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RESUMO: A crescente preocupação com o ambiente tem se tornado alvo de discussões na 
busca de efetivar soluções afim de garantir a sustentabilidade das próximas gerações. É evidente 
que o equilíbrio do meio está diretamente ligado à tutela do bem jurídico mais importante em 
todo o mundo: a vida. Sendo assim, é pertinente que se procure meios de perfazer esta custódia. 
Conscientes disso e com olhares alertas ao fronteiriço, despertou-se a inquietação sob os danos 
causados ao meio pela extração de pedras preciosas, em específico, “a menina dos olhos azuis”, 
a Turmalina Paraíba. Sobre essa questão, discute-se que a exploração mineral não é uma prática 
sustentável visto que, há aumento do teor do material sedimentado em suspensão, promovendo 
assoreamento, descaracterização do relevo, formação das cavas, alteração do meio atmosférico, 
dentre outras lesões que afetam a água, solo e ar. Frente a essa discussão, destacam-se as 
repercussões provocadas pela  atividade mineradora diante do âmbito jurídico, as quais se 
apresentam na esfera civil como a inexistência de preocupação da minoria detentora da mina 
em reparar os danos; na esfera administrativa, a inobservância da aplicação das sanções cabíveis 
aos ilícitos praticados diariamente; na esfera penal, o silêncio “de ouro” que não penalizou os 
já indiciados; na esfera tributária, a ludibriação da lei e 30 anos da ausência de arrecadação. 
Ademais, não menos importante, o prejuízo para a população de São José da Batalha e 
comunidades arredores pertencentes ao município de Salgadinho- Paraíba, considerada uma das 
mais pobres do mundo segundo a ONU versus a pedra mais rara e uma das mais caras 
atualmente. Diante do exposto, temos uma implicação maior que todas as já apresentadas que 
é a irreversibilidade dos danos causados ao ambiente neste tipo de atividade em razão de que o 
que foi extraído nunca mais será reposto. Desse modo, o artigo tem como objetivo trazer à tona 
a problemática da má exploração da Turmalina Paraíba e analisar a proteção do meio ambiente 
como um Direito Humano. 
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