
direito do Solar da Beira, onde, segundo 
memórias locais, havia coqueiros e ban-
deiras hasteadas. Hoje situadas em meio 
a outros tipos de produtos industrializados, 
suas 24 barracas destacam-se pela venda 
de vários tipos de panelas, peças para fo-
gão (boca, queimador), material hidráulico 
e elétrico (fios, reatores, lâmpadas, etc.), 
fogões de duas bocas, grelha, raspa-coco, 
coleira de cachorro, mangueira para má-
quinas de lavar e torneiras, lamparina, cor-
rente de ferro, churrasqueira, entre outros. 
Muitos desses produtos são considerados 
pelos feirantes como “artesanais”, já que 
são feitos em fabriquetas domésticas. Ali se 
reúnem também funileiros, consertadores 
de panelas, amoladores de faca que, para 
realizar seus ofícios, dispõem de produtos 
vendidos no próprio setor. 

O funcionamento do setor é diurno, 
encerrando-se no fim da tarde.

Carnes Frescas e Animais Vivos

O comércio de animais vivos e/ou de suas carnes é uma marca tradicional 
de mercados populares no Brasil e no mundo, embora sucessivas edições 
legislativas busquem eliminar, ou ao menos controlar com regras bem 

definidas, essa prática da vida urbana nas mais diferentes cidades. Em Belém 
não é diferente; e hoje restam poucas barracas no Setor de Animais Vivos no 
Ver-o-Peso. Já no Mercado de Carne, os boxes passam por adequações que 
acompanham não só a lógica da restauração da edificação, mas também a 
da fiscalização sanitária, que determina, entre outras, a adoção de balcões 
frigoríficos e a substituição dos cepos de madeira utilizados para cortar carne. 
As mudanças implicam atualizações das funções na cadeia comercial do setor. 
Além da carne fresca, cortes salgados também são vendidos no Ver-o-Peso, 
onde são anunciados como mistura para feijoada e maniçoba.

Um dos principais ofícios exercidos 
no Setor de Industrializados consiste na 
venda de roupas, majoritariamente mas-
culinas. São camisas de times de futebol, 
camisetas de lembranças turísticas e com 
dizeres engraçados, bermudas e calças, 
além de bonés, cuecas e acessórios de 
vários tamanhos. Atenção ao cliente e ca-
pacidade de persuasão são características 
fundamentais para quem trabalha naquele 
setor.

O mesmo é demandado aos vende-
dores de redes de dormir, que necessi-
tam destreza no manejo do produto, tanto 
para guarda quanto para exibição (aqui 
são necessárias duas pessoas, uma em 
cada ponta, para esticar e dobrar as re-
des). Tendo em vista o hábito local de uso 
das redes, a venda desse item é bastante 
significativa e o Ver-o-Peso é um grande 
fornecedor do produto.

Outra atividade de destaque no 
setor é a venda de calçados: industriali-
zados, de plástico, de borracha, ou, con-
forme demanda mais recente, artesanais 
e de couro. Experiência em relação à 
numeração/tamanho dos calçados é um 
requisito importante para os vendedores, 
pois há clientes que não se dispõem a ex-
perimentar o produto no mercado, muito 
embora convidados a utilizar algum apoio 
disponibilizado pelos donos das barracas.

Com a diversidade e facilidade dada 
ao cliente no acesso e manuseio dos pro-
dutos, as 140 barracas do setor têm mo-
vimento assegurado ao longo de todo o 
dia, até o encerramento das atividades no 
fim da tarde.

Foto: Francisco Moreira da Costa  - Acervo CNFCP/Iphan

Foto: Francisco Moreira da Costa - Acervo CNFCP/Iphan

Setor dos 
Industrializados Setor dos Importados

As 10 barracas desse setor se ca-
racterizam pelo comércio de mercadorias 
apresentadas como sendo importadas: 
calculadoras, canetas, antenas, isqueiros, 
barbeadores, pilhas, lanternas, relógios, 
eletrônicos, brinquedos, etc. Sabe-se que 
muitas delas são adquiridas em lojas de 
produtos importados, as chamadas “lo-
jas dos chineses”. A principal estratégia 
de venda ou o marketing do setor, como 
dizem, é simples: “atrair a freguesia com 
preços baixos e bom atendimento, que as 
pessoas espalham a notícia”.

