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RESUMO 
 

O Brasil é atualmente o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e geralmente 
existe uma preocupação pública em relação à exposição a esses compostos tóxicos. 
Entretanto, a população muitas vezes desconhece que o registro dos agrotóxicos é 
rigoroso e requer uma série de estudos de toxicidade, propriedades físico-químicas, 
comportamento no meio ambiente, etc. Portanto, se utilizados adequadamente os 
agrotóxicos não oferecem riscos à saúde pública e ao meio ambiente. De modo a 
esclarecer essas informações para o público em geral foi desenvolvido um jogo 
educativo no qual é possível compreender melhor os importantes conceitos 
toxicológicos envolvidos no tema agrotóxicos em alimentos, como Limite Máximo de 
Resíduo e Ingestão Diária Aceitável. 
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ABSTRACT 
 
Brazil is currently the largest consumer of pesticides in the world and usually there is 
a public concern about exposure to these toxic compounds. However, the population 
is often unaware that the registration of pesticides is rigorous and requires a series of 
toxicity studies, physical-chemical properties, information about the behavior in the 
environment, etc. Therefore, if properly used, pesticides do not pose risks to public 
health and the environment. To clarify this information to the general public an 
educational game was developed in which it is possible to better understand  
important toxicological concepts involved in the safe use of pesticides in food such as 
Maximum Limit of Residues and Acceptable Daily Intake. 
 
 
Keywords: Pesticides, exposure, food, risks, educational game. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O modelo agrícola contemporâneo vem apresentando elevados índices de 

produtividade, tornando o uso de agrotóxicos uma peça fundamental. O Brasil é 

atualmente o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, e os impactos sociais e 

ambientais provenientes dessa realidade demandam constante preocupação por 

parte da sociedade em geral (IBAMA, 2013).  

 

De acordo com o Artigo 2º da Lei Federal nº 7.802/89, que se encontra 

regulamentada pelo Decreto nº 4074/02, os produtos agrotóxicos e afins são 

definidos como: 
os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 

destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 

beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 

florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também 

de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja 

alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da 

ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como, as 

substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, 

estimuladores e inibidores de crescimento.  

 

Os produtos agrotóxicos e afins possuem diferentes classificações quanto ao 

seu uso, sendo que a classificação relaciona-se principalmente com a ação tóxica do 

produto a um ou mais organismos alvo. As principais classes são os herbicidas, que 

combatem ervas daninhas, os inseticidas, que possuem ação de combate a insetos, 

larvas e formigas, e os fungicidas, que possuem ação de combate a fungos. Existem 

alguns casos no qual um mesmo ingrediente ativo (agente químico, físico ou 

biológico que confere eficácia aos agrotóxicos e afins) pode ser utilizado para 

finalidades distintas, podendo atuar em mais de um alvo biológico, o que faz com 

que seja enquadrado em mais de uma classe de uso. Também existem produtos 

cujas fórmulas possuem o mesmo ingrediente ativo e mesmo assim pertencem a 

diferentes classes, pois o registro dos mesmos pode atribuir finalidades distintas 

para esses compostos (IBAMA, 2013). 
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O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) é um dos órgãos federais responsáveis pelo registro e controle desses 

produtos no país, atuando conjuntamente com a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) e com a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), os quais são responsáveis 

respectivamente pela avaliação ecotoxicológica, toxicológica e da eficiência 

agronômica dos agrotóxicos (IBAMA, 2013). 

 

Diante do uso frequente de agrotóxicos no Brasil e dos riscos potenciais que 

esses compostos tóxicos representam para a saúde pública e meio ambiente, se faz 

necessário estudos sobre essas substâncias e seus efeitos de exposição, para que 

posteriormente esses dados sirvam de base para a proposição de políticas públicas 

afim de proteger a população. Um dos empecilhos à elaboração de políticas públicas 

mais efetivas está relacionado à associação incorreta do conceito de Ingestão Diária 

Aceitável (IDA) ou Dose de Referência (DRf) com fatos científicos. A dose de 

referência é apenas uma estimativa da exposição por via oral diária a que uma 

população humana pode estar exposta sem que ocorram efeitos adversos 

significativos durante toda a vida do indivíduo. Essa estimativa não representa uma 

verdade absoluta, sendo que possui incertezas que podem chegar até uma ordem 

de magnitude. Para determinar a dose de referência é necessário que se conheça o 

Nível de Efeito Adverso Não-Observado (do inglês, NOAEL), que é a dose máxima 

testada experimentalmente que não causou efeito adverso significativo no 

crescimento, desenvolvimento ou tempo de vida do animal em estudo. A partir do 

NOAEL, é possível estabelecer o valor da dose de referência ou IDA, dividindo esse 

valor por fatores de incerteza, que visam minimizar as limitações dos dados 

utilizados. Normalmente o fator de segurança utilizado é de 100 e este valor indica 

que o ser humano pode ser até 10 vezes mais sensível ao produto do que a espécie 

testada em laboratório e, além disso, indica que alguns indivíduos da população 

humana podem ser até 10 vezes mais sensíveis do que a média da população. 

Sendo assim, o valor final representa uma estimativa de exposição diária para uma 

população humana, incluindo grupos sensíveis, que aparentemente não representa 

riscos significativos de efeitos deletérios à saúde durante toda a vida (UMBUZEIRO 

et. al., 2012 ; JARDIM et. al., 2009) 
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Apesar de todos os esforços científicos para estabelecer limites de exposição 

para os produtos químicos em geral, os riscos de se desenvolver efeitos adversos 

variam de pessoa para pessoa. Pode-se definir o risco como a probabilidade de um 

efeito adverso ocorrer em um organismo sob condições específicas as quais 

envolvem a exposição a um determinado agente. Os riscos dependem do grau de 

toxicidade da substância e da quantidade à qual a população foi exposta e, além 

disso, podem estar associados aos genes, idade, sexo, nutrição e estilo de vida. A 

relação dessas variáveis ainda não é totalmente compreendida pelos cientistas, 

porém sabe-se que a exposição é claramente um fator determinante. Nesse caso, a 

exposição a uma substância química pode se dar através do contato com a pele, 

boca ou narinas, o que equivale a respirar, comer e beber. Para efeitos de avaliação 

de risco, os fatores mais relevantes de exposição incluem a magnitude 

(concentração da substância química), duração (tempo de exposição), frequência 

(número de exposições) e tempo (período total de exposição). A partir desses dados 

é possível fazer as estimativas necessárias para proteger a população dos efeitos 

adversos como disfunção, deficiência, doença ou morte, tomando como base 

principal a exposição via oral, que se dá através da ingestão de alimentos 

contaminados com substâncias químicas como os agrotóxicos (SEXTON et.al., 

2004; JARDIM et. al., 2009). 

 

A avaliação da exposição de agrotóxicos e afins na dieta surge ante a 

necessidade de se avaliar a exposição potencial da substância em questão antes da 

mesma ser registrada para uso (pré-registro) ou depois dessa substância já estar 

presente nos alimentos disponíveis para consumo (pós registro). No caso dos 

contaminantes, o nível da substância no alimento não pode ser totalmente 

controlado/eliminado e a estimativa da exposição auxilia o estabelecimento de 

limites máximos esperados ou permitidos nos alimentos. Sendo assim, para os 

alimentos em geral uma quantidade máxima é estabelecida, que no caso refere-se 

ao Limite Máximo de Resíduo (LMR), que basicamente representa o quanto de um 

determinado agrotóxico poderá estar presente nos alimentos após a sua aplicação 

numa determinada cultura de acordo com as boas práticas agrícolas. O valor de 

LMR é expresso em miligramas de agrotóxico por quilo de alimento, e através desse 

valor é possível estimar a ingestão teórica total do ingrediente ativo de acordo com a 

dieta da população (JARDIM et. al., 2009). 
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Desse modo, a partir dos valores de LMR é possível estimar a quantidade de 

agrotóxico ingerido pela população e comparar com a quantidade que 

cientificamente é considerada segura para o consumo, no caso o valor de IDA.  

