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O  aZERBaiJÃO 
DE  pERTO

Se vOcê já viSitOu BAKu Ou Até MeSMO MOROu NeStA GRANDe ciDADe pOR ALGuMAS SeMANAS, NãO SiGNiFicA 
Que O AzeRBAijãO já é uM LivRO LiDO pARA vOcê.  cONSiDeRe Que vOcê AiNDA NãO cONHece pROpRiAMeNte eSte 
pAíS.  vOcê pODe viR AQui ANO ApÓS ANO e, MeSMO ASSiM, teRá AGRADáveiS SuRpReSAS tODA vez.

Faig GuRBATov
Coordenador Nacional do “Projeto para o

Desenvolvimento do Turismo no Azerbaijão”, UNDP

Comece pela província
ao chegar ao aeroporto de Baku, 

tente evitar a tentação de cair direto 
na cidade, porque, do contrário, você 
não escapará do abraço acolhedor da 

capital azerbaijanesa.  É melhor ir direto 
ao coração do país, a antiga cidade de 
Sheki, que já foi o centro de um pode-
roso canato.  no caminho, você terá a 
chance de se familiarizar com algumas 

áreas naturais do azerbaijão.  Sua jorna-
da começará nas planícies do deserto 
da Península absheron e terminará em 
bosques repletos de castanhas, avelãs e 
carvalhos ramificados.
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a antiga cidade de Sheki é o centro 
da região Sheki-Zagatala.  está localiza-
da a trezentos quilômetros ao noroeste 
de Baku no sul das encostas da Grande 
Cordilheira do Cáucaso.  Sheki estava 
no caminho da rota da Seda, através 
da qual várias caravanas viajaram por 
séculos.  a partir daqui, mercadores e 
viajantes levavam estonteantemente 
lindos tecidos de seda e lenços borda-
dos com ouro.  a seda de Sheki é leve, 
durável e transparente como um véu e 
valia não menos que a seda chinesa.

na cidade e seus arredores, há vá-
rios inigualáveis monumentos arquite-
tônicos, incluindo uma das igrejas alba-
nesas mais antigas do mundo, que foi 
fundada no século i d.C. mas a principal 
maravilha é o Palácio dos Cãs Sheki do 
século Xviii.

ruas tortuosas cobertas com para-
lelepípedos levam às muralhas do for-
te e ao próprio palácio, construído há 
mais de dois séculos para o Cã Huseyn 
– um poeta e patrono das artes e arte-
sanato.  esta bela e preciosa caixa de 

jóias surgiu dos esforços de arquitetos 
e construtores.  todas as paredes são 
cobertas com pinturas exóticas, ao pas-
so que uma admirável luz entra pelos 
magníficos vitrais que decoram a fa-
chada da edificação.  a arte da criação 
desses vitrais não se perdeu – artesãos 
locais ainda estão prontos para atender 
a qualquer encomenda.

no restaurante Sheki, estilizado 
como uma caravançarai medieval, lhe 
será oferecida uma excelente refei-
ção.  Certifique-se de experimentar o 
prato típico local piti – uma sopa de 
cordeiro com ervas e temperos cozida 
em fogo brando.

não deixe de visitar o quarteirão 
dos confeiteiros.  Somente aqui você 
poderá experimentar e comprar os fa-
mosos doces Sheki - pakhlava, halva 
e palitos de farinha que derretem na 
boca.  eles são assados de acordo com 
as tradicionais receitas passadas de ge-
ração em geração.  adquirem seu sabor 
único a partir de nozes, avelãs, amên-
doas e mel feito de ervas das mon-

tanhas.  Confeiteiros dedicados (aqui 
essa é uma profissão exclusivamente 
masculina) deixam experimentar do-
ces frescos cortados com um facão.  Se 
eles lhe pedirem para experimentar um 
suculento pedaço de baklava ou halva, 
não recuse: você tem de comer tudo, 
do contrário será uma grande ofensa 
para o anfitrião.