As barracas funcionam, normal-
mente, de 7 às 19 horas, e as exceções 
a esse horário ocorrem em datas festivas, 
marcadas pela troca de presentes. Nesses 
casos, o setor é procurado até meia-noite. 
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Hortaliças, Legumes e Temperos
Esta edificação de estilo neoclás-

sico, construída em 1867, com apenas 
um pavimento, em alvenaria de pedra e 
de tijolo rebocada, para abrigar o merca-
do municipal, passou por uma profunda 
remodelação em 1908, empreendida pelo 
engenheiro Francisco Bolonha, que erigiu 
mais um pavimento e introduziu pavilhões e 
gradis de ferro importados, portões de ferro 
e bronze, escada de ferro em espiral com 
estilo art nouveau, balcões de mármore so-
bressaindo de suas calçadas em paralele-
pípedos de granito – perfeita ilustração ar-
quitetônica do apogeu econômico baseado 
na exportação da borracha. 

Em função de seu uso principal, 
destinado ao comércio de carnes e vísce-
ras, passou a ser conhecido popularmente 
como Mercado de Carne e, com o declínio 
da borracha no século XX, também atra-
vessou períodos de degradação e deterio-
ração de sua bela estrutura. Depois de pas-
sar por algumas reformas empreendidas 
até pelos próprios trabalhadores, recente-
mente atraiu investimentos do Programa 
Monumenta/Iphan para sua restauração, 
iniciada em 2007, que em breve deverá lhe 
restituir a função cultural como ícone do 
patrimônio local, agregando espaços para 
comercialização de outros produtos, expo-
sições e eventos de arte.

No interior do mercado há 64 boxes 
para comércio de cortes de carne bovina, 
funcionando diariamente em turno matuti-
no. Nele trabalha uma rede de agentes li-
gados a diferentes etapas e tipologias de 
corte e tratamento da carne que, na ponta 
final do circuito, é vendida pelo açougueiro 
ao consumidor.

Para começar, o marchante é uma 
espécie de atravessador entre o produtor 
do gado e açougueiro. Ele compra o gado 
do produtor e beneficia a carne, isto é, aba-
te, prepara e cuida da estada da carne no 
frigorífico durante o tempo necessário para 
ser vendida aos açougueiros. Em seu pa-
pel de intermediário, é também responsá-
vel pela distribuição do produto para estes 
últimos. Para o beneficiamento da carne, 
contrata serviços de várias pessoas e do 
frigorífico, que em geral, não lhe pertence.

Quando as peças de carne são en-
tregues no mercado, é o lombador que as 
recebe, carrega e arruma nos boxes. 

Entra em atuação o magarefe, exí-
mio conhecedor da anatomia bovina, que 
utiliza facas, machados e outros instrumen-
tos similares – ou, às vezes, unicamente as 
mãos – para cortar e separar os melhores 
pedaços, visando ao máximo aproveita-
mento em termos de quantidade e qualida-
de do produto.

O açougueiro é, ao mesmo tempo, 
cortador e vendedor de carnes. As peças 
são expostas nos boxes com ganchos de 
vergalhão fino, ferro ou aço inox. Confor-
me o gosto do cliente, ele deve manipular 
máquinas para amaciar e moer, ou diferen-
tes tipos de facas para desossar e cortar 
as carnes sobre o tradicional cepo – objeto 
artesanal feito de um pedaço de madeira 
redondo (normalmente de piquiá), com pés 
como os de uma mesa, e que, por medidas 
de higiene, deverá ser abolido após a rea-
bertura do mercado.

Nos últimos tempos, a venda de 
carnes no mercado foi sendo reduzida, 
dando lugar a outras atividades como a 

venda de refeições, em boxes e galerias 
internas, itens de mercearia e farinhas. Na 
área externa também se destacam super-
mercados, lojas de ferragens, mercearia e 
variedades. Sem falar nas casas religiosas, 
tradicionais pontos de venda de produtos 
para casas de culto de origem afro-amerín-
dias. Há, ainda, todas as lojas do pavimen-
to superior, que foram desmembradas das 
lojas externas inferiores, a fim de agregar 
outras atividades e atrair novos clientes e 
que, em breve, poderão cumprir novas fun-
ções sociais na cidade. Percebe-se, enfim, 
uma tendência de mudança de uso do anti-
go Mercado Bolonha, numa dinâmica que é 
própria às ressignificações dos lugares de 
memória e patrimônio.

