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O turismo de observação de aves é uma atividade do ecoturismo que vem se expandindo nas
últimas décadas. Ambos possuem o potencial de fomentar a conservação do meio ambiente e de
contribuir para a geração de renda à população local. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Mamirauá (RDSM) possui 1.1240.00 de hectares e está localizada na confluência dos rios
Solimões e Japurá, Amazonas, Brasil. É uma das maiores Unidades de Conservação de florestas
alagáveis do mundo e a única que protege o ecossistema de várzea amazônica. O Instituto de
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, co-gestor da RDSM, desenvolve programas de manejo
de recursos naturais para promover o uso sustentado dos recursos visando à conservação da
biodiversidade e a melhoria da qualidade de vida da população autóctone. Dentre os programas
de manejo desenvolvidos está o Turismo de Base Comunitária que atua na Pousada Uacari. A
RDSM possui 360 espécies de aves catalogadas e a cada ano apresenta um crescimento para o
público de birdwatchers. Diante desta demanda, surgiu o interesse em pesquisar o potencial para
a implantação de um roteiro específico para este segmento, sendo este o principal objetivo desta
pesquisa. Este estudo é realizado através de três etapas, sendo composta pelo levantamento
bibliográfico abordando o turismo de observação de aves, o histórico do birdwatching, as
primeiras viagens para observação de aves, os indutores para a observação e o Brasil como
mercado promissor. A segunda etapa diagnosticou a atividade de birdwatching na Pousada
Uacari, através de visitas de campo à Reserva Mamirauá, entrevistas e análise de informações
contidas em bancos de dados da Pousada, pontuando os seguintes itens: avaliação da oferta e
nível de qualificação dos guias, qualidade da infra-estrutura oferecida, análise do perfil do
birdwatcher X turista da Pousada Uacari, potencialidade das espécies e análise da demanda.
Através dos diagnósticos e análises realizadas, identificaram-se as lacunas e as oportunidades
existentes no produto atual ofertado, bem como as exigências do segmento de birdwatchers de
acordo com o perfil específico deste público estudado, completando assim a terceira etapa do
trabalho. Concluiu-se que a RDS Mamirauá possui potencial para o fortalecimento da atividade de
observação de aves, constatada pela capacidade instalada da iniciativa (infra-estrutura de
visitação, operação turística, qualificação profissional da equipe, envolvimento comunitário) e
também pela abundância de aves existentes na Reserva. A implementação do roteiro específico
para birdwatchers contribuirá para o alcance de níveis mais elevados de qualidade de serviço
para a demanda existente, além de que possibilitará uma maior captação de potenciais visitantes
com interesse na atividade. Para isso, ações específicas de comercialização e marketing deverão
ser realizadas, tais como parcerias com operadoras especializadas, a construção de website de
qualidade e participação em eventos específicos. Desta forma, foi elaborado um roteiro de três
noites para birdwatchers, com o propósito de fortalecer este público na Pousada Uacari, sendo o
produto final desta pesquisa.
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