
  

 

SEIS GRAUS 

O aquecimento global e o que você pode fazer  
para evitar uma catástrofe 

Mark Lynas 
 
 
O Brasil atingido por violentos furacões, a cidade de Nova York 
inundada por ressacas de ondas gigantescas, o gelo das 
montanhas do Ártico derretido. Não se trata de imagens de um 
filme-catástrofe hollywoodiano. Essas serão cenas da nossa vida, 
caso se confirmem as previsões de que no próximo século as 
temperaturas globais vão aumentar em até seis graus.  
 
Mark Lynas, jornalista e ativista ambiental, nos guia – capítulo a 
capítulo, grau a grau – através de um cenário infernal, mostrando 
o que podemos esperar a cada aumento de temperatura. O 
quadro é assustador: 1ºC a mais: grandes secas atingiriam os 
Estados Unidos, 2ºC: a população de várias cidades da China 
sofreria com a falta de água, e a Grande Barreira de Corais da 
Austrália correria risco de extinção. 3ºC: o ecossistema do rio 
Amazonas entraria em colapso.  
 
Ameaçador? Se não conseguirmos deter o aquecimento global e 
a temperatura da Terra se estabilizar seis graus acima do que é 
hoje, bolas de fogo atingiriam o planeta, e poderíamos assistir a 
uma extinção em massa. Além das mudanças climáticas e da 
degradação do meio ambiente e dos ecossistemas, a humanidade 
também sofreria com a falta de alimentos e de locais seguros para 
viver. Novas guerras seriam travadas à medida que populações 
começassem a migrar. 
  
O problema é grave, urgente e de todos nós – porque, o mais 
importante, ainda pode ser evitado. Por isso, Mark Lynas pretende 
inspirar os leitores a agir. Deter o aumento das temperaturas e 
suas conseqüências é nossa responsabilidade. Com narrativa 
envolvente, Seis graus: O aquecimento global e o que você 
pode fazer para evitar uma catástrofe é um verdadeiro apelo 
para que escolhamos um futuro diferente.  
 

MARK LYNAS é ativista ambiental, jornalista e escritor. Nasceu 
nas ilhas Fiji e morou no Peru, na Espanha e na Inglaterra. É 
autor de três outros livros sobre questões relativas ao meio 
ambiente. Em 2008, ganhou o prêmio de Livro de Ciência do Ano 
da Royal Society inglesa por este Seis graus. Em 2006, foi 
escolhido pela National Geographic como o Explorador 
Emergente. 

16x23cm | 320 págs | R$ 44 
 

Tradução: 

Roberto Franco Valente 

Comunicação | 21 2108-0808 

Isabela Santiago | r. 148 

isabela.santiago@zahar.com.br 

Priscila Corrêa | r. 126 

priscila.correa@zahar.com.br 

 

www.zahar.com.brwww.zahar.com.brwww.zahar.com.brwww.zahar.com.br    

    

    

    

 

 