Setor de Animais Vivos
Atualmente a venda de animais vi-

vos no Ver-o-Peso está reduzida a apenas 
duas barracas onde se encontram pato e 
galinha caipira, que são os itens mais re-
presentativos do setor. Galinha d’angola, 
codorna, pássaros ornamentais, suínos 
e roedores (hamster, coelho, porco da 
índia) são menos frequentes. As aves ge-
ralmente vêm de municípios do Marajó e 
de Abaetetuba, e alguns animais vêm de 
cativeiros, sobretudo os de mais fácil repro-
dução. 

As vendas no setor se estendem 
das 5 às 18 horas, e se intensificam ape-
nas nas épocas festivas em que pesam tra-
dições de consumo de pratos típicos, como 
o pato no tucupi.

Setor de hortifruti
O comércio de hortaliças, legumes e temperos se espraia em centenas de 

pontos de venda a partir do Setor de Hortifruti, onde estão concentradas 370 barracas, 
com variedade de produtos. O horário de maior movimento no local é o da madrugada, 
quando vendedores de outras feiras, quitandas e mercadinhos vão ali para comprar 
gêneros alimentícios diversos. Já a partir das seis horas da manhã, o público que 
frequenta este setor passa a ser composto de donas de casa, trabalhadores do próprio 
Ver-o-Peso e donos de restaurantes, que compram quantidades menores - o que os 
feirantes do setor costumam chamar de retalho. O fim do turno varia conforme o dia 
da semana e a época, mas, em geral, a labuta se encerra por volta das 17 horas, de 
segunda a sexta-feira, e pelas 11 horas aos sábados e domingos. Lentamente os 
feirantes vão descendo uma lona grossa sobre as suas barracas.

O abastecimento das barracas é feito com produtos comprados na Ceasa e 
trazidos para o Ver-o-Peso de kombi ou caminhão fretados - ou pertencentes ao próprio 
feirante. Os dias de compra são variados, mas preferem as madrugadas de domingo 
para segunda-feira, de quarta para quinta, e de sexta-feira para sábado. Quanto mais 
cedo se vai à central de distribuição, mais fácil é encontrar mercadorias frescas e 
vistosas. Alguns produtos, principalmente as folhagens, chegam também pelo porto 
do Ver-o-Peso, vindos da região das ilhas, de Abaetetuba e de Barcarena. Há também 
mercadorias compradas de São Paulo, como couve-flor, berinjela e nabo. 

A procura de consumidores nesse setor é sempre grande, mas resta aos 
vendedores o desafio de lidar com os riscos de perda de produtos por deterioração, que 
chega ao índice médio de 10%. 

15  Hortifrutigranjeiros

Foto: Francisco Moreira da Costa - Acervo CNFCP/Iphan

Mercado Francisco Bolonha 
(Mercado de Carne)
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Artesanato

Setor de Artesanato

O Pará é um estado dotado de produção artesanal rica e variada, 
no que tange aos produtos e às matérias-primas utilizadas. O 
segmento do artesanato articula, na realidade, diversas cadeias 

produtivas que envolvem extrativistas, artesãos, mestres, aprendizes, 
intermediários e revendedores atuando em muitas oficinas domésticas e 
em espaços coletivos. Há muitas linhagens e famílias inteiras dedicadas 
a esse tipo de atividade em todo o Estado, e não é diferente em Belém 
e arredores. No Ver-o-Peso, 16 barracas comercializam objetos como 
cuias, brinquedos de miriti, figuras de patchouli, cerâmica, cestaria, 
peças feitas em madeira, entre outros produtos. Embora muitos tenham 
fins decorativos, chama atenção o comércio de utilitários procurados 
para a execução de ofícios tradicionais na região: tipiti, para espremer 
mandioca; peneira, abano, paneiros, matapis, para pesca de camarão; 
fogareiros de cerâmica, esteiras, etc. Há também a venda de sementes 
para confecção de bijuterias, assim como peças prontas dessa categoria 
(colares, pulseiras e brincos), além de bolsas artesanais e muitas outras 
coisas.

