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Virada do Cerrado 

 

A Virada do Cerrado é a mobilização da sociedade para tomar em suas mãos 
a realização de atividades que promovam a agenda ambiental em sua própria 
comunidade. A estrutura da sua coordenação, o comitê criativo, é a união de 
cidadãos dos diversos campos da sociedade civil, sob a coordenação da 
Secretaria de Meio Ambiente (Sema-DF). 

Nas duas edições da Virada do Cerrado em 2015 e 2016 mais de 700 ações 
simultâneas movimentaram em torno de 65 mil pessoas nos dias que 
concentraram as principais atividades do programa.  

Concebida dentro do comitê criativo, a Virada do Cerrado reúne militantes e 
simpatizantes do meio ambiente, servidores públicos do DF e do governo 
federal, empresários e acadêmicos. É um instrumento de todas as vozes da 
sociedade para definir, organizar e realizar as atividades voltadas para o 
ambiente. 

O comitê criativo é a principal instância do programa, responsável pela 
cocriação, organização, produção e articulação das lideranças comunitárias e 
promove a criação comitês locais nas regiões administrativas. A coordenação 
direta da Subsecretaria de Educação e Mobilização Socioambiental (SEAMS), 
da Sema é realizada dentro do comitê criativo. 

Desde 2016, além de um espaço para pensar e planejar a Virada, o comitê 
criativo se tornou também um espaço de formação, e oferece oficinas de temas 
ambientais aos participantes e criadores das atividades nas comunidades. O 
objetivo é torná-lo uma instância autônoma da sociedade. Futuramente, o que 
se pretende é que a Virada do Cerrado seja um grande programa da sociedade 
organizada para sociedade, superando a ideia de um programa de governo, e 
independente do poder público. 

Mobilização 

A Virada do Cerrado se caracteriza como um grande programa de educação 
ambiental do DF. Une mobilização social, responsabilidade socioambiental e 
entretenimento, em um ambiente colaborativo, de diversidade, com 
desdobramentos contínuos de atividades nas diversas comunidades em que é 
realizada. 

As atividades se concentram durante a Semana do Cerrado, em setembro. No 
entanto, ao longo de todo ano acorrem reuniões dos comitês criativo e locais, 
além de ações de compensação ambiental. 

Durante os dias que marcam a Virada do Cerrado, diversas atividades são 
realizadas, rodas de conversa, shows musicais, oficinas, palestras, mutirões 
nos parques, feiras agroecológicas, caminhadas, corridas, bicicletadas, 
contação de histórias, circuito de ciências, cine ambiental, teatro, passeios 
ecológicos. 

Ao usar como referência a Virada Sustentável de São Paulo, a primeira edição 
da Virada do Cerrado no Distrito Federal ganhou vida e características próprias 
da cultura Cerratense, uma cultura do cerrado. O termo “Cerratense” foi criado 
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pelo historiador e escritor Paulo Bertran, juntamente com seu parceiro e 
fotógrafo, Rui Faquini, reconhecidos na cena ambiental e cultural brasiliense. 

Números da Virada 

 

NÚMEROS DA VIRADA DO CERRADO 

 2015 2016 

Atividades Simultâneas 200 530 

Pessoas envolvidas diretamente 20 mil 45 mil 

Regiões Administrativas envolvidas 21 28* 

Organizações Articuladas 80 80 

Ações 120 200 

Plantio de Mudas  3 mil 4 mil 

* Além de Padre Bernardo/GO. 
Fonte: Seams/ Sema-DF 

 

Os números demonstram que, da primeira para a segunda edição, o programa 
mais que dobrou suas atividades simultâneas e o quantitativo de pessoas 
envolvidas. Em 2015, o tema da Virada foi “Cidadania e Sustentabilidade” e as 
atividades se concentraram em três dias, espalhadas por 21 regiões 
administrativas do DF. Já em 2016 o tema foi “Mudanças Climáticas” e duraram 
cinco dias, com atividades distribuídas por 28 regiões administrativas. 

Além do aumento quantitativo, 2016 marcou o amadurecimento do comitê 
criativo, com a realização de formações metodológicas que auxiliaram no 
empoderamento dos participantes para a realização de suas atividades. Foi o 
caso da oficina de captação de recursos, além de capacitações sobre temas 
ligados às mudanças climáticas e atuação da Sema: água, clima, 
biodiversidade e cerrado, resíduos sólidos, zoneamento ecológico e 
econômico. 

