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DESCUBRA CHICHÉN ITZÁ
Chichén Itzá foi na sua época de maior esplendor, a cidade mais importante a nível politico, econômico 
e religioso para os maias do território que é atualmente conhecido como a Península de Yucatan. 
Hoje, apenas restam os vestígios do que outrora foi uma cidade imponente com vielas, templos, 
mercados, barracos e aproximadamente 30 mil habitantes. Tudo isto dificultou a interpretação dos vári-
os desenhos nas pedras, rituais e de cada construção. No entanto, Chichén Itzá ainda conserva 
grande parte da sua beleza e grandeza que a caracterizaram noutras épocas.

As fantásticas construções de Chichén Itzá guardam dezenas de segredos sobre o conhecimento dos 
antigos maias. Cada edifício tem um significado ou razão especifica, tal como a sua posição e tamanho. 
Um exemplo disso mesmo é o Templo de Kukulkán que indica na perfeição os equinócios e o solstício 
do verão, tal como a Plataforma de Vénus, planeta que com o Sol e a Lua, era um astro importante para 
definir as cerimónias que ditavam a vida maia. O Caracol ou Observatório era usado para contar os ciclos 
da Lua e assim conhecer as datas mais propícias para semear e para a colheita.

UM POUCO DE HISTÓRIA
A cidade Chichén Itzá foi fundada no ano 325 e os seus habitantes começaram a construir monumentos 
em pedra perto do cenote Xtoloc (atualmente conhecido como o Cenote Sagrado de Chichén Itzá).

Por volta do ano 1000 da nossa era, uma guerra civil começou a violenta caída de Chichén Itzá, 
já que era o centro politico e religioso da região. Há provas que mostram que os tetos em madeira 
dos edifícios como o Templo de los Guerreros e o Mercado, assim como outras construções, foram 
provavelmente incendiados. No século XIII a população de Chichén Itzá já era bem reduzida, no entanto, 
ainda no século XVI, continuava a tradição das processões religiosas no Templo de Kukulkán e no 
Cenote Sagrado.

http://www.bestday.com.br/Chichen-Itza/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Chichen-Itza/Atracoes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-por&utm_term=/
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A ÁREA ARQUEOLÓGICA
A área arqueológica que está atualmente aberta ao público conta com aproximadamente 17 edifícios 
(alguns já parcialmente reconstruídos) e duas grutas com lagos subterrâneos, que os maias consideravam 
sagrados. Calcula-se que na época de auge, a cidade chegou a alcançar uma extensão total de 30 
km². Uma área de 20 mil m² que até agora estava proibida, deverá ser aberta ao público no futuro. Este 
espaço é conhecido como “Chichén velho” e conta com 13 estruturas de diversos tamanhos, assim 
como duas grandes praças.

De todos os enormes edifícios que formam Chichén Itzá, o mais importante é o Templo de Kukulkán, 
um dos mais altos e notáveis da arquitetura maia. Também conhecido como O Castelo, esta estrutura 
conta com quatro lados, cada um com escadas da base até ao topo. Em cada quatro escadas existem 
balaústres de pedra e na parte norte da pirâmide pode admirar as estátuas de duas grandes cabeças 
de serpente que representam o deus Kukulkán (a serpente com penas).

http://www.bestday.com.br/Chichen-Itza/Atracoes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-por&utm_term=/
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Cidade pré-hispânica reconhecida como umas das 7 
novas Maravilhas do Mundo.

Rodeada por uma fantástica área verde.

Clima quente nos dias de sol.

Diversas oportunidades para praticar ecoturismo nos 
arredores.

Um espetáculo noturno reconhecido internacionalmente.

Conta com o seu próprio aeroporto internacional.

Exibição e venda de objetos maias autênticos.

PERFIL DE CHICHÉN ITZÁ
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As incríveis construções de Chichén Itzá contam com características arquitetônicas e iconográficas 
que misturam um estilo clássico maia com o das culturas provenientes do Altiplano Central, um 
território entre o Distrito Federal Mexicano e Chihuahua, razão pela quais muitas infraestruturas 
contam com estas características únicas em todo o território maia.