 

Tanto a IDA como o LMR são a base para a avaliação de risco na dieta, a 

qual envolve a concentração do contaminante no alimento e a quantidade do mesmo 

ingerida por dia, considerando que no alimento em questão encontram-se os 

agrotóxicos utilizados para aquela determinada cultura e, portanto, surge a 

necessidade de se estabelecer os LMR. Nesse caso, a ingestão diária máxima 

teórica (IDMT) de uma determinada substância tóxica pode ser definida pelo 

quociente: somatório do consumo médio per capita diário de cada alimento e o 

respectivo LMR dividido pelo peso corpóreo (Equação 1). 

 

(1) 

 

Sendo assim, observa-se através da Equação 1 que a quantidade de 

agrotóxico teoricamente ingerida em um dia através do consumo alimentar é dividida 

pelo peso corpóreo da pessoa, e o valor final, no caso indicando a ingestão diária 

máxima teórica (IDMT), é dado em miligramas do agrotóxico que se deseja analisar 

por quilo de peso corpóreo. Esse valor final pode ser comparado ao valor de IDA 

(unidade também em miligramas por quilo de peso corpóreo) do agrotóxico em 

questão. O ideal é que esse valor final não ultrapasse o valor de IDA. É importante 

ressaltar que para realizar os cálculos em questão, deve-se considerar apenas as 

culturas comestíveis, uma vez que os agrotóxicos também são utilizados para outros 

tipos de cultura como, por exemplo, algodão, fumo, eucalipto, etc.  (ANVISA, 2013). 

 

Apesar dos cálculos de IDMT envolverem sempre alimentos crus (frutas e 

vegetais), é necessário elucidar que os alimentos industrializados também podem 

conter agrotóxicos. Durante o processo de fabricação dos alimentos industrializados 

como, por exemplo, sucos, geleias, caldas e conservas, biscoitos, etc., vários 

resíduos se diluem, incluindo os agrotóxicos. Essas substâncias provenientes da 

degradação das moléculas de agrotóxicos podem ser até mesmo mais perigosas 
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para a saúde humana, exigindo portanto também um cuidado em relação à 

quantidade e frequência de consumo dos alimentos industrializados (IDEC, 2012). 

 

Assim como no caso dos estudos realizados para estimar o valor de IDA, os 

estudos que envolvem a avaliação de resíduos para estimar o valor de LMR também 

possuem incertezas, que na verdade são margens de segurança. Essas margens de 

segurança estão agregadas aos valores finais estimados tanto para a IDA como 

para o LMR, que incluem fatores como cenários de exposição mais críticos e a 

adoção de valores mais restritivos independentemente da espécie em estudo. Cada 

fator contribui para a redução do valor final, tornando-o teoricamente mais seguro 

para a população (GAZZONI, 2014; UMBUZEIRO et.al., 2012). 

 

De forma a controlar os riscos de exposição aos agrotóxicos, a Anvisa 

desenvolveu em 2011 o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em 

Alimentos (PARA), com o objetivo de avaliar continuamente os níveis de resíduos de 

agrotóxicos nos alimentos de origem vegetal que são consumidos diariamente pela 

população (ANVISA, 2014). Nesse programa a quantidade de resíduos de 

agrotóxicos nos alimentos são comparadas com o LMR, indicando se as boas 

práticas agrícolas estão sendo cumpridas. Também é função do programa identificar 

agrotóxicos não permitidos para o uso em determinados alimentos, no qual não se 

espera que o mesmo seja detectado no alimento analisado.   

 

Um cenário no qual um indivíduo tenha consumido um alimento com uma 

quantidade de agrotóxico um pouco acima do LMR não é o ideal, porém essa 

situação pode não oferecer risco, uma vez que a quantidade total de agrotóxico 

ingerida será comparada ao valor de IDA e não ao valor de LMR. Além disso, deve-

se notar que quando o LMR é definido para cada cultura a suposição é de que o 

indivíduo irá ingerir todas as culturas que possuem aquele determinado agrotóxico 

em estudo, todos os dias da sua vida, ou seja, nesse caso o valor final considera um 

cenário de exposição o mais crítico possível justamente para fornecer uma maior 

segurança para a população. Sendo assim, se a quantidade de agrotóxico em uma 

determinada cultura está mais elevada, porém a quantidade total ingerida não 

ultrapassa a IDA do agrotóxico, então não há riscos. Essa ultrapassagem depende 

da quantidade de agrotóxico presente no alimento e da quantidade de alimento 
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consumida. Se a quantidade de agrotóxico consumida presente no alimento que 

está acima do LMR, estiver abaixo da IDA, não se esperam efeitos adversos. Desta 

forma o LMR serve para condenar o alimento “contaminado” do ponto de vista das 

práticas agrícolas e indicar um possível risco a saúde, caso a IDA seja ultrapassada. 

O LMR é portanto um instrumento para punir o agricultor que está em desacordo 

com as boas práticas do uso de agrotóxico para aquela determinada cultura e não 

deve ser interpretado necessariamente como um alimento que não pode ser 

consumido. 

 

 De acordo com Umbuzeiro et.al. (2012), a incorreta interpretação de IDA e 

LMR prejudica a formulação de alternativas efetivas para a redução da exposição a 

compostos químicos perigosos, bem como a proposição de medidas regulatórias 

eficientes, que não se baseiam apenas na prescrição de limites de concentrações ou 

padrões numéricos regulatórios. Essa incorreta associação dos termos em questão 

causa muitas vezes a perda de alimentos que poderiam ser consumidos, para os 

casos em que a IDA não fosse ultrapassada, com base no consumo real do 

alimento. 

 

Partindo da ideia citada no artigo de Monro (2001), de que os conceitos 

toxicológicos são dinâmicos e precisam da união da educação e comunicação para 

serem melhores compreendidos e avaliados, elaborou-se um jogo educativo no qual 

é possível trabalhar, de forma simplificada, a relação desses importantes conceitos, 

principalmente o conceito de LMR e IDA, com os alimentos presentes na dieta da 

população. 

