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RESUMO: As áreas costeiras são o resultado da interação dos continentes com os ambientes 
marinhos. Assim, a análise ambiental oferece oportunidades para a investigação integrada dos 
valores do meio físico, socioeconômicos e os respectivos fenômenos/ processos político-
jurídicos, que produzem o espaço geográfico do litoral - suas complexidades e seus conflitos. A 
implantação e operação do Aeroporto Regional Humberto Guizzo Bortoluzzi (HGB), no 
Município de Jaguaruna, SC estabelece um novo componente para a transformação ambiental. 
A definição do problema de pesquisa parte da premissa da operação do aeroporto em abril de 
2015, que configura como um fato novo para a alteração da dinâmica natural. Esse projeto 
consiste em avaliar a capacidade do HGB de promover as transformações ambientais e na 
transformação do uso do solo. Na área de abrangência do HGB, encontram-se sítios 
arqueológicos e pré-históricos conhecidas como sambaquis, o qual ela tem um valor histórico 
de aproximadamente 10.000 anos o qual hoje ela se encontra ameaçada pela urbanização de 
uma forma predatória. O território de Jaguaruna, além de utilizar o seu espaço para o cultivo do 
arroz irrigado e a piscicultura, também são compostos por sete balneários numa faixa litorânea 
de 37 Km de extensão, onde as áreas consolidadas avançam sobre as áreas de preservação 
permanente para fins de especulação imobiliária para fins de segunda residência. Outra 
questão a ser levantado, o objeto de estudo está dentro do limite territorial da APA da Baleia 
Franca, criada em setembro de 2000, pertencente ao Bioma Marinho, localiza-se no litoral do 
sul de Santa Catarina abrange uma área de 154.866,27 hectares, com 130 km de costa 
marítima ao longo de nove municípios, desde o sul da ilha de Santa Catarina até o Balneário 
Rincão. A APA possui a finalidade de proteger, em águas brasileiras, a baleia franca austral 
(Eubalaena australis), ordenar e garantir o uso racional dos recursos naturais da região, 
ordenar a ocupação e utilização do solo e das águas, ordenar o uso turístico e recreativo, as 
atividades de pesquisa e o tráfego local de embarcações e aeronaves. O objetivo geral deste 
trabalho consiste em analisar a dinâmica territorial e socioambiental, provocada pela 
implantação e operação do HGB, na qual o empreendimento promove o desenvolvimento 
significativo para a transformação ambiental e econômica para Jaguaruna, para identificação 
de novos impactos ambientais e cenários para o melhor manejo. Foi realizado o trabalho de 
campo em setembro de 2017 vislumbrando identificar os tipos de exóticas/invasoras, cursos 
fluviais e áreas de APP, áreas consolidadas com os possíveis conflitos ambientais, 
identificação de acessos a pedestres e áreas inundáveis. Diante disso, propostas de Cenários 
de Manejo da Orla Marítima e das Dunas Interiores e a geração de produtos cartográficos 
estão sendo elaborados, na qual o mesmo foi delimitado por setores censitários pelo IBGE. 
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