Tour do vinho
a região de Shirvan sempre atraiu 

turistas com suas montanhas pitores-
cas, vales verdes e vários monumentos 
da arquitetura azerbaijanesa.  Shamakhi 
foi visitada por alexandre Dumas du-
rante sua jornada ao Cáucaso do Sul. 
Daqui ele levou várias receitas orien-
tais para seu famoso livro de culinária 
“Cookbook”, do qual ele se orgulhava 
tanto quanto de seu romance “os três 
mosqueteiros”.

o grande romancista francês estava 
certo: a cozinha de Shamakhi era, de 
fato, excepcionalmente rica - 46 tipos 
de pilaf, 14 tipos de dolma, 16 tipos de 
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kebab e muitas outras iguarias.  tudo 
isso regado a vinho tinto ou branco fei-
to na região vizinha, ismayilli.

ismayilli é uma grande região fabri-
cante de vinho, situada a uma altitude 
de 1.400m. o clima local ameno torna 
possível a produção de espécies que 
produzem maravilhosos vinhos secos 
e suaves.

no início dos anos 2000, a vinícola 
ismayilli caiu em ruína.  Seu novo pro-
prietário - ismayilli Sharab Company 
- teve que trazer vinhos Saperavi e 
Cabernet Sauvignon da Geórgia e fa-
zer ressurgir a antiga espécie azerbai-
janesa matrasa.  Hoje ismayilli dirige 
a maioria dos complexos produtores 
de vinho na Comunidade dos estados 
independentes.  a produção foi total-
mente modernizada e equipamentos 
de ponta franceses e italianos foram 
instalados aqui.  as uvas são cultivadas 
sem fertilizantes químicos e a colheita 
feita manualmente.

todo ano a fábrica produz cente-
nas de milhares de garrafas de vinho 
vendidas em quase todas as lojas no 
azerbaijão.  ao mesmo tempo, a viní-
cola recentemente adquiriu claras ca-
racterísticas de um resort.  Próximo ao 
local de engarrafamento de vinho, ca-
sas de campo brancas de dois andares, 
uma piscina, quadras de tênis, um res-
taurante e uma grande sala de degus-

tação estão sendo concluídas.
Degustar vinho onde ele é produ-

zido é o princípio básico do “turismo 
do vinho”.  no azerbaijão, o ar puro das 
montanhas e o cenário magnífico são 
acrescentados à experiência.

aqui, no alto das montanhas, está 
o vilarejo de ivanovka, lar de descen-
dentes dos imigrantes russos, e o vila-
rejo-reserva de lahij, famoso por seus 
habilidosos artesãos.  Celebrações e 
festivais de artesanato aqui são visita-
dos por centenas de turistas que vêm 

para comprar produtos únicos valori-
zados por mercadores da Grande rota 
da Seda e conhecidos muito além do 
Cáucaso.

a principal rua para se fazer com-
pras em lahij é repleta de lojas e ofi-
cinas de artesãos em cobre, curtumes, 
entalhadores, oleiros, trabalhadores da 
indústria de roupas, artesãos de incrus-
tação, escultores em madeira e pedra 
e armeiros.  nesta área remota, você 
pode adquirir um souvenir interessan-
te e uma verdadeira obra de arte a um 
preço acessível.

Tratamento com óleo medicinal
a cerca de cem quilômetros ao sul 

de Sheki, no coração do azerbaijão, 
há uma pequena cidade chamada 
naftalan, que definitivamente deve ser 
visitada.  este é o único lugar na terra 
onde fontes de óleo medicinal naftalan 
foram encontradas.  o óleo não quei-
ma e, portanto, não pode ser utilizado 
como combustível, mas cura dezenas 
de enfermidades.

a história de sua descoberta é a se-
guinte:  em 1980, o engenheiro alemão 
jaeger estava prospectando petróleo 
próximo à atual cidade de naftalan.  ele 
alugou um grande lote de terra, con-
tratou trabalhadores e perfurou os pri-

Palácio do Cã, Sheki

Templo Atashgah dos adoradores do fogo em Surakhani

Descobrindo o Azerbaijão



www.irs-az.com 33

meiros poços na expectativa de lucro 
rápido.  no entanto, as amostras que 
ele obteve quase levaram o empreen-
dedor à sua cova - o óleo não continha 
frações de gasolina e, portanto, não 
queimava.  Quase à beira da falência, 
jaeger notou que, em dias quentes, os 
habitantes locais mergulhavam em po-
ços cheios do óleo, considerando esta 
prática muito útil.

o alemão, tranquilizado, instalou 
uma fábrica para produzir o unguento, 
que curava perfeitamente ferimentos, 
queimaduras e enregelamentos.  o 
novo medicamento do azerbaijão cau-
sou furor na europa.  os unguentos de 
jaeger, fornecidos com um artigo do 
engenheiro e revisões médicas, eram 
vendidos como remédio para quase 
todas as doenças, enquanto suas recei-
tas eram mantidas como segredos bem 
guardados.

