
Restos de
Poda

Quando você poda seu
jardim, o que faz com os

restos vegetais?

LEI Nº 4.329/2009
Art. 1 Fica proibida
a queima de restos
vegetais e lixo no
território do Distrito
Federal.

O que são restos de poda?

Aparas de grama
Folhas secas
Folhas e galhos verdes podados

Materiais de fácil compostagem

Troncos de árvores
podadas ou caídas

Compostagem demorada
(pode ser fracionado e
usada em churrasqueiras
ou lareirars, e as cinazs
podem ser compostadas)

Mobilização permanente contra 
os incêndios florestais

Secretaria de
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e dos Recursos Hídricos
Ins�tuto

Brasília Ambiental

Se a resposta for ´´eu 
queimo``, cuidado: você
está cometendo um 
crime ambiental
(lei n° 4.329/2009).

Queimar restos de poda pode
causar incêndios florestais,
problemas respiratórios, briga
entre vizinhos e, além de ser
proibido, não é muito
inteligente: os poluentes
jogados no ar são justamente
os nutrientes que poderiam
embelezar seu jardim.

Existem diversas alternativas de
destinação correta para seu
resíduo. Veja algumas e escolha
a que melhor se adapta ao seu
estilo de vida!

Não tenho tempo,
mas tenho espaço de
sobra no jardim.

Selecione uma área vazia do jardim,
cave um buraco ( ou peça para seu
jardineiro) e enterre os restos de poda.
A natureza vai se encarregar de
transformar esses restos em 
nutrientes para o solo.
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A solução ideal para você é ter um minhocário de caixas. Se for 
habilidoso e quiser gastar bem pouco, você mesmo pode fazer um.  
Se preferir, pode comprá‐lo sem nem sair de casa, pela internet. 
O manejo é simples e pode ser feito até numa área de serviços.

Se você não gostou muito da idéia das 
minhocas, outra solução é a omposteira. 
Você mesmo pode construir uma, de 
várias maneiras diferentes. Se não quiser 
ter trabalho, pode comprar uma pronta. 
Uma outra alternativa é ter um 
biodigestor, mas este equipamento 

 Tenho pouco tempo para cuidar do 

é mais difícil de se encontrar.
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jardim e muito pouco espaço.

Você pode até fazer uma renda extra 
oferecendo o serviço de compostar os 
restos de jardim de seus vizinhos, que 
ainda podem comprar o adubo depois.  
Mas, para quem gosta de natureza, o 
dinheiro nem é o mais importante: você 
vai ser o herói verde da vizinhança!

5 Tenho tempo e espaço 
e adoro jardinagem!

 Tenho pouco tempo, 3
mas tenho um canto Neste caso alguém terá que coletar o 

livre no jardim. material para você. Em pequenas 
quantidades o SLU recolhe, junto com o 
lixo orgânico (exceto galhos lenhosos), 
se estiver ensacado. Você pode ensacar 
tudo e colocar um pouco a cada dia. 
Para materiais lenhosos ou em grande 
quantidade, procure profissionais que 
prestem esse serviço no seu bairro, e 
certifique‐se de que eles darão a 

 Não tenho tempo 

destinação adequada.
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Você pode comprar a preços 

nem espaço no jardim.

bem acessíveis. Pesquisando 
“minhocário” na internet, você 
encontra várias alternativas.

Bônus ambiental ‐ menos lixo!
Além das podas, as minhocas 
ainda vão comer os restos de 

Existem vários modelos feitos com 

comida da sua cozinha.

diferentes materiais. Você encontra bons 
manuais pesquisando “compostagem + 
doméstica” na internet.

Verifique se algum vizinho 
que faz compostagem 
pode receber seu material.

Arma secreta do Herói!
A compostagem será 
muito mais rápida se o 
material for triturado.  
Pesquise “triturador + 
jardim” na internet.

Modelos prontos super 
fáceis de usar. Pesquise 
composteira + comprar” 
na internet e escolha a sua.

ATENÇÃO: os restos 
vegetais úmidos nunca 
devem ficar descobertos, 
pois podem atrair 
mosquitos transmissores 
de Leishmaniose. Cubra 
sempre com uma camada 
de palha ou terra.

Tampa

1

2

Torneira
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Faça furos no 
fundo da caixa 1

Faça furos no 
fundo da caixa 2

Caixa para 
o chorume

Coloque as minhocas com uns cinco dedos de 
terra na caixa 1 e comece a compostar! 

Para ver mais detalhes e manuais pesquise 
“como + fazer + minhocário” na internet. Dá 
pra fazer até com baldes (dos que têm tampa).

Materiais: 3 caixas plásticas empilháveis (uma 
com tampa), torneirinha e minhocas. 

Faça 16 furos no fundo das caixas 1 e 2 (broca 
5) e alguns furos na tampa (broca 4). Fixe a 
torneirinha na caixa 3 (use silicone para vedar).