Artigos de Mercearia, Alimentos Não 
Perecíveis, Carnes Secas e Salgadas

Setor de Mercearia e Diversos

Mais de cem barracas comercializam produtos tão diversificados 
quanto descartáveis (copos, pratos, tigelas, vasilhames para 
quentinhas, sacolas, talheres), alimentos não-perecíveis (arroz, 

macarrão, feijão, óleo), itens de toucador, alimentos enlatados, 
carnes secas e salgadas (porções conhecidas no local como mistura 
para feijoada) e cereais. As barracas têm horários de funcionamento 
variados, de acordo com os produtos que exibem, mas, em geral, 
abrem pela manhã e à tarde.

09   Mercearia

20   Mercado de Carne

10   Artesanato

17   Docas

Foto: Francisco Moreira da Costa - Acervo CNFCP/IphanFoto: Francisco Moreira da Costa - Acervo CNFCP/Iphan34
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Comes e Bebes Serviços Diversos e de Apoio 

Serviços diversos são prestados no Complexo do Ver-
o-Peso, envolvendo um número oscilante de pessoas, 
difícil de precisar, em razão de, muitas vezes, tratar-se 

dos bastidores da feira ou de ofícios ambulantes, que não se 
realizam em pontos determinados. Alguns serviços são de 
apoio às vendas, oferecidos primordialmente para os próprios 
trabalhadores do Ver-o-Peso: vigia de barracas (apoio), 
carregador (de cargas pesadas para as barracas, como caixas 
de peixes, sacas de farinhas e outros), arrumador ou montador 
de barraca (ainda importantes no Setor das Ervas e outros, que 
têm guardar as mercadorias ao fim do expediente e rearrumá-
las, sempre no início do dia de trabalho), amolador de facas 
(no Mercado de Peixe). Outras atividades são prestadas para 
o público amplo de trabalhadores e frequentadores da feira: 
manicure, cabeleireiro, funileiro, vendedor de cafezinho, 
reparador de eletrodomésticos, estacionamento, taxista (há 
três pontos de táxi no mercado), carregadores de sacolas de 
compras e aqueles que trabalham com os carros-de-mão 
conhecidos como ‘boi-sem-rabo’, servente de banheiros e 
hotelaria (o Hotel Ver-o-Peso se situa num edifício que já serviu 
de depósito de mercadorias dos feirantes, tem vista privilegiada 
do mercado e da baía do Guajará, e hoje oferece ao hóspede 
a experiência única de amanhecer na área interditada do 
Boulevard Castilhos França para a passagem da procissão do 
Círio de Nazaré, no segundo domingo do mês de outubro). 

Há, por fim, quem trabalhe no ramo do jogo e 
entretenimento, como o cambista ou rifeiro (vendedor de rifas e 
talões premiados, conforme os resultados do jogo do bicho) e os 
animadores do mercado, com seus carrinhos adaptados para tocar 
músicas e propagandas.

Solar da Beira
Nesta construção em estilo neoclássico estão abrigados 

os serviços de apoio à gestão e fiscalização de todas as 
atividades desenvolvidas no Ver-o-Peso.  No mezanino ficam o 
escritório da Secretaria Municipal de Economia, responsável 
pela administração e fiscalização da feira, o posto da Guarda 
Municipal e da equipe de limpeza urbana que atua no local. Na 
parte de trás do prédio, ficam os banheiros públicos, que funcionam 
24 horas por dia, sob gerenciamento de uma cooperativa de 
serventes. No piso térreo, com abertura para o Boulevard Castilhos 
França instalou-se há alguns anos uma mostra de fotografias e 
artesanatos de grupos indígenas, o que deu ao lugar um ar de 
espaço cultural.

Setores de Refeições, de Bares e Lanchonetes

O Setor de Refeições e o Setor de Bares 
e Lanchonetes são o mais perfeito re-
sumo do Ver-o-Peso, onde se cruzam 

produtos e serviços de todas as cadeias 
produtivas que desembocam no mercado. 
O movimento diário e contínuo de fregueses 
nesses dois setores, em todos os turnos do 
dia e da noite, incrementa as trocas comer-
ciais que rotineiramente são feitas entre os 
próprios trabalhadores do mercado e do en-
torno. Em seus mais de 130 boxes ocorre 
a transformação dos produtos primários do 
meio natural da região, adquiridos nos vários 
setores do mercado, em ícones da tradição 
culinária paraense. 