Os mistérios que envolvem as origens desta grande cidade converteram-na em um assunto de 
estudo para arqueólogos durante décadas. Muitos desses enigmas permanecem um mistério, no 
entanto, as descobertas feitas até a atualidade revelaram muito sobre esta interessante cultura, a 
sua precisão astronômica e os seus controversos rituais religiosos.

Chichén Itzá é uma das Novas 7 Maravilhas do Mundo, um lugar arqueológico que deve ser descoberto 
de ponta à ponta. Conhecer esta incrível cidade maia é conhecer uma maneira única de ver o universo.

TEMPLO DE KUKULKÁN
O Templo de Kukulkán, também conhecido como O Castello, é a estrutura mais representativa do 
parque arqueológico de Chichén Itzá. Este templo foi construído entre os anos 300 e 450 da nossa 
era. Conta com sete andares e tem quatro lados, cada um com 91 escadas, que quando multiplicados 
dão um total de 364. O centro conta com uma escada suplementar, chegando assim ao total aos 365 
dias, a duração de um ano.

O Templo de Kukulkán foi construído com uma grande precisão astronômica que continua a surpreender 
os científicos hoje em dia. No centro do segundo quarto do templo está localizado um trono rochoso 
com forma de jaguar, pintado de vermelho e com umas incrustações de jades, que representam as 
manchas deste animal, considerado sagrado pelos maias. É provável que a intenção dos maias, colocando 
esta estátua com a cabeça virada para frente, seria afastar os assistentes quando o soberano de 
Chichén Itzá presidia alguma cerimónia a partir do trono.

ATRAÇÕES EM CHICHÉN ITZÁ

http://www.bestday.com.br/Chichen-Itza/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-por&utm_term=/
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O JOGO DA PELOTA
É uma área de 160 por 75 metros com forma de H. Está limitada por muros de oito metros de altura, cujas 
partes superiores eram a bancada para os espetadores. Na parte Este está localizado o Templo dos 
Tigres, com o objetivo de limitar o espaço onde as equipes se enfrentavam. Em cada extremo deste templo 
as bancadas são cobertas, possivelmente onde as autoridades politico-religiosas assistiam ao jogo.

Em cada metade de muro está instalado um aro em pedra perpendicular a sete metros de altura. Este 
aro era talhado com desenhos de duas serpentes entrelaçadas como se estivessem lutando, tinha 
como objetivo ser a “baliza” onde tinha de entrar a bola de borracha. 

Uma das características mais interessantes desta construção é a sua capacidade acústica. Se uma 
pessoa estiver no Templo de los Jaguares e falar com um tom de voz um pouco mais forte que o normal, 
sem ter de gritar, as outras que estão no Templo de los Tigres, a 160 metros de distancia, podem ouvir 
na perfeição cada palavra pronunciada.

SOLSTÍCIO DO VERÃO 
O solstício é outro fenômeno natural que os maias descobriram durante os seus estudos astronômicos. 
O solstício de verão é o dia mais longo do ano (22 de junho). Ao meio-dia o sol alcança o ponto mais 
alto no céu durante o ano. No entanto, o solstício do inverno é o dia mais curto do ano (21 de dezembro) 
e ao meio-dia o sol alcança o ponto mais baixo no céu durante o ano. 

O Templo de Kukulkán consegue indicar o momento preciso do solstício de verão, quando os lados 
Norte e Este estão completamente iluminados e quando os lados Sul e Oeste estão à sombra. Se 
nesse momento, o Castelo fosse observado a partir do céu, seria como se a infraestrutura estivesse 
partida à metade.
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O CENOTE SAGRADO
A palavra “cenote” vem do vocabulário maia “dzonot” e significa buraco ou poço. Os cenotes são 
depósitos de água doce que podem ter a forma de um jarro com paredes verticais ou de caverna. Um 
dos mais famosos a nível mundial é o Cenote Sagrado de Chichén Itzá, que tem um diâmetro de 65 
metros e uma profundidade de 35 metros.

