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O presente trabalho tem por finalidade discutir e refletir sobre a gestão ambiental 
pública do estado da Paraíba e a atuação dos municípios que a compõem nesse contexto. 
Para a realização deste trabalho foram feitas pesquisas bibliográficas e documentais 
visando ao levantamento de dados compreendidos como fundamentais. O estado da 
Paraíba dispõe da Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da 
Ciência de Tecnologia – SERHMACT encontrando-se em suas autarquias: a SUDEMA 
– Superintendência Estadual de Meio Ambiente da Paraíba, a AESA – Agência 
Executiva de Gestão das Águas e a FAPESQ – Fundação de Apoio à Pesquisa. Desde a 
inclusão do Município como ente federativo ao Sistema Nacional de Meio Ambiente a 
partir da Lei nº 6.938/198, esta esfera de governo vem conseguindo a sua autonomia 
para atuação na gestão ambiental, porém a falta de estrutura e capacitação, causada pela 
distância dos municípios com este processo por muitos anos, como também o 
desinteresse dos mesmos nesse sentido, tem dificultado que o fortalecimento e a 
execução da mesma aconteçam. Dos 223 municípios que compõem a Paraíba apenas 28 
possuem uma estrutura mínima de gestão ambiental, estando mais desenvolvidos nesse 
aspecto os municípios de João Pessoa, Campina Grande e Patos, que já executam o 
licenciamento ambiental municipal. Alguns municípios, como Cajazeiras e Cabedelo, já 
atuam na gestão ambiental e estão se estruturando para executar o licenciamento 
ambiental. Não existe no estado um programa de integração entre a gestão ambiental 
estadual e as administrações municipais. É necessário investimento na estruturação e 
capacitação de gestores e funcionários para que possam atuar verdadeiramente no 
direcionamento das questões ambientais da sua localidade.  
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