De acordo com o tipo de prato co-
mercializado, as bancas funcionam em di-
ferentes turnos, ao longo das 24 horas 
do dia, desenhando uma subdivisão interna 
do Setor de Refeições. Bem de frente para o 
Boulevard Castilhos França, fica a área dos 
lanches, onde de manhã e de tarde são 
servidos salgados, sucos, refrigerantes, re-
frescos, doces e bolos. Adentrando o setor, 
encontram-se as bancas de café da manhã 
e mingaus, cujas atividades - entre as quais 
a venda de tapiocas - se iniciam a partir de 4 
horas da manhã. Seguindo adiante, há bo-
xes de comidas típicas e pratos triviais. 
Mais à frente, já quase chegando à plata-
forma superior do mercado, funcionam as 
bancas que vendem açaí com peixe frito e 

refeições à base de arroz, feijão, macarrão, 
saladas e carnes diversas (de peixe, frango 
ou gado), que atendem principalmente à de-
manda da hora do almoço. Na plataforma, 
o Setor de Bares e Lanchonetes, além de 
refeições, como as anteriores, vende tam-
bém tira-gostos e bebidas alcoólicas, 
funcionando também pelo turno da noite e 
capturando um público que sai do trabalho 
em locais próximos ao mercado, em busca 
de um pouco de diversão. Trata-se, enfim, 
de uma área que nunca para e dá ritmo a 
vários outros setores do mercado. 

Entre 11 e 14 horas é o ápice do mo-
vimento nas bancas, quando se concentram 
as vendas de almoços para o público em ge-
ral e para os trabalhadores dos diversos se-
tores do mercado, que recebem diretamente 
em suas barracas as encomendas feitas de 
manhã cedo ao seu fornecedor. Vale dizer 
que há muitas barracas onde se cozinha 
também à tarde, para alimentar aqueles que, 
ao fecharem suas bancas, preferem jantar 
no próprio local de trabalho, antes de regres-
sarem as suas casas.

Para além desses setores, a venda 
de comidas se faz ainda no interior do Mer-
cado de Carne. Neste, principalmente na 

hora do almoço e nos dias de sábado, vira 
ponto de encontro de amigos que apreciam 
uma cervejinha acompanhada de tira-gosto. 
Na Feira do Açaí, também, a movimentação 
das barracas de refeição acompanha a mo-
vimentação das docas, com horário de pique 
na madrugada e início da manhã, mas per-
dura em menor ritmo ao longo do dia. 

A higiene é uma preocupação recor-
rente dos trabalhadores setor deste ramo, já 
que, segundo eles, esse é um pré-requisito 
importante para atrair o cliente. Seus utensí-
lios devem ser bem lavados, assim como as 
bancas e roupas. Deve-se prestar atenção 
também para que a quantidade de comida 
feita seja bem calculada e adequada para 
consumo no mesmo dia do preparo. A con-
servação dos alimentos é feita em freezers 
instalados nos boxes, onde também existem 
pias e torneiras com água corrente. 

05  Refeições

06  Bares e Lanchonetes

18  Feira do Açaí

20  Mercado de Carne
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Casas Comerciais Tradicionais

Casa Chamma
Fundada por libaneses há aproximadamen-
te 80 anos, para venda de calçados, atra-
vessou incêndios e diversificou o comércio 
para se manter no Boulevard Castilhos 
França, perfeitamente integrada ao Conjun-
to do Ver-o-Peso.

Casa Laura
Casa tradicional, instalada na área externa 
do Mercado de Carne, na qual se vende uma 
variedade de produtos, dentre utensílios de 
cozinha e artigos religiosos como imagens e 
quartinhas. Dona Castilha Veloso, belenen-
se, filha de portugueses, chegou a ficar co-
nhecida como Laura, em função do nome do 
comércio que adquiriu décadas atrás. Feliz 

com o nome herdado da antiga proprietária 
– uma mulher de fibra, segundo ela –, relem-
bra que nos anos 1940 ali funcionava um 
café que, numa cisão dos negócios da antiga 
família proprietária, deu origem à loja, então 
dedicada à venda de tecidos e perfumaria. A 
mudança no tipo de comércio foi introduzida 
pelos Veloso, com a intenção de atingir con-
sumidores que vinham diariamente das fa-
zendas do Marajó e da região das ilhas. Hoje 
a casa é administrada pelo casal Raimundo 
e Castilha Veloso, com ajuda da filha, Fáti-
ma, que praticamente cresceu ali; funciona 
diariamente das 7 às 18 horas, exceto aos 
domingos, quando fecha ao meio dia.