 

2. OBJETIVO 
 

Desenvolvimento de um jogo educativo de tabuleiro baseado no tema 

agrotóxicos na alimentação no qual os conceitos LMR, IDA e risco de consumo de 

alimentos que contém resíduos de agrotóxicos sejam exercitados e melhor 

entendidos pelo público em geral. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para o desenvolvimento do roteiro de criação do jogo os seguintes passos 

foram seguidos: 

 

Ø Proposição do tema do jogo 

Ø Discussão da logística dos termos a serem explorados 

Ø Definição da estratégia e mecanismo do jogo 

Ø Criação de um protótipo para o jogo de tabuleiro 

Ø Teste do protótipo e sugestão para possíveis reajustes 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Com base no roteiro de criação, o jogo foi desenvolvido em diferentes etapas, as 

quais foram divididas em seções no presente capítulo, inserindo-se os comentários 

pertinentes para a abordagem do tema do trabalho. 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA DO JOGO 

 

Primeiramente foi definido o enfoque do jogo educativo, que no caso envolve 

o tema agrotóxico em alimentos, definindo em seguida os pontos a serem 

explorados.A ideia era inserir o cenário de uma feira popular, em que os 

participantes pudessem escolher os alimentos e ao longo do jogo entender as 

quantidades de agrotóxicos envolvidas em cada uma das culturas, bem como a 

relação dessas quantidades com a Ingestão Diária Aceitável (IDA). Em seguida 

foram definidos o objetivo e o mecanismo do jogo, bem como a estrutura física do 

mesmo. Optou-se por um formato de jogo em tabuleiro, no qual foram inseridas 

diversas situações para entretenimento dos participantes, de acordo com o tema 

proposto pelo trabalho. Além do tabuleiro, definiu-se os acessórios do jogo e como 

esses acessórios auxiliariam os participantes a atingir o objetivo final. Dentre os 

acessórios propostos para o jogo incluem-se as fichas de alimentos e as cartas 

descritivas de alimentos, as quais representam um alimento presente na dieta básica 

da população. Essas cartas também apresentam as quantidades de agrotóxicos 

presentes em cada cultura de alimento.  
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Para desenvolver essa ideia, selecionou-se os agrotóxicos a serem incluídos 

no jogo, sendo 2 inseticidas, imidacloprido e malationa, 2 fungicidas, mancozebe e 

tebuconazole, e 2 herbicidas, glifosato e paraquate. Os agrotóxicos em questão 

constam no boletim de comercialização de agrotóxicos do ano de 2012, 

disponibilizado pelo IBAMA (IBAMA, 2012). Posteriormente relacionou-se os 

agrotóxicos previamente selecionados com as culturas de alimentos aos quais eles 

são aplicados, de acordo com os dados disponibilizados nas monografias do site da 

ANVISA. Optou-se por selecionar os alimentos que constavam em comum nas 

culturas dos agrotóxicos sugeridos, de modo a facilitar as jogadas propostas ao 

longo do jogo. Para facilitar a visualização dessa relação dos agrotóxicos 

selecionados e suas respectivas culturas, elaborou-se a Tabela 1. 

 

 

Tabela 1: Relação dos Agrotóxicos utilizados no jogo com suas respectivas culturas de 

aplicação 

 

Legenda: “X” = permitidos ; “—“ = não permitidos 

 

Através da relação presente na Tabela 1 é possível notar que os riscos 

associados ao uso de agrotóxico em alimentos variam conforme a cultura que ele é 

aplicado. Sendo assim, pode-se dizer que, sob o ponto de vista de quantidade de 

agrotóxico ingerida, o ideal seria o consumo diário de diferentes tipos de alimentos, 

uma vez que o consumo diário exclusivo de uma determinada dieta pode implicar i 

 glifosato imidacloprido malationa mancozebe Paraquate tebuconazole 
Arroz X X X X X X 
Banana X X — X X X 
Batata — X — X X X 
Berinjela — X X X — — 
Café X X X X X X 
Couve — X X X X — 
Feijão X X X X X X 
Laranja — X X X X — 
Maçã X — — X X X 
Milho X X — — X X 
Pepino — X X X — X 
Pêra X — X X X — 
Pêssego X X — X X X 
Soja X X — — X X 
Tomate — X X X — X 
Uva X X — X X X 
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uma maior exposição daquele agrotóxico específico. De acordo com a Tabela 1, 

analisando-se exclusivamente o caso do glifosato, um cenário no qual um indivíduo 

consome batata (teoricamente sem presença de glifosato) e arroz (teoricamente com 

presença de glifosato) seria mais aceitável, em termos de riscos, do que um cenário 

no qual o indivíduo consome somente arroz e milho, ambos com presença de 

glifosato (em teoria), provocando portanto uma maior exposição diária ao agrotóxico 

em questão.  

 

Em termos de risco, sabe-se que quanto menor o perigo, menor o riscos, 

então quanto menos agrotóxicos forem ingeridos diariamente melhor. Porém nem 

sempre essa regra será atendida, seja por negligência dos agricultores com a 

aplicação incorreta dos agrotóxicos nos alimentos ou pela maior quantidade e 

frequência de consumo de um determinado alimento contendo agrotóxicos. Sendo 

assim, se faz necessário gerenciar os riscos aos quais a população está exposta, e 

esse controle se dá através da comparação da ingestão diária aceitável (IDA), a qual 

fornece as quantidades de cada agrotóxico que podem ser ingeridas por dia durante 

toda a vida sem que ocorram efeitos adversos significativos ao longo da vida do 

indivíduo com a quantidade de agrotóxicos ingerida por dia, seja pelo consumo de 

alimentos ou outras vias.  

 

Os valores de IDA de cada agrotóxico foram incluídos no jogo de modo a 

auxiliar na compreensão da relação anteriormente descrita, no qual os jogadores 

devem buscar alternativas para manter um equilíbrio entre os alimentos obtidos ao 

longo da partida, buscando a variedade dos mesmos de modo a evitar que o 

indivíduo esteja mais exposto a um determinado agrotóxico pelo consumo de uma 

quantidade mais elevada do mesmo em algum alimento específico. Como os 

jogadores não tem acesso às quantidades de agrotóxicos presentes nas fichas de 

alimentos (apenas no final para os cálculos), a ideia é estimular os participantes a 

comprar fichas de alimentos com base na dedução, pensando sempre nos limites 

estabelecidos nas IDA. O mais importante, no caso, não é saber previamente as 

quantidades de agrotóxico em cada ficha de alimento, mas sim entender que existe 

uma quantidade de agrotóxico em cada uma dessas fichas e relacionar essa 

informação com o conceito de IDA, que é importante para a avaliação de riscos  na 

dieta. Sendo assim, o termo de referência para avaliar os riscos de exposição é a 
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IDA e não o LMR, uma vez que a IDA está relacionada à ingestão diária aceitável de 

um determinado agrotóxico, e o LMR, que é o limite máximo permitido que poderia 

estar no alimento, servirá de base para a estimativa do quanto se consumiu do 

agrotóxico através dos alimentos. O valor final obtido a partir dos LMR será 

comparado ao valor de IDA, que é o principal termo de referência que queremos 

informar no jogo, levando-se em conta um determinado cenário de exposição. Como 

exemplo de utilização e diferença entre os termos citados anteriormente, elaborou-

se uma dieta fictícia, analisando-se o agrotóxico malationa,(Tabela 2). 

 

Tabela 2: Relação entre a quantidade de alimentos consumida e LMR com a IDA 

Alimentos Quantidade de 
alimento consumida 

(quilo/ dia) 

LMR (mg/quilo de 
alimento) 

Quantidade de 
alimento x LMR 

(mg/dia) 
Arroz 0,750 (24 colheres de 

sopa) 
8 6 

Couve 0,042 (1 colher de 
servir) 

3 0,126 

Feijão 0,172 (2 conchas 
cheias) 

8 1,376 

Laranja (suco) 0,685 (5 unidades) 4 2,740 

Maçã 0,260 (2 unidades) 2 0,520 

Milho (grãos) 0,142 (7 colheres de 
sopa) 

8 1,136 

Pepino (picado) 0,232 (8 colheres de 
sopa) 

3 0,696 

Tomate (fatiado) 0,160 (8 fatias) 3 0,480 

Total   13,074 

 TOTAL (Quantidade de alimento x LMR)= 13,074÷ 60 quilos= 
0,2179mg/quilo de peso corpóreo 
 
Valor de IDA malationa= 0,3 mg/quilo de peso corpóreo 
 
(Quantidade de alimento x LMR) < IDA 
 

 

           A partir da Tabela 2 pode-se perceber que o LMR é utilizado para contabilizar 

as quantidades máximas de agrotóxico teoricamente presentes nos 

alimentosconsumidos no dia. No exemplo da Tabela 2 foram utilizados valores 

fictícios para as quantidades de alimentos consumidas,porém os valores mais 

próximos da realidade poderiam ser obtidos do site do IBGE, que divulga a média 
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das quantidades de alimentos consumidas pelos brasileiros diariamente com base 

em pesquisas estatísticas. Já os valores de LMR foram baseados nos valores 

divulgados no site da ANVISA para o programa do PARA do ano de 2014. Com base 

na dieta fictícia, o valor total teórico consumido de malationa em um dia foi de 

13,074 miligramas. O referido valor foi dividido pelo peso padrão de 60 quilos, e o 

resultado final foi de aproximadamente 0,2179 miligramas/quilo de peso corpóreo. 