É claro que você não pode se livrar 
de todas as doenças visitando naftalan 
por apenas algumas horas.  mas é aqui 
que se podem comprar unguentos, po-
madas e soluções de óleo naftalan, que 
certamente irão ajudá-lo se você tiver 
um problema de saúde.

Hoje, procedimentos com o óleo 
são adotados nos centros de saúde 
de naftalan para tratar, de forma bem 
sucedida, doenças de pele, distúrbios 
osteomusculares e uma série de ou-
tras doenças, uma lista que requer mais 
de uma página impressa.  em um dos 
sanatórios locais há até um museu de 
muletas.  elas foram deixadas por pa-
cientes terminais e quase inválidos que 
começaram a andar após se banharem 
no óleo naftalan.

ao estudarem a composição do 
óleo naftalan, que aparentava ser um 
óleo comum, químicos chegaram à 
conclusão de que as propriedades 
curativas do líquido eram principal-
mente devidas aos hidrocarbonetos 
naftênicos que continha.  Formando 
a base de várias substâncias biologi-
camente ativas - vitamina D, esteróis e 
ácidos biliares -, eles contribuem para 
o estímulo de funções adaptativas no 
corpo.

 Durante o período “morto” da 
década de 1990, a europa inesperada-
mente tomou o tratamento com óleo 
naftalan do azerbaijão.  entretanto, 
o azerbaijão, que praticava o trata-
mento com naftalan por mais de um 
século, não teve dúvidas com relação 
à singularidade e eficácia especial de 
seu óleo.  Seis dos antigos resorts de 
naftalan não conseguem atender à 
demanda.  a cidade já conta com qua-
tro instituições médicas particulares 
ao passo que três outras estão sendo 
construídas.

Unindo o Ocidente ao Oriente
Chegando a Baku ao anoitecer, 

você verá a cidade na luz morna de 
inúmeras lâmpadas e no brilho luxuoso 
das vitrines.  a cidade é tão clara e in-
teligentemente iluminada que a capital 
do azerbaijão brilha atualmente como 
uma grande jóia.

os palácios, que ditam a imagem 
da cidade, combinam com a ilumina-
ção.  no começo do século XX, quan-
do Baku tornou-se rica rapidamente 
devido ao comércio do petróleo, o 
azerbaijão recebeu os melhores arqui-
tetos da europa, que construíram edi-
fícios seguindo o modelo das capitais 
europeias.  e só o leve véu oriental so-
bre essas edificações lhe lembrarão de 
que você está no litoral do mar Cáspio.

a cidade é vista melhor de cima, 
por exemplo, da torre mirante do Hotel 
radisson, que fica localizado no cora-
ção da cidade.  aqui você pode jantar 
em um restaurante com vista panorâ-
mica.  Comece com gutabs e experi-
mente o baligbozbash (sopa de truta), 
e sempre deixe um espaço para o pilaf 
- o principal prato da cozinha azerbai-
janesa.

a capital do país, Baku, é lar de re-
presentantes de muitas nacionalidades, 
religiões e culturas.  É lar dos curdos, 
russos, ucranianos, lezguianos, hindus, 

Gravuras em pedra em Gobustan
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judeus, georgianos e turcos.  todos eles 
conseguiram manter as tradições e cos-
tumes de seu povo, o que faz da capital 
do azerbaijão uma cidade muito inte-
ressante do ponto de vista etnográfico.

o centro de Baku é ichari Shahar - “a 
Cidade interna”.  no século Xii, era cer-
cada por uma dupla fileira de muralhas 
e um fosso.  a construção de estruturas 
de defesa começou durante o reino do 
Xá manuchehr ii da dinastia Yazidid.

a cidade podia ser acessada por 
diversos portões, e o portão principal 
Shamakhi ainda demonstra sua gran-
deza.  Casas bem juntas umas das ou-
tras formavam um labirinto de muitos 
corredores estreitos sem saída, en-
quanto residências de cidadãos repre-
sentavam pátios fechados com casas 
baixas e varandas grandes.

esta disposição estava completa-
mente justificada: estrangeiros pode-
riam facilmente se perder nas teias des-
sas ruas, enquanto a estreiteza livrava 
os moradores do calor do verão e dos 
ventos frios do inverno.

