
 

Lançamento do novo livro de Ricardo Cardim, ‘Paisagismo 

sustentável para o Brasil’, acontece no MCB 

O evento será no terraço do Museu da Casa Brasileira, no dia 1º de junho, a 

partir das 18h30 

 

O livro “Paisagismo sustentável para o Brasil – Integrando natureza e 

humanidade no século XXI”, de autoria do paisagista Ricardo Cardim, será 

lançado no Museu da Casa Brasileira, instituição que encontra-se no Solar 

Fábio Prado, administrados pela Fundação Padre Anchieta, em parceria com a 

Editora Olhares, no dia 1º de junho, quarta-feira, às 18h30, com entrada gratuita. 

A publicação aborda de forma ampla a relação entre natureza e humanidade no 

Brasil, país detentor da maior biodiversidade nativa do planeta e com elevada 

urbanização. Traça uma revisão histórica da atividade, descreve os problemas 

comuns da natureza projetada e sugere novos caminhos e reflexões. Com isso, 

deixa clara a urgência para que a desconexão do paisagismo com o conhecimento 

científico e aspectos ecológicos e culturais seja revertida.  

O novo livro também expõe como nossas interações com a natureza se 

transformaram ao longo do tempo, até chegar aos dias de hoje, e relata, de 

forma detalhada, os problemas atuais do paisagismo no âmbito público e privado. 



Com esse panorama, passa a apresentar práticas positivas e possibilidades de 

atenuar os impactos e riscos relacionados ao manejo da natureza, seja na cidade 

ou em áreas do interior. 

Livro:  
Páginas: 304;  
571 imagens e 698 referências bibliográficas; 
Formato 21x27cm. 
 

SERVIÇO: 

Lançamento do livro: 

“Paisagismo sustentável para o Brasil – Integrando natureza e 

humanidade no século XXI” 

Dia 1º de junho, quarta-feira 

Das 18h30 às 21h30 

Entrada gratuita 

Local: terraço do Museu da Casa Brasileira 

Av. Brig. Faria Lima, 2705 – Jardim Paulistano, São Paulo 

Próximo à estação Faria Lima da linha 4 Amarela do Metrô 

 

Sobre Ricardo Cardim 
Ricardo Cardim desde criança fez da vegetação brasileira seu principal interesse. 
Mestre em Botânica pela USP, é também professor responsável pelo curso de 
Paisagismo Sustentável do Green Building Council Brasil (GBC) e sócio da 
SkyGarden Telhados e Paredes Verdes. Em 2010, foi indicado Empreendedor de 
Futuro pela Fundação Schwab (Davos, Suiça) e Folha de S. Paulo por seu trabalho 
com o meio ambiente urbano e Blog Árvores de São Paulo. Em 2011, recebeu a 
Medalha Anchieta e o Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo pela 
descoberta de três remanescentes de Cerrado na metrópole paulistana, que 
resultaram nos primeiros parques públicos com a vegetação ameaçada, em 
33.000 m². Desde 2011, Ricardo é colunista de meio ambiente urbano na Rádio 
Estadão e “Dr. Árvore”, na Rede Globo São Paulo, desde 2013. Contribuiu com a 
exposição “A Casa e a Cidade – Coleção Crespi-Prado”, no Museu da Casa 
Brasileira, que traz um retrato da cidade de São Paulo, entre o final do século 19 
até meados do século 20, por meio das peças do acervo da Fundação Crespi-
Prado. 
 
Sobre o MCB 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São Paulo, administrada pela Fundação Padre Anchieta, 
dedica-se, há 52 anos, à preservação e difusão da cultura material da casa 
brasileira, sendo o único museu do país especializado em arquitetura e design. A 
programação do MCB contempla exposições temporárias e de longa duração, 
com uma agenda que incluí atividades do serviço educativo, debates, palestras e 
publicações contextualizando a vocação do museu para a formação de um 
pensamento crítico em temas como arquitetura, urbanismo, habitação, economia 
criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. Dentre suas inúmeras iniciativas 



destacam-se o Prêmio Design MCB, principal premiação do segmento no país, 
realizada desde 1986; e o projeto Casas do Brasil, de resgate e preservação da 
memória sobre a rica diversidade do morar no país. 
 
  
Site do MCB 
Acompanhe o Museu da Casa Brasileira também pelas redes sociais. 
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube | Linkedin 
 
Informações para imprensa 
Museu da Casa Brasileira 
Jaqueline Caires Lima 
(11) 3026-3910 | (11) 98250-7361 | jaquelinelima@mcb.org.br 
Marcelo Augusto da Silva 
(11) 3026-3910 | marceloaugusto@mcb.org.br 
  
Fundação Padre Anchieta - Rádios e TV Cultura 
Alexani Barbosa 
(11) 2182-3543 | alexanibarbosa@tvcultura.com.br 
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