O Cenote Sagrado era o coração da atividade religiosa dos maias, onde se prestava culto ao deus 
Chaac, a divindade da água. Como parte dos rituais, eram atirados ao cenote objetos valiosos, como 
jade, tecido, cobre e vime. Durante décadas foram realizadas investigações para tentar determinar e 
provar se também se realizavam sacrifícios humanos neste cenote. Alguns arqueólogos chegaram à 
conclusão que era muito provável que algumas pessoas (principalmente crianças) morreram acidentalmente 
afogadas. No entanto, as investigações mais recentes revelaram que os cadáveres descobertos no 
fundo do cenote entre 1904 e 1907 mostram marcas de violência. Com esta descoberta concluíram que 
os corpos eram atirados ao cenote depois dos rituais religiosos.

Chichén Itzá tem muitos edifícios que devem ser explorados, como o Templo de Venus, o Convento e 
o Grupo de las Mil Columnas. Percorra este impressionante lugar arqueológico que outrora foi o centro 
cerimonial mais importante do mundo Maia e viva a magia em cada um dos seus cantos.
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O CARACOL OU OBSERVATÓRIO
Esta fascinante construção ficou com este nome devido aos círculos espirais que formam a sua estrutura 
interna. Apesar de que grande parte do seu espaço de observação astronômica foi destruído, o 
edifício foi tão bem construído que a sua função foi facilmente identificada pelos arqueólogos. 

O Observatório é uma das construções mais importantes da civilização maia. No seu interior é 
possível determinar com grande precisão o pôr-da-lua no 21 de março, o pôr-do-sol nos equinócios e 
o pôr-do-sol no solstício de verão. Estes dados são a base para todas as outras observações estelares 
realizadas pela civilização maia e eram tão exatas e precisas que eram usadas como guia para semear, 
assim como para a realização de cerimonias religiosas.

A DESCIDA DE KUKULKÁN (O EQUINÓCIO)
Duas vezes por ano (no dia 21 de março e 23 de setembro) pode-se assistir à “descida” de Kukulkán 
no templo nomeado em sua honra. Este incrível espetáculo acontece durante os equinócios da 
primavera e outono, datas em que o dia e a noite duram exatamente 12 horas cada um.

No final da tarde de ambos os dias pode-se observar uma sombra que é criada no lado norte do 
Castelo, com a forma de sete triângulos, parecidos com uma serpente, que desce lentamente desde o 
topo das escadas até à cabeça de Kukulkán (A Serpente com Penas), que está na base da infraestrutura.
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A cultura maia vai mais além das construções, previsões e cálculos precisos de eventos cósmicos, 
pois também é refletida na qualidade e sabor dos seus alimentos. A cozinha yucateca é uma mistura 
de ingredientes de diferentes partes do mundo.

Alguns ingredientes eram essenciais para os antigos maias, como a carne de faisão e de veado 
que, entretanto foram substituídos por outros, como a carne de porco e peru. Outros ingredientes 
como o milho fizeram parte das receitas originais durante centenas de anos e ainda permanecem 
como elementos básicos nos pratos yucatecos.

Quando visitar a área de Chichén Itzá, não poderá deixar de provar os vários pratos locais como os 
papadzules, panuchos, sopa de lima, chimole ou relleno negro, assim como o poc-chuc, queso 
relleno, pescada a la tikinxic, uns apetitosos tamales ou feijão com carne de porco e muitas outras 
delicias que são preparadas nos restaurantes e hotéis da área.

As sobremesas da região são a maneira perfeita de terminar a sua experiência culinária. Vale a 
pena provar as tortas de cielo, os caballeros pobres, as margaritas de almendra, o atropellado 
de coco e o doce de papaia.

GASTRONOMIA EM CHICHÉN ITZÁ

http://www.bestday.com.br/Chichen-Itza/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Chichen-Itza/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-por&utm_term=/
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COMPRAS EM CHICHÉN ITZÁ
Os objetos artesanais são importantes na cultura 
maia porque são elaborados com técnicas que foram 
transmitidas de pai para filho durante gerações. 
Cada artista projeta referências místicas e visões 
pessoais do cosmos nos seus objetos, compartilhando 
o seu conhecimento com aqueles que se interessam 
pelas suas raízes. 