um dos mais famosos e, ao mes-
mo tempo, misteriosos monumen-
tos de Baku é o Giz Galasi - a torre da 
Donzela.  Como um símbolo da cidade, 
a torre talvez seja inigualável em todo o 
oriente médio e Próximo.  oferece uma 
linda vista da Baía de Baku, e a torre em 
si foi construída na saliência de uma ro-

cha que se projeta para o mar Cáspio.
Cientistas ainda discutem sobre a 

idade da torre.  Há a teoria de que ela 
tenha sido construída no máximo no 
século XX, porém é mais provável que 
tenha sido edificada em diversos está-
gios, e que a construção tenha demo-
rado vários séculos.

a base da torre remonta aos séculos 
v e vi, ao passo que a parte superior é 
do século Xii.  a função de Giz Galasi é 
também assunto de discussões caloro-
sas.

alguns pesquisadores acreditam 

que a torre tenha sido originalmente 
construída como um templo do fogo, e 
sua altura deve-se ao fato de que os zo-
roastrianos praticavam funerais muito 
incomuns - o corpo não era queimado, 
mas era exposto para ser devorado por 
aves de rapina.

no século Xii, a torre da Donzela 
era um dos mais poderosos fortes dos 
xás de Shirvan, e mais tarde, nos sécu-
los Xviii e Xiv, foi usada como um fa-
rol.  escavações realizadas próximas à 
torre revelaram as ruínas de uma antiga 
basílica cristã, cuja idade é estimada em 
1700-1800 anos.  acredita-se que ela 
tenha sido erguida no local da execu-
ção de São Bartolomeu, um dos doze 
apóstolos de jesus Cristo, que pregou o 
cristianismo entre as tribos pagãs locais 
no século i d.C.

O Coração da Cidade Antiga
a maior parte do forte é ocupada 

pelo palácio dos xás de Shirvan - os go-
vernantes de Shirvan -, construído no 
século Xv.  o complexo arquitetônico, 
que inclui um Divan-Khana, a tumba 
dos xás de Shirvan, uma mesquita com 
um minarete e uma banheira palacia-
na, ocupa três níveis e é visível do mar a 
muitos quilômetros de distância.

Sua construção começou após 
a mudança da capital do estado de 
Shirvan, Shamakhi, para Baku.  reza a 
lenda que o local de sua construção foi 
escolhido muito cuidadosamente: pe-
daços de carne foram pendurados em 
diferentes partes da cidade e o palácio 
foi fundado onde a carne estragou por 
último.

a edificação mais antiga do con-
junto é o próprio palácio, que ocupa o 
topo do monte.  ele tem dois pavimen-
tos.  em cada pavimento há 25 cômo-
dos.  o térreo era ocupado por serven-
tes e era usado para estocar reservas 
de comida, ao passo que o pavimento 
superior era ocupado pelo xeque e sua 
comitiva.

Próximo ao Divan-Khana, que abri-
gava o então governo, há uma tum-
ba.  Seu interior, decorado com orna-
mentos finos e magníficos, é um dos 
mais belos exemplos da arquitetura do 
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azerbaijão medieval.
abaixo do piso da sala de funeral, 

arqueólogos descobriram uma cripta 
sepulcral - 14 tumbas de membros da 
dinastia dos xás de Shirvan.

não menos interessante, do ponto 
de vista arquitetônico e histórico, é a 
mesquita do Xá, que foi construída no 
início do século Xv e se destaca por 
sua expressão arquitetônica de seve-
ridade e proporções cuidadosamente 
desenhadas, feita sem quaisquer re-
buscamentos artísticos, exceto por um 
arrebatador minarete de 22 metros, co-
berto com um beiral original.

e, é claro, é impossível imaginar o 
oriente sem as tradicionais casas de ba-
nho.  o complexo palaciano inclui uma 
casa de banhos de aparência modesta, 
mas, como dizem, não julgue um livro 
por sua capa.  em Baku, as proporções 
corretas do interior e uma solução téc-
nica para um complexo conjunto de 
estruturas de engenharia são preferidas 
à decoração externa desde os tempos 
antigos.

a casa de banhos continha uma 
grande sala de ensaboamento com 
uma piscina e salas para vários procedi-
mentos, e água pura era retirada de um 
poço artesiano próximo.  um grande 
duto de ventilação era conectado ao re-
servatório profundo no subsolo.  Com a 
ajuda de um extenso sistema de canais 
de condução de calor, bancadas e pa-
redes eram aquecidos de forma natural.

Como Baku foi tomada pelas tropas 

Safavid em 1500, o palácio foi saquea-
do.  muitos de seus tesouros foram le-
vados para tabriz como espólio, e hoje 
em dia, são mantidos em museus na 
rússia, França, turquia, irã, reino unido 
e eua.  antigos tomos da biblioteca do 
palácio são guardados em depósitos de 
livros no vaticano, teerã, moscou, e São 
Petesburgo.