Comparando-se esse valor com a IDA de malationa, que é de 0,3 miligramas/quilo 

de peso corpóreo, nota-se que o valor limite em questão não foi ultrapassado, logo 

os riscos associados àquela dieta fictícia são aceitáveis. 

 

Os valores de IDA para cada agrotóxico utilizado no jogoforam retirados das 

monografias disponibilizadas pela ANVISA, e podem ser visualizados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Agrotóxicos do jogo e seus respectivos valores de IDA 

 Valores de IDA (ug/quilo de peso corpóreo/dia) 

Glifosato 42 

imidacloprido 50 

Malationa 300 

Mancozebe 30 

Paraquate 4 

tebuconazole 30 

Fonte: Adaptado de ANVISA, 2014ª 

 

           Usualmente as unidades dos valores de IDA são fornecidas em miligramas 

por quilo de peso corpóreo (mg/quilo de peso corpóreo), porém de modo a facilitar a 

comparação dos valores no final do jogo, transformou-se os valores em 

microgramas por quilo de peso corpóreo (ug/quilo de peso corpóreo), uma vez que 

as quantidades dos agrotóxicos nos alimentos presentes no jogo apresentam-se em 

microgramas (ug). 
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           Em relação às quantidades de agrotóxicos nos alimentos incluídos no jogo, 

os valores em questão foram estimados de modo a facilitar a logística do jogo. A 

relação das quantidades de agrotóxicos estimadas e os alimentos inseridos no jogo 

pode ser visualizada na Tabela 4. 

 
Tabela 4: Quantidade de agrotóxicos x alimentos incluídos no jogo 

 Concentrações expressas em ug agrotóxico/100 g de alimento  
 glifosato imidacloprido malationa mancozebe paraquate Tebuconazole 

Arroz 50 20 15 15 20 25 
Banana 40 15 — 20 30 15 
Batata — 45 — 25 15 30 
Berinjela — 50 45 35 — — 
Café 20 10 50 10 10 40 
Couve — 55 40 40 50 — 
Feijão 50 25 30 30 55 50 
Laranja — 40 35 45 10 — 
Maçã 90 — — 70 65 60 
Milho 10 60 — — 5 10 
Pepino — 35 60 50 — 50 
Pêra 80 — 70 15 10 — 
Pêssego 15 80 — 40 35 35 
Soja 55 60 — — 25 20 
Tomate — 75 35 50 — 70 
Uva 50 50 — 15 60 80 
 

 

           As quantidades de LMR fornecidas nas cartas do jogo estão expressas em 

micrograma (ug) por alimento,e considerou-se que a porção de cada alimento é de 

100 gramas. 

 

4.2 DESENVOLVIMENTO DA PARTE FÍSICA DO JOGO 
 

O protótipo do tabuleiro foi desenvolvido com 40 casas, sendo 1 casa de 

“Partida/Chegada”, 4 casas de “Descarte uma Ficha”, 14 casas de “Compre na 

Feira”, 7 casas de “Desafio” e 14 casas contendo situações diversas. Em seguida, 

desenvolveu-se as cartas a serem utilizadas no decorrer do jogo, sendo 6 

representativas dos agrotóxicos selecionados e os seus respectivos valores de IDA 

e 16 cartas representativas dos alimentos a serem selecionadas durante o “Desafio”. 

Além disso foram desenvolvidas as fichas representativas dos alimentos, as quais 

são selecionadas de acordo com as regras do jogo. 
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Figura 1: Exemplo de carta representativa de alimento 

 

 

 

 

 
Figura 2: Exemplo de carta representativa de agrotóxico 
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Figura 3: Exemplo de ficha de alimento 

 

 

As cartas descritivas para alimentos e para agrotóxicos e as fichas de 

alimentos foram criadas no software Paint. As imagens das fichas de alimentos e 

das cartas descritivas de alimentos foram desenhadas à mão e posteriormente 

digitalizadas.  

 

Em relação à parte estética, o formato do tabuleirofoi inspirado no jogo 

“Monopoly”da Hasbro®, o qual apresenta um visual mais simples e fácil de trabalhar. 

O tabuleiro foi desenhado em papel cartão branco, com dimensões de 

49x49cm.Para contribuição do aspecto visual, inseriu-se um desenho no tabuleiro, o 

qual aborda o tema da utilização de agrotóxicos em plantações e a comercialização 

desses alimentos em uma popular banca de feira. Para diferenciar as cartas do jogo, 

utilizou-se cores diferentes no verso das mesmas, sendo cor vermelha para as 

cartas descritivas de agrotóxico e cor branca para as cartas descritivas de alimentos 

(Conforme demonstrado na Figura 10). 
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Figura 4: Protótipo do tabuleiro 

 

 

 
Figura 5: Acessórios componentes do jogo- parte 1 
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Figura 6: Acessórios componentes do jogo- parte 2 

 

 

 
Figura 7: Protótipo do tabuleiro com os componentes do jogo 
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Figura 8: Destaque das fichas de alimentos no protótipo do jogo 

 

 
Figura 9: Frente e verso das cartas representativas de alimento e agrotóxico 
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4.3 EXPLICAÇÃO DO MECANISMO E OBJETIVO DO JOGO 

 

Com base no tema do trabalho exposto, elaborou-se um jogo educativo de 

tabuleiro, o qual pode ter de 2 a 4 participantes. A parte física do jogo inclui: 

 

• 1 tabuleiro 

• 4 pinos 

• 1 dado 

• 1 calculadora 

• 1 bloco de anotações 

• 1 livreto contendo as regras do jogo e tabela para consulta com as 

 quantidades de agrotóxico presentes em cada alimento 

• Cartas descritivas de alimentos 

• Cartas descritivas de agrotóxicos 

• Fichas de alimentos 

No jogo em questão, cada participante controla um pino que se movimenta conforme 

o número tirado no dado, e além disso recebe cartas descritivas de alimentos. O 

número de cartas recebidas varia conforme o número de jogadores: 

 

Ø 2 jogadores- cada um receberá 8 cartas 

Ø 3 jogadores- cada um receberá 5 cartas 

Ø 4 jogadores- cada um receberá 4 cartas 

 

           Cada carta representa um alimento que pode ser “comprado” aleatoriamente 

na feira, na qual consta a lista de alguns agrotóxicos (previamente selecionados) e 

suas respectivas quantidades presentes naquele alimento específico. Os dados em 

questão foram baseados nos resultados apresentados nas monografias 

disponibilizadas pela ANVISA.  

