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O contexto atual do turismo está com evidente valorização de opções ecoturísticas, que
possa ao mesmo tempo, ser desenvolvida para o lazer do turista, e ainda como forma de
valorização do ambiente natural conservado. E o presente trabalho objetiva analisar as
possibilidades de realização de birdwatchingno Parque Municipal Mário Viana
(PMMV), através de uma reflexão bibliográfica sobre os principais destinos turísticos
no Estado de Mato Grosso para esta atividade e sugerir ações que possam dar suporte a
esta modalidade. OParque Municipal Mário Viana no município de Nova XavantinaMT, que é caracterizado pela conservação dos recursos natural na predominância das
variações fitofisionômicas do Cerrado. Os destinos em MT que são consolidados para o
birdwatchingsão apenas dois, Pantanal e Chapada dos Guimarães, mostrando a
abrangente possibilidade de desenvolvimento desta atividade como roteiros
ecoturísticos e ainda verdadeiras probabilidades mercadológica no Estado.O PMMV se
apresenta como local de grande vocação para esta todas as atividades ecoturísticas por
se tratar de um local acessível, a cerca de 5 km do centro da cidade com trilhas de nível
fácil a moderado, como a Trilha do Curral, do Tamanduá e do Pequi; e pela geografia
que favorece a observação panorâmica através do Mirante do Sismógrafo; e
principalmente por poderem ser encontradas cerca de 935 espécies de aves e 148
espécies endêmicas. E para o desenvolvimento desta atividade o local é propício por se
tratar de área de estudo do Campus Universitário da Universidade do Estado de Mato
Grosso que apresenta cursos como o de Ciências Biológicas e Bacharelado em Turismo,
estratégicos para realização de ações especializadas para a atividade através de projetos
de conclusão de curso de graduação e pós-graduação, de extensão, científicos,
voluntariado científico, eventos científicos.
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