Do lado de fora das muralhas do 
século Xii, há uma “cidade efervescen-
te”, que surgiu no período do rápido 
desenvolvimento da indústria do pe-
tróleo no final do século XiX.  na época, 
o azerbaijão fornecia metade do petró-
leo global, e magnatas convidaram os 
melhores arquitetos da europa para vir 
ao país.

Com o crescimento da indústria do 

petróleo, a vida cultural floresceu tam-
bém - teatros foram abertos e cantores 
e músicos europeus foram convidados 
para atuar.  Dizem que uma ópera foi 
construída por um homem rico como 
um desafio.  Baku foi visitada por uma 
prima donna da itália que ficou mui-
to surpresa por não haver um teatro 
na cidade.  ela deu um concerto, mas 
disse que era improvável que voltasse 
– já que não havia nenhum teatro e ne-
nhum lugar para cantar.  em resposta a 
isso, um homem digno disse que, após 
um ano, Baku teria sua própria ópe-
ra.  ele cumpriu sua palavra e o teatro 
foi construído...

Para os verdadeiros conhecedores 
da história e da identidade do povo 
azerbaijanês, Baku oferece uma varie-
dade de complexos de museus, nos 
quais se mergulha totalmente na his-
tória antiga.  em Baku, podem-se en-
contrar museus de história, literatura, 
cultura musical, tapeçaria, teatro azer-
baijanês e o exclusivo museu de livros 
em miniatura.

Desde os tempos antigos, uma das 
principais características e tradições do 
povo azerbaijanês têm sido a sua hospi-
talidade, com relação aos mais velhos, à 
ajuda aos mais fracos, com serenidade 
e tolerância.  você pode vivenciar tudo 
isso visitando Baku, caminhando em 
suas lindas ruas e somente batendo 
papo com os transeuntes.  acredita-se 
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que qualquer um que visite Baku uma 
vez com certeza voltará.  Portanto, a 
resposta à pergunta se vale a pena visi-
tar Baku ou não, deveria ser sempre po-
sitiva, em vista das impressões vívidas 
com as quais você volta de lá.

Tocar a história
Conhecedores dos tradicionais ta-

petes azerbaijaneses podem apreciar 
muitas viagens a fábricas de tapetes 
e mergulhar na gama de produtos de 
qualidade tecidos à mão, sem igual no 
mundo.  lindos tapetes feitos por arte-
sãos azerbaijaneses decoram o museu 
Hermitage, o louvre, o museu Palácio 
topkapi em istambul, o museu victoria 
and albert em londres e o museu 
textile em Washington.

Por que os azerbaijaneses têm 
uma relação tão afetuosa com os tape-
tes?  Para entender isso, deve-se ir a um 
museu a céu aberto nos arredores de 
Baku - a vila de Gala.  aqui, arqueólogos 
encontraram as ruínas de um antigo for-
te e uma colônia no local em que eles 
estabeleceram um parque histórico e et-
nográfico com centenas de exposições 
de diferentes eras - desde ferramentas 
e pratos cobertos com petróglifos da 
idade da Pedra lascada a finos faetontes 
(carruagens) do século XiX.

neste museu, você pode literalmen-
te tocar a história: visitantes podem pôr 
suas mãos em trabalhos tradicionais 
ou participar de antigos festivais e ri-

tos.  Para os habitantes de Baku, Gala é 
um tipo de centro de entretenimento 
que famílias inteiras adoram visitar.

em uma casa restaurada de um ar-
tesão, alguns tapetes ficam no chão, 
alguns outros ficam no dastarkhan 
- um tablado frente à lareira.  aqui há 
também um tear de madeira - peças 
semelhantes ainda são utilizadas por 
tecelões em azer-ilma.  não há mobília 
interna visto que os tapetes servem às 
pessoas como cama, mesa e área de 
trabalho.

tal situação despretensiosa ecoa 
os dias em que os antigos nômades 
turcos, ancestrais dos azerbaijaneses, 
consideravam apenas as infindáveis 
estepes como seu lar e não se confi-
navam a paredes e tetos.  mais tarde, 

estabelecendo-se entre o Cáucaso e o 
mar Cáspio, eles mantiveram seu amor 
pela criação de gado, descobrindo pa-
ralelamente extraordinárias habilidades 
em obras finas e comércio - canatos 
azerbaijaneses se estabeleceram bem 
no cruzamento das rotas das principais 
caravanas.