 

           Ao longo do jogo os participantes podem cair em casas com diversas 

situações, incluindo “Compre na Feira”, “Desafio”, “Descarte uma Ficha” ou ainda 

casas que incluem situações de sorte (descarte de fichas) ou azar (compra de 

fichas). Inicialmente um jogador deverá ser escolhido para embaralhar as cartas do 
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jogo, separando uma pilha para cartas descritivas de alimentos e outra pilha para as 

cartas descritivas de agrotóxicos. Em seguida, deverá distribuir as cartas descritivas 

de alimentos de acordo com as regras estabelecidas para o número de 

participantes. Cada jogador manterá a sua pilha de cartas recebidas com a face 

descritiva voltada para baixo. As fichas contendo os alimentos deverão ser dispostas 

no centro do tabuleiro, para facilitar a “compra” e recebimento das mesmas durante 

o jogo, bem como a pilha de cartas descritivas de agrotóxicos, como se verifica na 

Figura 8. Os jogadores deverão discutir quem será o primeiro a jogar, bem como a 

ordem dos demais jogadores. O jogo poderá ter mais de uma rodada e, portanto, os 

participantes deverão escolher previamente o número de partidas. Nesse caso, 

vence o jogo quem obter o maior número de vitórias com as rodadas. O objetivo do 

jogo será explicado adiante. 

 

           Em relação à trajetória do jogo, na casa “Compre na feira” o jogador deverá 

escolher uma das fichas de alimento e guardá-la para si. Se a casa “Compre na 

feira” tiver um “2+” o jogador deverá comprar 2 fichas representativa de alimento. A 

ideia nesse caso é permitir que os jogadores escolham os alimentos de sua 

preferência, simulando uma dieta pessoal, de modo a tornar o jogo mais 

interessante com a possibilidade de simulação dessa atividade cotidiana. 

 

           Na casa “Desafio” todos os participantes deverão retirar a primeira carta de 

suas respectivas pilhas de “cartas descritivas”; em seguida o jogador da vez 

escolherá um dos valores de agrotóxicos presentes na carta, o qual julga ser o 

menor em relação ao mesmo agrotóxico da carta de seus adversários, e dirá em voz 

alta a sua escolha; os demais jogadores deverão checar em suas cartas 

selecionadas a quantidade do agrotóxico escolhido; o jogador que tiver a maior 

quantidade do agrotóxico escolhido deverá “comprar” as cartas dos outros 

jogadores. Se dois ou mais jogadores abaixam cartas com o mesmo valor, os 

demais participantes deixam suas cartas na mesa e a vitória é decidida entre os que 

empataram. Para isso, quem escolheu inicialmente diz um novo agrotóxico de sua 

carta, e quem apresentar o maior valor compra todas as cartas da mesa. Em outra 

situação, se algum jogador conseguir se desfazer de todas as suas cartas e parar 

em alguma casa de “Desafio” no tabuleiro, não ocorrerá nenhuma ação, uma vez 

que o jogador em questão não possui mais cartas para desafiar os outros 
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participantes. Além disso, exclusivamente para as jogadas de “Desafio”, a carta 

descritiva do alimento “berinjela” apresenta o valor de 0 microgramas para todos os 

agrotóxicos da lista, ou seja, não possui a presença de nenhum deles, o que a 

caracteriza como uma carta “super trunfo”. A carta em questão ganha de todas as 

outras, justamente por possuir a quantidade mais baixa (no caso, 0 microgramas) 

para todos os agrotóxicos. 

 

           Na casa “Descarte uma ficha de sua escolha” o jogador deverá descartar uma 

de suas fichas de alimentos, devolvendo-a para o centro do tabuleiro.Nesse caso o 

descarte de fichas é baseado na preferência do participante, pois o jogador não 

sabe quais alimentos possuem as quantidades mais elevadas de agrotóxicos e 

também não sabem qual agrotóxico será selecionado ao final. Sendo assim, a 

jogada em questão depende do fator sorte, uma vez que o jogador poderá ser 

beneficiado caso o alimento descartado tivesse a quantidade mais elevada para o 

agrotóxico selecionado ao fim do jogo, ou prejudicado caso esse alimento 

descartado tivesse a quantidade mais baixa para o agrotóxico selecionado no final. 

Nas demais casas os jogadores poderão enfrentar diversas situações, nas quais 

deverão seguir as instruções contidas nas mesmas. Dentre as situações presentes 

no tabuleiro do jogo, incluem-se: 

 

Ø Você visitou uma plantação de uvas. Receba 3 fichas de uva 

Ø O vendedor de laranjas ofereceu um bom desconto no produto. Receba 5 

fichas de laranja 

Ø Você recebeu seus amigos em casa e preparou um cafezinho para seus 

visitantes. Receba 5 fichas de café 

Ø Você iniciou uma nova dieta. Perca 1 ficha de sua escolha 

Ø Você iniciou uma nova dieta. Perca 2 fichas de sua escolha 

Ø Você vai testar uma nova receita de torta de maçã. Receba 3 fichas de 

maçã 

Ø Você foi à feira e comeu uma pamonha. Receba 2 fichas de milho 

Ø Sobremesa do dia: Salada de frutas. Receba 1 ficha de maçã, 1 ficha de 

pêra e 1 ficha de banana 

Ø O seu nutricionista lhe indicou um suco de couve para incluir na dieta. 

Receba 3 fichas de couve 
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Ø Você exagerou na alimentação do dia. Volte 3 casas 

Ø Você entendeu o conceito de IDA e repassou seus conhecimentos. 

Avance para o ponto de partida/chegada 

Ø A banana está em promoção no supermercado. Receba 8 fichas 

Ø O prato do dia no seu restaurante favorito é pasta italiana com molho de 

tomate. Receba 2 fichas de tomate 

Ø O almoço em casa hoje é arroz, feijão e batata frita. Receba 1 ficha de 

arroz, 1 ficha de feijão e 1 ficha de batata 

 

           O objetivo do jogo é incentivar seus jogadores a descartar as cartas e fichas 

com agrotóxicos em quantidades mais elevadas, uma vez que esse agrotóxico será 

contabilizado para outros alimentos ao final do jogo. Sendo assim, quanto mais esse 

agrotóxico constar nas cartas ou fichas dos jogadores, maior será o cuidado para 

não acumular o mesmo. Através das partidas realizadas os participantes percebem 

com as contabilizações ao final do jogo quais alimentos possuem maiores 

quantidades de agrotóxicos e, portanto, evitam a escolha desses alimentos nas 

próximas rodadas. Sendo assim, o cenário do jogo representa uma condição ideal 

em termos de riscos, no qual busca-se a menor quantidade possível de agrotóxico 

em alimentos, partindo do princípio de que quanto menos agrotóxicos ingeridos 

melhor. No cenário criado para o desenvolvimento do jogo a ideia não é descartar os 

alimentos por conta da presença de agrotóxicos, mas sim entender as quantidades 

de agrotóxicos envolvidas em cada cultura de alimento e buscar um equilíbrio entre 

os mesmos. 

 

Depois que todos os jogadores chegarem à casa "final", o jogador que 

finalizou o percurso do tabuleiro primeiro escolhe uma carta do monte de cartas 

descritivas de agrotóxicos (vermelhas), as quais representam os agrotóxicos com 

seus respectivos valores de IDA no verso. A partir dessa seleção, todos os 

participantes deverão verificar em suas cartas descritivas e fichas de alimentos 

apenas os valores referentes àquele agrotóxico selecionado, somando as 

quantidades “consumidas” do mesmo e no final dividindo esse valor pelo peso 

padrão de 60 kg.O peso foi definido de acordo com o peso médio da população que 

usualmente é utilizado para os cálculos que envolvem IDA. No caso das fichas 
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representativas de alimentos, a quantidade de agrotóxico presente em cada alimento 

poderá ser verificada na Tabela 4, a qual será disponibilizada para consulta no jogo. 

