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A manutenção de Unidades de Conservação (UC) é o grande desafio dos entes 
públicos. A implantação destes territórios protegidos demanda um esforço conjunto de 
ações que vão da construção de infraestrutura básica como cercas e centro de visitação 
até  importantes ferramentas de gestão como Plano de Manejo e  Conselho Gestor. O 
presente trabalho possui o objetivo de mostrar a importância do projeto de revitalização 
aplicada ao Monumento Natural Vale dos Dinossauros no Município de Sousa-Paraíba 
como um processo alavancador da gestão das UCs Estaduais. A revitalização foi 
dividida em duas linhas estratégicas: física e socioambiental. A primeira contemplou a 
reforma dos equipamentos existentes na UC, tais como: museu, lanchonete, loja de 
souvenir, passarelas das trilhas interpretativas e casa do pesquisador.  A segunda 
contempla a criação do Conselho Gestor Consultivo e cursos de extensão para a 
comunidade do entorno. Como resultado da revitalização física foi registrado que após a 
sua conclusão (março/2012 - maio/2013) houve um número crescente de visitantes que 
ultrapassa a marca de 15.000 pessoas nos 04 (quarto) meses. No âmbito sócio 
ambiental, a equipe do MONA junto com seus conselheiros já elaboraram 02 (duas) 
normativas: o Regimento Interno e as Normas de Visitação, promovendo procedimentos 
rotineiros e facilitando situações inusitadas no dia-a-dia do MONA. Além disto, com a 
revitalização desta UC, a mesma já está inserida no calendário de eventos turísticos e 
acadêmicos da região do sertão paraibano. Confirma-se assim que a implantação de 
linhas estratégicas múltiplas é fundamental para o sucesso na gestão das UCs.  
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