Casa Cuia Verde
A casa tem mais de 100 anos, segundo seu 
atual proprietário e administrador, Álvaro 
Cambra Vieira, que não sabe precisar exata-
mente desde quando o comércio existe. Ele 

conta que quando seu pai, o português Álva-
ro chegou a Belém, há 75 anos, já encontrou 
a Casa Cuia Verde instalada no Mercado 
de Carne, então em posse de um senhor 
chamado Fernando, para quem seu irmão 
Norberto já trabalhava e para quem também 
passou a trabalhar. Aos poucos, os dois ir-
mãos foram galgando postos na casa até se 
tornarem donos do negócio, que já envolve 
três gerações da família. As vendas hoje se 
concentram em produtos de confeitaria e ce-
reais, mas, no passado, eram de borracha, 
pirarucu, querosene, peixe seco e materiais 
para estiva. O comércio abria por volta das 
quatro horas da manhã, para receber o 
pessoal que vinha do interior, com quem se 
fazia escambo: os ribeirinhos traziam caça, 
peixe, borracha, e trocavam por querosene, 
cereais e outras mercadorias para alimenta-
ção. Viajando desde a madrugada, as famí-

Além dos setores que se identificam na área 
aberta do Ver-o-Peso, esse mercado é co-
nhecido também por casas e pontos comer-
ciais tradicionais, que acompanharam o cres-
cimento urbano e as modificações de toda 
ordem no Centro de Belém. 

Casa Farol
Antiga venda de ferragens, ferramentas e 
utensílios domésticos. Na frente do prédio 
havia um grande farol, que iluminava parte 
da feira do Ver-o-Peso e guiava os barcos 
na baía do Guajará. Atualmente, abriga um 
bordel.

lias ribeirinhas tinham fome e, pela manhã, 
pessoas desmaiavam no salão do comércio. 
Os donos da loja passaram a servir mingau e 
cachaça, em cuias pretas e verdes, respecti-
vamente. Segundo Álvaro, “a mulher do ca-
boclo tomava o mingau, e o caboclo tomava 
pinga”.

Casa Cuia Preta 
Desmembrou-se da Casa Cuia Verde a partir 
do desmanche de uma sociedade, quando 
o português João Manuel Vilão assumiu o 
comércio, para a venda de gêneros alimen-
tícios importados de sua terra, como queijos, 
bacalhau, azeitonas, grão-de-bico, vinhos e 
azeites portugueses. Na época, os vinhos 
chegavam em barris para envasamento no 
local, e os azeites vinham em grandes tan-
ques e eram vendidos a granel. A casa, hoje 

administrada por Carolina Pinho Vilão, fun-
ciona na área externa do Mercado de Carne 
e, além dos produtos tradicionais (que já não 
se encomendam mais de Portugual, mas de 
São Paulo), também vende produtos de con-
feitaria e pães, que são adquiridos em uma 
panificadora especialmente para atender 
aos ribeirinhos que vêm desembarcar frutas 
na Feira do Açaí, toda madrugada. Nazareno 
Santos, funcionário da loja há 30 anos, conta 
que se manda fazer pães tipo bengala exclu-
sivamente para atender a essa clientela, por 
volta das quatro e meia da manhã. Conta: 
“nossa primeira freguesia é o ribeirinho, que 
leva pão, açúcar e manteiga salgada”.

Café Iracema
Dirigido por Levi Marques Barbosa há 33 
anos, o café está instalado num quiosque 
secular construído por um parente seu, em 
frente ao atual Setor de Ervas, no Ver-o-Pe-
so. Fica aberto diariamente, das 4 às 18 ho-
ras, para venda de salgados, refrigerantes, 
bebidas alcoólicas e cafezinho. 

Casas religiosas
Há lojas tradicionais de produtos religiosos 
situadas nas áreas externa do Mercado de 
Peixe (Iemanjá, Toia Jarina, A Milagrosa) e 
do Mercado de Carne (Pena Verde). Co-
mercializam inúmeros produtos utilizados 
nas práticas rituais das religiões de matri-
zes afro-ameríndias: imagens, incensos, 
defumadores, velas de vários formatos, 
alguidares, guias, banhos, entre muitos ou-
tros. Contribuem, assim, para a reprodução 
social de sistemas religiosas do rico pan-
teão brasileiro.