          

        Os valores das quantidades de agrotóxicos para cada alimento são fictícios e 

variam de 5 a 90 microgramas, sendo distribuídos na tabela de modo a evitar 

possíveis repetições de valores nos alimentos para um mesmo agrotóxico. Essa 

logística facilita as jogadas a serem desenvolvidas, principalmente em relação às 

jogadas de “Desafio”. 

 

           Finalmente, os cálculos necessários poderão ser realizados com o auxílio de 

uma calculadora e o valor final poderá ser anotado em uma folha do bloco de papel, 

ambos os acessórios são constituintes do jogo. Em seguida, todos os jogadores 

deverão comparar o valor final obtido com o valor de IDA indicado na carta do 

agrotóxico selecionado. Quem apresentar o valor mais distante do valor de IDA 

selecionado, vence o jogo. Por exemplo, no cenário genérico de jogo com 2 

participantes o agrotóxico selecionado no final foi o fungicida tebuconazole. O 

participante número 1 somou as quantidades de tebuconazole em todas as suas 

cartas descritivas e fichas de alimentos, e obteve o valor de 450 microgramas. Em 

seguida dividiu esse valor pelo peso padrão de 60 quilos e obteve o valor de 7,5 
microgramas por quilo de peso corpóreo. O participante número 2 também 

somou as quantidades de tebuconazole para todas as suas cartas descritivas e 

fichas de alimentos e obteve o valor de 560 microgramas, dividindo em seguida esse 

valor por 60 quilos. O valor final obtido foi de aproximadamente 9,3 microgramas 
por quilo de peso corpóreo. O valor de IDA para o tebuconazole é de 30 
microgramas por quilo de peso corpóreo, logo o participante número 1 venceu a 

partida, pois apresentou o valor final mais distante do valor de IDA para o referido 

agrotóxico.O texto para o livreto de regras e explicação do jogo consta no Anexo B 

do presente trabalho. 

 

           Ao final do jogo os participantes percebem com os cálculos referentes às 

quantidades consumidas de agrotóxicos nos alimentos que os valores finais são 

bem distantes do valor de segurança estabelecido pela IDA, até mesmo no caso dos 

perdedores, ou seja, aqueles que contabilizaram maiores quantidades de agrotóxico 

nos alimentos envolvidos no jogo. Nesse caso, percebe-se que o fator determinante 
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na segurança alimentar é a IDA e não o LMR. Como foi comentado anteriormente 

nesse trabalho, o LMR serve de base para contabilizar as quantidades máximas 

consumidas, em teoria, de um determinado agrotóxico levando-se em consideração 

à dieta da população. Quando os valores de LMR são excedidos não significa 

necessariamente que o indivíduo sofrerá um efeito adverso, pois depende da 

quantidade e frequência do alimento consumida, sendo esses fatores relacionados à 

IDA, que envolveriam um cenário de exposição muito mais crítico que o cenário 

proposto para o jogo. 

 

4.4. POSSIBILIDADE DE JOGO COM CARTAS 

 

           As cartas descritivas de alimentos (brancas) permitem uma nova 

possibilidade de jogo, no estilo “Super Trunfo” da Grow®, porém com algumas 

regras diferentes. No jogo em questão poderá haver somente 2 participantes, por 

conta do número de cartas disponíveis, e o objetivo do jogo é se desfazer de todas 

as cartas recebidas. Inicialmente as cartas deverão ser embaralhadas por um dos 

jogadores. No caso são 16 cartas descritivas de agrotóxicos, cada uma 

representando um alimento, dentre eles arroz, banana, batata, berinjela, café, couve, 

feijão, laranja, maçã, milho, pepino, pêra, pêssego, soja, tomate e uva. 

Posteriormente essas cartas deverão ser distribuídas em número igual para cada um 

dos jogadores: 8 cartas para cada jogador. Cada jogador forma seu monte e só vê a 

primeira carta da pilha. Conforme foi visto durante o desenvolvimento do jogo de 

tabuleiro, cada uma das cartas representam um alimento e cada um desses 

alimentos contém informações de quantidades para cada agrotóxico selecionado 

para elaboração do jogo. É justamente com estas informações que cada um vai 

jogar. 

 

           No caso do jogo com as cartas, o princípio é o mesmo que o do jogo de 

tabuleiro, no qual quanto menos agrotóxicos forem ingeridos melhor. O objetivo do 

jogo em questão é auxiliar na compreensão das quantidades de agrotóxicos 

envolvidas nos alimentos, que variam conforme cultura e aplicação do agrotóxico.  
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4.5 EXPLICAÇÃO DO JOGO COM AS CARTAS 

 

           O primeiro a jogar, deve escolher, entre as informações contidas em sua 

primeira carta, aquela que julga ter o menor valor em relação ao valor da mesma 

informação que se encontra na carta de seu adversário. No caso, para vencer a 

jogada o participante deverá escolher um dos valores de quantidade de agrotóxico 

que julga ser o mais baixo em relação ao mesmo agrotóxico da carta de seu 

adversário. Por exemplo, um participante escolhe o agrotóxico tebuconazole, 

menciona-o em voz alta e abaixa a carta na mesa. Imediatamente o outro jogador 

abaixa a primeira carta de suas pilhas e confere o valor da informação. Quem tiver o 

valor mais alto fica com as cartas da mesa e as coloca embaixo de sua pilha. A 

figura 5 demonstra um exemplo de jogada com as cartas descritivas de alimentos. 

No exemplo em questão o “jogador 1” selecionou um dos agrotóxicos em menor 

quantidade em sua carta, no caso o tebuconazole. Sendo assim, o “jogador 2” 

verifica a quantidade do agrotóxico tebuconazole em sua carta retirada. Como o 

“jogador 2” possui uma maior quantidade de tebuconazole em relação ao “jogador 

1”, perderá a jogada e deverá acumular a sua carta descritiva de alimento (no 

exemplo: café) e a do seu adversário (no exemplo: banana). 

 

 
Figura 10: Exemplo de jogada com as cartas descritivas de alimentos 

 

O próximo jogador será o que venceu a rodada anterior. Assim prossegue o 

jogo até que um dos participantes consiga descartar todas as cartas de sua pilha, 
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vencendo a partida. Em relação às jogadas, se os dois jogadores abaixam cartas 

com o mesmo valor para o agrotóxico escolhido, quem escolheu inicialmente diz um 

novo item de sua próxima carta, recebendo as cartas da rodada quem tiver o valor 

mais alto. 

 

A carta descritiva de alimento berinjela foi escolhida para ser o “Super Trunfo” 

e, portanto, o participante que retirar essa carta automaticamente ganha a rodada. 

No caso, o que caracteriza a carta berinjela como um “Super Trunfo” é a ausência 

fictícia de todos os agrotóxicos selecionados no jogo para esse alimento em 

questão, o que faz com que essa carta exclusiva ganhe de todas as outras. 

