Paisagismo Industrial

Curso de Paisagismo Industrial in Company

Horário: a combinar

Data: agendável com 5 alunos

Duração: 10 horas

Investimento: Promocional R$ 500,00

Inscrições: (41) 3278-0690 (41) 9148-1048

goetzke@hotmail.com

Programação:
Características principais e objetivos do paisagismo de áreas industriais;
Espécies mais indicadas para áreas industriais,
Plantas tóxicas, risco e orientações;
Plantas aromáticas, espécies que atenuam odores em áreas industriais;
Cortinas vegetais e técnicas para esconder áreas e desvio do foco visual;
Técnicas de arborização para redução da temperatura em áreas industriais;
Técnicas de controle de erosão, com vegetação: semeadura, hidrossemeadura, grama em
placas e grama em plug;
Conservação de gramados: corte, bordaduras, variação de técnicas para cada espécie de
grama;
Principais doenças dos gramados, combate com técnicas biológicas;
Integração dos funcionários com projeto ambiental;
Ações em datas comemorativas, horta de plantas medicinais, pomar;
Parterre: construção de figuras com flores no solo no solo (logotipos);
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Topyari, esculturas vegetais, destaque em áreas industriais;
Cercas vivas para melhoria da segurança em áreas industriais;
Transplante de árvores adultas.
Forma de apresentação do Curso:

O curso será apresentado com aulas teóricas e práticas, com dinâmicas de grupo. Traz os
principais conceitos do paisagismo residencial, com técnicas avançadas, amplamente
utilizadas nos EUA e Europa.
Materiais fornecidos:

O curso contará com apostilas em meio digital e em papel, canetas coloridas, papel
milimetrado, pasta, trena, estacas, fertilizantes, calcário, linhas para demarcação, gabaritos, 1
gabarito para poda, cavaco de madeira, casca de pinus, folha de pinus triturada.
Materiais fornecidos pela Empresa contratante:

Planta baixa do Parque Industrial em folha A0, local plano com gramado para aula de campo,
local com 1 árvore de 15cm de diâmetro para trasplante (pela técnica da desmama), local a
esconder, locais para implantação de cercas-vivas, 5 caixas de flores anuais ( Tagete), 2
mudas de árvores 2m de altura, 2 vasos, dois pedaços de lona preta 3x3, 2 cortadeiras, 2
cavadeiras ( polaca), 1 alavanca de ferro ( 2m), 2 estacas de madeira (2m - 2x2x2”), 1 rolo de
fitilho, duas pazinhas trasplantadeiras manuais, 1 roçadeira, 1 cortador de grama.
Instrutor: Siumar Goetzke - Biólogo, Mestre em Botânica especialista em Gerenciamento e
Auditoria ambiental, com 33 anos de experiência na área rodoviária.
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