Nesse trabalho de fortalecimento das bases, houve o surgimento dos comitês 
locais. Puxados pelas lideranças comunitárias e administrações regionais, 
esses comitês se reúnem paralelamente ao comitê criativo e são considerados 
sementes para a reativação das Comissões de Defesa do Meio Ambiente 
(Comdemas), criadas em 1990, pelo Decreto 12.960. 

Desde sua criação as Condemas tiveram vida incipiente no DF. Algumas 
regiões tiveram suas comissões ativas por alguns anos, como é o caso de São 
Sebastião, enquanto outras nunca foram ativadas. Em 2016, a 
Candangolândia reativou a sua. 

Virada de consciência 
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As ações da Virada do Cerrado são para a virada de consciência. Porque não 
basta só falar da importância da consciência ambiental. 

É necessário que comece a ser praticada por quem a deseja e propõe. Dessa 
forma, as atividades socioambientais da Virada do Cerrado têm como meta a 
redução da geração de resíduos, baixa emissão de carbono e a valorização do 
produto local na arte, no artesanato e na culinária. 

Anualmente, o comitê criativo inventaria suas emissões de gás carbônico para 
adotar medidas compensatórias. Os promotores das atividades preenchem um 
formulário com informações das mais variadas, indicando a quantidade de 
pessoas envolvidas, se farão refeições no local, transporte de materiais e 
pessoas, se terrestre, aéreo ou outros; quantidade de dias para a montagem 
do local, uso ou não de gerador de energia, entre outras informações que 
indicam as emissões de gás carbônico naqueles dias. 

Um cálculo com base em informações técnicas, realizado por uma consultoria 
contratada especificamente para esse fim, indica o número de mudas que 
devem ser plantadas como compensação ambiental pelas emissões do 
evento. Com o início das chuvas de fim do ano, é aberta a temporada de plantio 
de mudas nativas de árvores do cerrado. 

Desde a primeira edição, a Sema tem promovido o plantio de mudas em 
quantidade superior ao recomendado pelo relatório do inventário de emissões 
da Virada. Em 2015, foram plantadas 3 mil mudas. Em 2016, foram 4 mil 
mudas plantadas em 14 mutirões realizados em 12 lugares diferentes: Asa 
Norte, Lago Sul, Brazlândia, Varjão, Santa Maria, Park Way, ARIE Granja do 
Ipê, Parque da Cidade, Recanto das Emas, Lago Norte e Parque da Cidade. 

As mudas foram doadas pela Novacap, pelos viveiros do Senado, da Seagri, 
do Lago Norte e do Jardim Botânico. A maior parte delas é de árvores do 
cerrado, que têm raízes com profundidade suficiente para atingir os lençóis 
freáticos no subsolo e auxiliar no ciclo das águas.  

Em 2017, a água  

Diante da crise hídrica que o DF enfrenta, o tema da Virada 2017 não poderia 
ser mais oportuno: água.  

Em 2017 as atividades voltam a se concentrar em três dias, como na primeira 
edição, e antes disso acontecerão as reuniões dos comitês criativo e locais, 
conforme a agenda da Seams: 
 
16/3 - Aliança pela Água – experiência do estado de SP  
19/4 - Oficina Quede Água? Água Virtual - Ações sustentáveis e ambientais  
5/5 - Comitê Local de Santa Maria 
15/5 - Comitê Local de Águas Claras 
16/5 - Comitê Local de Planaltina 
18/5 - Água e Território e troca de experiências 
11/6 - Gestão de recursos hídricos 
12/7 - Tecnologias sociais pela água 
17/8 - Apresentação das atividades pelas Regiões Administrativas 
30/8 - Entrega de Kits 
1º a 3/9 - Virada do Cerrado 
2/12 - Mutirão de plantio 
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Fontes:  

- Dados da Subsecretaria de Educação e Mobilização Socioambiental da 
Secretaria de Meio Ambiente (SEAMS – SEMA); 

- Entrevista com a equipe técnica da SEAMS, Naiara Campos e Claudia 
Sacheto. 

- Site da Virada 2016: 

 http://tonavirada.org  

- Canal no youtube:  

 https://www.youtube.com/channel/UCXTTG-Ol_jQsunqRkUlHJQA  

http://tonavirada.org/
https://www.youtube.com/channel/UCXTTG-Ol_jQsunqRkUlHJQA

