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As regiões costeiras estão entre as principais áreas afetadas pelas mudanças climáticas. Nessa perspectiva, esta
região é um dos temas priorizados no Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA), que tem como
objetivo orientar iniciativas, para o período entre 2016-2019, visando à gestão e diminuição do risco climático no
longo prazo.
A costa brasileira é uma das mais extensas do mundo e possui uma biodiversidade singular. Ao mesmo tempo, a
Zona Costeira também se apresenta como uma região de alta densidade populacional para a qual convergem grande
parte dos investimentos, infra-estruturas e fluxos econômicos preponderantes no país. A pressão sobre os
ecossistemas costeiros e marinhos, associada à vulnerabilidade natural da zona costeira, pode provocar impactos
relevantes ao bem-estar da população e ao crescimento econômico do país.
O PNA busca promover a gestão e diminuição do risco climático no país frente aos efeitos adversos da mudança do
clima, de forma a aproveitar as oportunidades emergentes, evitar perdas e danos e construir instrumentos que
permitam a adaptação dos sistemas naturais, humanos e infraestrutura.
O processo de construção do tema Zona Costeira no PNA foi estruturado a partir da descrição das variáveis
indicativas de exposição atual que afetam a ZC brasileira, e também, dentro de uma perspectiva de mudanças
climáticas futuras, incluindo suas sensibilidades e impactos potenciais e observados. Além disso, foram abordadas
as estratégias de adaptação para a região, apresentando as lacunas de dados existentes e o fomento à capacidade
adaptativa.
Esta é primeira versão de um Plano de Adaptação para o País, sendo que sua execução exigirá ações e
responsabilidades cooperadas, que dependem de um conjunto de interesses políticos e da mobilização da sociedade
em reconhecer a sua importância e cobrar por sua efetiva implementação.
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