Da janela do museu semi-escavado, 
podem-se ver casas fortes de dois pavi-
mentos, dos atuais residentes da vila de 
Gala.  metade das edificações parecem 
ter sido construídas com o mesmo tipo 
das pedras talhadas que são expostas 
no museu.  ovelhas felpudas correm 
pelas ruas estreitas, vacas mugem e cães 
latem nos jardins.  Parece que o tempo 
aqui congelou duzentos anos atrás.  mas 
a floresta de torres de petróleo, que co-
meça imediatamente atrás das casas e 
se estende pelos montes circundantes 
até o horizonte, rapidamente traz o visi-
tante de volta ao século XXi.

Curvando-se ao fogo
nos arredores de Baku, na vila de 

Surakhani, encontra-se um dos pontos 
turísticos mais famosos do azerbaijão 
- o templo dos adoradores do fogo, 
atashga.  antigamente, existia aqui uma 
fonte de gás natural incandescente.

a “terra do Fogo” tornou-se um lu-
gar de adoração para peregrinos hin-
dus zoroastrianos.  eles construíram um 
altar templário, casas de oração e celas 
aqui.  o complexo inteiro permanece 

Reserva a céu aberto de Gala
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intacto até hoje, e as condições auste-
ras foram restauradas em muitas celas, 
ao passo que o fogo às vezes é aceso 
nas torres do templo e nos altares.

Uma dica aos gourmets
o azerbaijão é um paraíso para os 

gourmets e todos os amantes da co-
zinha oriental e caucasiana.  Kebab, 
lula kebab, gutabs, doces e picles - um 
turista faminto pode experimentar 
tudo isso em qualquer restaurante ou 
café.  mas em cada região definitiva-
mente lhe será oferecido algo muito 
especial também.

em Sheki, será a sopa “dushbara” 
com bolinhos pequeninos e cordeiro, 
e ovos mexidos com mel, em Zagatala 
- pilaf com frango, e em Ganja - sher-
bet e gaymag cremoso.  no azerbaijão, 
existem muitos pratos deliciosos que 
ainda se tornarão produto de expor-
tação, e eles só podem ser experi-
mentados em casa.  Batatas e maçãs 
recheadas com cordeiro, esturjão com 
tomates e azeitonas com o molho 
absheron, dolma de batata com carne 
e khash de carne de carneiro são pra-
tos tradicionais do azerbaijão que mui-
to improvavelmente se experimentam 
em qualquer outro lugar.

mas tenha em mente que, apesar 
de todo seu charme e temperos, a co-
zinha local é pesada o suficiente para 
pessoas cujo estômago não está acos-
tumado a tal quantidade de carne de 
carneiro.  ao aceitar ainda outro convite 
para almoçar ou jantar, compare o ta-
manho da guloseima às suas forças.

vegetarianos também encontrarão 
algo para comer.  no paraíso das frutas, 
bagas e frutas do oriente e do sul ama-
durecem: romãs vermelhas, groselhas, 
caquis âmbar, cerejas creme, pêssegos, 
ameixas pérola, figo turquesa, feijoa, 
nozes, azeitonas, melões doces, maçãs 
suculentas e uvas de todos os tipos.

Fatos e números
no azerbaijão há 65 monumentos 

de importância global (a cidade antiga 
de Baku está na lista da uneSCo como 
Patrimônio da Humanidade), 15 reser-

vas naturais e históricas, 20 reservas de 
animais para caça e locais para caçadas.

De toda a área do país (86.600km2), 
mais da metade - 47.000km2 - são de-
pósitos de petróleo e gás.  especialistas 
afirmam que os depósitos de petróleo 
subterrâneos no azerbaijão totalizam 
aproximadamente três bilhões de to-
neladas.

a capital do azerbaijão tem muitos 
museus únicos e exclusivos, incluindo:

- o museu de tapetes e artes 
aplicadas com a maior coleção de ta-
petes do mundo;

- o museu estadual de Cultura 
musical, que mantêm mais de 35 mil 
peças expostas, incluindo o instrumen-
to musical mais antigo do mundo - o 
tamborim de pedra “gavaldash”;

- o museu de livros em miniatura 
- único no mundo -, que tem mais 
de cinco mil livros em todas as lín-
guas.  alguns deles podem ser lidos so-
mente com o uso do microscópio;

- o museu do Petróleo de Baku, 
que é popular entre os especialistas 
de companhias internacionais de pe-
tróleo. 
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