 

4.6 POSSÍVEIS MELHORAMENTOS 

 

           Tanto o jogo com o tabuleiro como o jogo com as cartas podem ser 

melhorados com a inclusão de novos alimentos com a descrição das respectivas 

quantidades de agrotóxicos, para permitir a participação de mais jogadores. Além 

disso, uma nova adaptação dos valores das quantidades dos agrotóxicos seria 

necessária, de modo a permitir jogadas com menos falhas nesse aspecto. No caso, 

os agrotóxicos glifosato e malationa são os que menos constam nos alimentos 

selecionados para o jogo e, portanto, se um jogador receber apenas as cartas 

descritivas ou fichas de alimentos que tenham quantidade de 0 microgramas para 

esses agrotóxicos, o jogador em questão poderá vencer todas as jogadas de 

“Desafio” e, no caso do jogo de tabuleiro, poderá ser beneficiado no final com a 

seleção de um desses agrotóxicos para realização dos cálculos finais. Esse detalhe 

prejudica a logística do jogo, na qual vencer não depende apenas do fator sorte, 

mas também das jogadas e escolhas realizadas ao longo do jogo. É necessário, 

portanto, haver esse equilíbrio. Uma possível solução seria a substituição dos 

agrotóxicos em questão, por outros que sejam aplicados na maioria das culturas de 

alimentos selecionados para o jogo. De forma mais facilitada, também poderia criar-

se quantidades fictícias desses agrotóxicos nos alimentos, restringindo o número de 

alimentos com quantidade de 0 microgramas para apenas um desses agrotóxicos, 

que no caso poderia ser um “trunfo” para o jogador. Outra sugestão de 

melhoramento seria a inclusão do jogo na plataforma online, possibilitando o seu 

acesso pela Internet e alcançando, portanto, um público maior. Além de todos os 
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possíveis melhoramentos comentados, seria essencial considerar a opinião de um 

pedagogo para auxiliar no processo de aplicação do jogo, definindo a faixa etária a 

qual pode ser destinado bem como a linguagem ideal a ser utilizada para o grupo 

em questão. Para contribuir para os possíveis melhoramentos do jogo, elaborou-se 

um questionário sugestivo, o qual poderia ser distribuído para os participantes ao 

final do jogo. O questionário em questão consta no Anexo A do presente trabalho. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

           A ideia da comparação do valor de IDA com o total de agrotóxicos ingerido 

pelo jogador no final do jogo de tabuleiro demonstra que, independente das 

quantidades de agrotóxicos “consumidas” com os alimentos obtidos no decorrer do 

jogo, nenhum dos jogadores chega a ultrapassar os valores de IDA informados nas 

cartas descritivas de agrotóxicos. Desse modo, os jogadores podem perceber que, 

pensando nas jogadas como o consumo de alimentos em um dia, apesar das 

quantidades exageradas, tanto de agrotóxicos quanto de número de alimentos, ao 

final não existe um risco potencial de desenvolver efeitos adversos, uma vez que 

não se ultrapassou a IDA.  

 

           Através do desenvolvimento do jogo em questão, espera-se que o público 

adquira um maior conhecimento sobre os conceitos toxicológicos envolvidos, que 

são essenciais para a construção de políticas públicas mais efetivas. Segundo 

Monro (2001), uma das razões para a limitação do progresso da toxicologia é o 

desconhecimento de princípios básicos como dose-resposta e diferenciação de risco 

e perigo, o que resulta em investimentos financeiros desnecessários com a redução 

ou eliminação de perigos triviais ou até mesmo imaginários. Sendo assim, Monro 

(2001) comenta a respeito de como é importante melhorar a comunicação e 

educação, para que esses importantes conceitos sejam corretamente interpretados 

e passados adiante. Monro (2001) ainda explica que uma salva de dados científicos 

simplesmente não vai atingir o objetivo e, portanto, se faz necessário buscar meios 

criativos de apresentar essas informações, como foi proposto com o 

desenvolvimento do jogo educativo no presente trabalho. 
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           Por mais que o jogador encontre dificuldades em compreender o termo IDA 

ou LMR, ainda assim ele conseguirá entender que existe uma determinada 

quantidade de agrotóxicos sendo consumidos diariamente através dos alimentos, e 

que essas quantidades dificilmente ultrapassam o limite máximo estabelecido (IDA). 

A proposta do jogo, portanto, é utilizar o instrumento em questão como facilitador no 

aprendizado desses importantes conceitos toxicológicos, que podem influenciar a 

decisão das pessoas no cotidiano como, por exemplo, a rejeição do consumo de um 

determinado alimento por conta da quantidade de agrotóxico acima de um 

determinado LMR, ignorando os princípios da avaliação de risco, no qual o risco 

depende do perigo e da exposição.  

 

           Assim como um medicamento apresenta efeitos colaterais, os agrotóxicos, 

apesar dos benefícios à produção agrícola, podem apresentar também efeitos 

negativos mas, apesar desse fato, dificilmente deixarão de ser aplicados na 

agricultura, pois o modelo agrícola atual está baseado no seu uso. Sendo assim, o 

conhecimento desses importantes conceitos toxicológicos é essencial para que o 

público possa compreender melhor as notícias referentes divulgadas pela mídia e 

ponderar essas informações dentro da razoabilidade. 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO SUGESTIVO PARA PÓS JOGO 
 
 

1. Você teve dificuldades em compreender o objetivo do jogo? Se sim, quais foram 

as dificuldades? 

 

2. O que você entendeu sobre a relação das quantidades de agrotóxicos nos 

alimentos com os valores de Ingestão Diária Aceitável (IDA)? 

 
3. Como você definiria o conceito de IDA? 

 

4. Analisando as quantidades de alimentos e quantidades de agrotóxicos 

“consumidas” durante o jogo, você acredita que os valores calculados para IDA 

sejam seguros? 

 

5. Além do consumo dos alimentos, quais os outros fatores que você imagina que 

sejam relevantes para o cálculo dos valores de IDA? 

 

6. O que você acha da utilização de jogos educativos como um instrumento de 

aprendizagem em salas de aulas? 

 

7. O que você considera essencial em um jogo? Justifique. 

 
8. Você indicaria esse jogo para seus colegas e familiares? 

 
9. O que você modificaria no jogo? 

 
10. Você prefere jogos de tabuleiro, jogos de carta ou jogos de computador? 
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ANEXO B- TEXTO PARA LIVRETO DE REGRAS DO JOGO COM O TEMA 
AGROTÓXICO EM ALIMENTOS 
 

1. COMPONENTES 

 

• 1 tabuleiro 

• 4 pinos 

• 1 dado 

• 1 calculadora 

• 1 bloco de anotações 

• Tabela para consulta com as quantidades de agrotóxico presentes em cada  

alimento (Ao final do livreto) 

• Cartas descritivas de alimentos 

• Cartas descritivas de agrotóxicos 

• Fichas de alimentos 

 

2. O JOGO 

 

            O jogo educativo de tabuleiro pode ter de 2 a 4 participantes. Cada 

participante controla um pino que se movimenta conforme o número tirado no dado, 

e além disso recebe cartas descritivas de alimentos. O número de cartas recebidas 

varia conforme o número de jogadores: 

 

Ø 2 jogadores- cada um receberá 8 cartas 

Ø 3 jogadores- cada um receberá 5 cartas 

Ø 4 jogadores- cada um receberá 4 cartas 

 

           Cada carta representa um alimento que pode ser “comprado” na feira, e no 

verso dessas cartas consta a lista de alguns agrotóxicos e suas respectivas 

quantidades presentes naquele alimento específico.  

 

           Ao longo do jogo os participantes podem cair em casas com diversas 

situações, incluindo “Compre na Feira”, “Desafio”, “Descarte uma Ficha” ou ainda 
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casas que incluem situações de sorte (descarte de fichas) ou azar (compra de 

fichas).  