É comum encontrar representações das divindades 
maias gravadas em pedra, talhadas em madeira 
ou pintadas em couro. Também é normal ver objetos 
em jade e obsidiana, que são elementos da 
antiguidade e foram essenciais para honrar os 
deuses, para criar comércio ou para serem usados 
como objetos de decoração.

The embroidery of clothing is another way of honoring Mayan beliefs and traditions. Often, the designs 
are reproductions of the engravings that decorate the main buildings of the archeological sites, but 
you can also find designs featuring corncobs, snakes, frogs, diamonds and flowers. Each design element 
has significance and a reason for appearing on the cloth, depending on its use once it has been 
completed.

Woven hats and baskets, pottery, and hammock making are some of the other characteristic handicrafts 
inherited from the ancient Mayas.

At the entrance to the archeological site as well as in other areas of the site, you’ll find a modern ver-
sion of the ancient “tianguis,” or open-air market. Dozens of small stands and shops display beautiful 
handicrafts made by these mystical artists, who are sometimes inspired by visions that come to them in 
their dreams.

http://www.bestday.com.br/Chichen-Itza/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-por&utm_term=/
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PISTÉ
Pisté é uma pequena cidade que está próxima à área arqueológica. Está localizada a 2 km de 

Chichén Itzá e é especializada no comércio de produtos artesanais típicos da região. Além disso, 

esta cidade conta com outras opções recreativas e gastronômicas para todos os que visitam Chichén Itzá. 

Vá a Pisté, que está a menos de 5 minutos da área arqueológica, para encontrar o souvenir perfeito 

a bons preços.

http://www.bestday.com.br/Chichen-Itza/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-por&utm_term=/
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VIDA NOTURNA EM CHICHÉN ITZÁ
Depois de descobrir está enigmática área arqueológica e conhecer as suas tradições, crenças e mistérios 
que rodeiam a civilização maia, talvez se pergunte se a sua visita terá chegado ao final. A realidade 
é que a magia de Chichén Itzá não acaba com o pôr-do-sol. A sua visita não estará completa se não 
assistir ao famoso espetáculo de luz e som.

Ao cair da noite, as pessoas reúnem-se na entrada da área arqueológica para esperar que o acesso 
seja liberado. Enquanto espera, poderá aproveitar para alugar uns fones especiais que permitem ouvir 
a narração no seu idioma materno se este não for o espanhol. Depois de ter entrado, assistirá ao 
espetáculo, com poltronas e todo o equipamento disponível.

Enquanto os seus sentidos captam os sons e 
cores do espetáculo, irá entender melhor esta 
antiga cultura. As construções mais importantes 
desta área arqueológica se iluminam uma por 
uma, enquanto que um narrador pronuncia alguns 
versos de Popol Vuh, que descreve a criação do 
homem segundo a teologia maia.

Prepare-se para sentir-se parte desta civilização, compreenda as suas crenças e o seu estilo de vida, 
enquanto admira as suas magnificas construções.

Agora sim, poderá dizer que a sua visita a Chichén Itzá está completa e poderá regressar a casa com 
a satisfação de ter conhecido o melhor da cosmovisão maia e os seus mistérios.

.

http://www.bestday.com.br/Chichen-Itza/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-por&utm_term=/


12

O QUE FAZER EM CHICHÉN ITZÁ
Aproveitar as vistas panorâmicas à área arqueológica a partir do topo das estruturas que 
ainda são possíveis subir.

Admirar o jogo da luz e sombras que é reproduzido no Castelo durante o equinócio e solstício.

Passear em bicicleta pelos jardins e trilhas internas.

Tirar fotos das principais estruturas arquitetônicas do complexo.

Nadar nos cenotes mais próximos, ideais para se refrescar depois de ter percorrido a área 
arqueológica.

Provar os deliciosos pratos da gastronomia yucateca como os papadzules, a cochinita 
pibil ou o poc chuc, seja no hotel ou nos restaurantes da área.

Hospedar em alguns dos hotéis próximos à área arqueológica para evitar grandes viagens 
e ter uma melhor experiência do mundo maia.

Visita Pisté, a 2 km de Chichén Itzá, para comprar objetos artesanais a excelentes preços.

Assistir ao espetáculo de luz e som que se realiza à noite em Chichén Itzá.
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