Foto: Oswaldo Forte - Arquivo Comus/ Prefeitura de Belém
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Açaí

Açaí batido com peixe frito

Açougueiro

Alimentos enlatados

Almoço

Amolador de facas

Animadores do mercado

Animais vivos 

Arrumador ou montador de 
barraca

Artesanato

Atracação de embarcações

Balanceiro

Banheiros

Batedores de açaí

Bombons

Cabeleireiro

Café da manhã e mingaus

Cafezinho

Calçados industrializados

Camarão fresco

Camarão seco e salgado

Caranguejo

Carne bovina

Carnes secas e salgadas, mistura 
para feijoada

Carregador

Carregador de compras

Cascas medicinais 

Castanha-do-Pará

Coco ralados

Cofos

Comidas típicas

Cosméticos

Cuias

Descartáveis

Alimentos não-perecíveis

Doces e cremes de cupuaçu e bacuri

Entretenimento

Ervas medicinais 

Erveiras e erveiros

Estacionamento

Farinhas e derivados de 
mandioca

Ferragens

Folhas da maniva

Frutas diversas e regionais

Funileiro

Gelo

Goma de tapioca

Hortaliças

Hotelaria

Jogo

Lanches

Legumes

Lombador

Macaxeira ralada

Magarefe

Maniçoba

Manicure

Maniva pré-cozida

Marchante

Mateiros

Mercado de Ferro

Mexilhão

Mingau

Mudas de frutíferas para 
plantio

Noitada Música, bebidas 
e tira-gostos

Óleos medicinais de 
copaíba, andiroba e piqui

Ostra

Ova de peixe

Panelas

Peixe salgado

Peixeiros

Pescado

Plantas frutíferas

Plantas medicinais

Plantas ornamentais

Plantas regionais

Polpas de frutas 

Potes de barro

Praça do Relógio

Pratos triviais à base de 

Preparação do tucupi

Produtos importados

Produtos místicos

Redes de dormir

Refeições

Reparador de 
eletrodomésticos

Roupas

Roupas a acessórios

Sementes de frutíferas 
para plantio

Sementes para uso 
medicinal 
(macela, alfazema, erva doce 
e camomila)

Serviços

Sucos

Taxis

Temperos

Tipiti

Tipos de maniva

Tira-gostos e bebidas 
alcoólicas

Toucador

Trançados

Tucupi

Tucupi envasado

Vendedor de cafezinho

Vigia de barracas
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Ficha técnica

A exposição, o catálogo e o guia foram 
elaborados a partir da pesquisa e documentação 

produzidas no âmbito do Inventário de 
Referências Culturais do Ver-o-Peso, realizado 
de 2008 a 2010 pela Associação das Erveiras 
e dos Erveiros do Ver-o-Peso (Ver-as-Ervas), 
em parceria com o Iphan-PA e com patrocínio 
da Petrobras Distribuidora/Lei de Incentivo à 

Cultura/ Ministério da Cultura. 
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de Souza; Fernando Souza; Felipe Chamma; 

Francisco José de Souza Lima; Helito 
Modesto; José Amarildo dos Anjos Negrão; 
José Alves da Silva; Leila Bandeira; Mário 

Lima; Neuza Reis; Oswaldina Ferreira; 
Odemir Barriga da Silva; Sheila Caldas Silva; 

Shirlene Moraes; Tomas Alonso Santos

APOIO INSTITUCIONAL 
SECON/PREFEITURA DE BELÉM)

Luciano Carlos de Oliveira; 
Valdivino Souza; Lourival Silva 

PROJETO DE EXPOGRAFIA 
Rosangela Britto 

COLETA DOS ACHADOS ARQUEOLÓGICOS 
Dalci Cardoso da Silva (Setor de Industrializados)

SELEÇÃO, TEXTOS E IMAGENS 
DOS ACHADOS ARQUEOLÓGICOS

Fernando Luiz Tavares Marques 
(MPEG; IFCH/PPGA/UFPA); 

Rosangela Britto

CONSERVAÇÃO DOS VESTÍGIOS 
ARQUEOLÓGICOS

Denise Rosário de Carvalho (Iphan-PA); 
Tania Anília V. Santos (Coordenação de 

conservação do SIM/Secult-PA); Andréia Reis; 
Deyselene Barros de Assunção; João Teodósio; 

