
  
  

  

  

LIXÃO OU ATERRO? NEM UM, NEM OUTRO: O CONFLITO 

SÓCIOAMBIENTAL DESENCADEADO PELA INSTALAÇÃO DO 

ATERRO SANITÁRIO EM PUXINANÃ-PB (2009-2013)  
 

   

RESUMO  

  
 O trabalho que doravante se apresenta tem como objeto de estudo o conflito socioambiental 

provocado pela implantação de um aterro sanitário na cidade de Puxinanã-PB, entre os anos de 2010 

a 2013 fato que desencadeou diversas alterações no status quo daquela sociedade, no tocante a questão 

da saúde pública e na poluição do meio ambiente, reverberando embates protagonizados pelos 

cidadãos, poder público local, grupos de proteção à natureza, Igreja e autoridades judiciais do estado 

da Paraíba. Fizemos o uso metodológico da História Local, para visualizarmos as entrelinhas dos 

acontecimentos, esquadrinhar as relações de força estabelecidas entre Prefeitura Municipal e 

sociedade, na construção desse equipamento moderno, adequado ao tratamento dos resíduos. Esse 

movimento nos possibilitou analisar como a saciedade reagiu frente a implantação do aterro. O que 

provocou tanta rejeição ao projeto promissor, que daria uma destinação adequada aos resíduos sólidos. 

É imperativo que o devir da História Local possibilite ao pesquisador, sensibilizar seu olhar a aspectos, 

que por vezes, passam despercebidos em uma História mais geral. No nosso caso, percebemos que o 

conflito gerado em meio a construção desse equipamento, que proporcionaria maior qualidade de vida 

aos cidadãos de Puxinanã e de outros municípios, a exemplo de Campina Grande, provocou efeitos 

contrários, com ondas de protestos e muita resistência daquelas pessoas. Teve como força motriz, o 

fato dos conceitos de aterro sanitário e de lixão, serem pouco comuns aqueles indivíduos. Que por sua 

vez, construíram conceitos genéricos pautados no senso comum para ambos os termos, sem distinções 

entre eles. Somado a isso, irregularidades presentes nas documentações e nas instalações, a falta de 

diálogo entre a Prefeitura Municipal e a sociedade civil sobre os impactos socioambientais, 

coadunaram com alguns aspectos reforçando a ideia conceitual pouco precisa, com metodologia 

similarmente idênticas.  