José Pereira Fontenele; Lia Lopes Mendes; 
Renata da Costa Maués; Susanna Lopes Teles

INSTALAÇÃO PAISAGENS DO VER-O-PESO
Armando Queiroz; Marcelo Rodrigues

PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS
Gavin Andrews

MODELAGEM EM 3D
Eloi Raiol da Rocha 

CENOGRAFIA
George Venturieri 

MONTAGEM DA CENOGRAFIA
Cacilda Veloso (Setor lojista - Casa Laura);

Edna Maria e Sheyla Caldas Lima (Setor de ervas); 
Fernando Gomes (Setor de carne);

Jacira Barriga (Setor logista - Mercado de peixe); 
Osvaldina da Silva Ferreira (Setor de refeição); 
Tomas Alonso A. Santos (Setor de artesanato)

ILUMINAÇÃO
Iara Souza

ASSISTENTE DE ILUMINAÇÃO
Tarik Coelho

COORDENAÇÃO DE MONTAGEM
Manoel Pacheco “Kiko” (Arte RP)

FOTOGRAFIAS
André Luis dos Santos Andrade 

(Acervo Iphan-PA); Francisco Moreira da Costa 
(Acervo CNFCP/Iphan); Geraldo Ramos 

(Acervo Iphan-PA); João Ramid 
(Amazon Image Bank);  

DOCUMENTOS DE ARQUIVOS 
Arquivo Central do Iphan – Seção Rio de Janeiro;

Arquivo da Fundação Biblioteca Nacional - Rio 
de Janeiro; Belém da Saudade: A Memória de 
Belém do Século em Cartões - Postais, Secult-
PA, 2004; Museu de Arte de Belém – Fumbel; 

Museu do Porto - CDP

DESIGN GRÁFICO
Luciano Gemaque; Mieko Takehana; 

Talita do Vale (Nikkei Design Ltda.)

DIGITALIZAÇÃO E TRATAMENTO DE IMAGENS
Kenji  Saito; Luciano Gemaque; 

Talita do Vale (Nikkei Design Ltda.)

EDIÇÃO DE VÍDEO (REALIZADA A PARTIR DO 
DOCUMENTÁRIO AUDIOVISUAL VER-O-PESO)

Gavin Andrews 

AÇÃO EDUCATIVA
Alexandre Silva (IFCH/PPGCS/FPA-Coordenação); 

Luzia Gomes Ferreira (ICA/UFPA-IFCH/PPGA/
UFPA-Coordenação); Angélica Albuquerque 

da Silva, Emilly Cristine Barbosa dos Santos, 
Kaliane Barros de Souza; Lidiane Baia de Matos

ROTEIRO “Do Complexo do Ver-o-Peso ao Porto: 
Percorrendo e revelando paisagens no centro 

histórico de Belém” - (GGEOTUR/UFPA)
Maria Goretti da Costa Tavares (Coordenação);

Alessandra da Silva Lobato; Artur Rolim 
Marques; Casluym Farias de Oliveira; Cleber 

Augusto Trindade e Castro; Débora Rodrigues de 
Oliveira Serra; Felipe Giordano Azevedo da Silva; 

Hélio Augusto Cardoso Saraiva Júnior; 
Hugo Rogério Hage Serra; Márcio de Sousa 

e Silva;  Magaly Caldas Barros; 
Marílya Caldas Barros; Nabila Suelliy Souza 

Pereira; Naiane Estefane Souza Gomes; 
Thiago Oliveira de Mesquita

ASSESSORIA DE MUSEOLOGIA
Rosangela Britto

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Adriana Monteiro

SUPERVISÃO TÉCNICA IPHAN
Carla Ferreira Cruz

APOIO TÉCNICO IPHAN
André Luis dos Santos Andrade 

APOIO OPERACIONAL IPHAN
Denise Rosário de Carvalho; 
Edson Silveira; João Cerejo; 

Leonardo de Cássio Ramos Santos; 
Maria Lúcia Dutra Mendes  

PRODUÇÃO
Mieko Takehana

ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRO
Ana Maria Crespim; Jucilene Alves; 
Keiko Yoshida (Nikkei Design Ltda.)

DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO
Nikkei Design Ltda.
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