 

           Inicialmente um jogador deverá ser escolhido para embaralhar as cartas do 

jogo, separando uma pilha para cartas descritivas de alimentos e outra pilha para as 

cartas descritivas de agrotóxicos. Em seguida, deverá distribuir as cartas descritivas 

de alimentos de acordo com as regras estabelecidas para o número de 

participantes. Cada jogador manterá a sua pilha de cartas recebidas com a face 

descritiva voltada para baixo. As fichas contendo os alimentos deverão ser dispostas 

no centro do tabuleiro (imagem da banca de feira), para facilitar a “compra” e 

recebimento das mesmas durante o jogo, bem como a pilha de cartas descritivas de 

agrotóxicos (imagem da placa de agrotóxico).  

 

3. COMO VENCER 

 

           Os jogadores deverão discutir quem será o primeiro a jogar, bem como a 

ordem dos demais jogadores. O jogo poderá ter mais de uma partida e, portanto, os 

participantes deverão escolher previamente o número de rodadas. Nesse caso, 

vence o jogo quem obter o maior número de vitórias com as rodadas. O objetivo do 

jogo é ser o jogador com a menor quantidade de agrotóxicos em cartas/fichas. 

 

Faça isso: Descartando o maior número possível de cartas nas jogadas de 

“Desafio” e descartando fichas quando o jogo permitir. Além disso, nas casas 

“Compre na feira” o participante poderá selecionar as fichas de alimentos que julga 

possuir menor quantidade de agrotóxicos, pensando sempre na somatória dessas 

fichas que serão comparadas ao valor de Ingestão Diária Aceitável (IDA) de um 

determinado agrotóxico (selecionado pelo participante que completar o ciclo do 

tabuleiro primeiro) ao final do jogo. 

 

4. NA SUA VEZ 

 

           Na casa “Compre na feira” o jogador deverá escolher uma das fichas de 

alimento e guardá-la para si. Se a casa “Compre na feira” tiver um “2+” o jogador 

deverá comprar 2 fichas representativa de alimento.  
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           Na casa “Desafio” todos os participantes deverão retirar a primeira carta de 

suas respectivas pilhas de “cartas descritivas”; em seguida o jogador da vez 

escolherá um dos valores de agrotóxicos presentes na carta, o qual julga ser o 

menor em relação ao mesmo agrotóxico da carta de seus adversários, e dirá em voz 

alta a sua escolha; os demais jogadores deverão checar em suas cartas 

selecionadas a quantidade do agrotóxico escolhido; o jogador que tiver a maior 

quantidade do agrotóxico escolhido deverá “comprar” as cartas dos outros 

jogadores. No caso de um empate de valores, os jogadores deverão devolver as 

cartas retiradas no final de suas pilhas. Em outra situação, se algum jogador 

conseguir se desfazer de todas as suas cartas e parar em alguma casa de “Desafio” 

no tabuleiro, não ocorrerá nenhuma ação, uma vez que o jogador em questão não 

possui mais cartas para desafiar os outros participantes.   

 

           Na casa “Descarte uma ficha de sua escolha” o jogador deverá descartar uma 

de suas fichas de alimentos, devolvendo-a para o centro do tabuleiro.  

 

           Nas demais casas os jogadores poderão enfrentar diversas situações, nas 

quais deverão seguir as instruções contidas nas mesmas. 

 

           Depois que todos os jogadores chegarem à casa "final", o jogador que 

finalizou o percurso do tabuleiro primeiro escolhe uma carta do monte de cartas 

descritivas de agrotóxicos, as quais representam os agrotóxicos com seus 

respectivos valores de IDA no verso. A partir dessa seleção, todos os participantes 

deverão verificar em suas cartas descritivas e fichas de alimentos apenas os valores 

referentes àquele agrotóxico selecionado, somando as quantidades “consumidas” do 

mesmo e no final dividindo esse valor pelo peso padrão de 60 kg. O peso foi definido 

de acordo com o peso médio da população que usualmente é utilizado para os 

cálculos que envolvem IDA. No caso das fichas representativas de alimentos, a 

quantidade de agrotóxico presente em cada alimento poderá ser verificada na tabela 

disponível para consulta. 

 

           Os cálculos necessários poderão ser realizados com o auxílio de uma 

calculadora e o valor final poderá ser anotado em uma folha do bloco de papel, 

ambos os acessórios são constituintes do jogo. Em seguida, todos os jogadores 
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deverão comparar o valor final obtido com o valor de IDA indicado na carta do 

agrotóxico selecionado. Quem apresentar o valor mais distante do valor de IDA 

selecionado, vence o jogo. Por exemplo, no cenário genérico de jogo com 2 

participantes o agrotóxico selecionado no final foi o fungicida tebuconazole. O 

participante número 1 somou as quantidades de tebuconazole em todas as suas 

cartas descritivas e fichas de alimentos, e obteve o valor de 450 microgramas. Em 

seguida dividiu esse valor pelo peso padrão de 60 quilos e obteve o valor de 7,5 

microgramas por quilo de peso corpóreo. O participante número 2 também somou as 

quantidades de tebuconazole para todas as suas cartas descritivas e fichas de 

alimentos e obteve o valor de 560 microgramas, dividindo em seguida esse valor por 

60 quilos. O valor final obtido foi de aproximadamente 9,3 microgramas por quilo de 

peso corpóreo. O valor de IDA para o tebuconazole é de 30 microgramas por quilo 

de peso corpóreo, logo o participante número 1 venceu a partida, pois apresentou o 

valor final mais distante do valor de IDA para o referido agrotóxico. 

 

5.  POSSIBILIDADE DE JOGO COM AS CARTAS 

 

        As cartas descritivas de alimentos permitem uma nova possibilidade de jogo, no 

estilo “Super Trunfo” da Grow®, porém com algumas regras diferentes. No jogo em 

questão poderá haver somente 2 participantes, e o objetivo do jogo é se desfazer de 

todas as cartas recebidas. Inicialmente as cartas deverão ser embaralhadas por um 

dos jogadores. No caso são 16 cartas descritivas de agrotóxicos, cada uma 

representando um alimento, dentre eles arroz, banana, batata, berinjela, café, couve, 

feijão, laranja, maçã, milho, pepino, pêra, pêssego, soja, tomate e uva. 

Posteriormente essas cartas deverão ser distribuídas em número igual para cada um 

dos jogadores: 8 cartas para cada jogador. Cada jogador forma seu monte e só vê a 

primeira carta da pilha. Cada uma das cartas representam um alimento e cada um 

desses alimentos contém informações de quantidades para cada agrotóxico 

selecionado para elaboração do jogo. É justamente com estas informações que cada 

um vai jogar. 

 

        O primeiro a jogar, deve escolher, entre as informações contidas em sua 

primeira carta, aquela que julga ter o menor valor em relação ao valor da mesma 

informação que se encontra na carta de seu adversário. No caso, para vencer a 
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jogada o participante deverá escolher um dos valores de quantidade de agrotóxico 

que julga ser o mais baixo em relação ao mesmo agrotóxico da carta de seu 

adversário. Por exemplo, um participante escolhe o agrotóxico tebuconazole, 

menciona-o em voz alta e abaixa a carta na mesa. Imediatamente o outro jogador 

abaixa a primeira carta de suas pilhas e confere o valor da informação. Quem tiver o 

valor mais alto fica com as cartas da mesa e as coloca embaixo de sua pilha.O 

participante que retirar a carta berinjela, marcada como “Super Trunfo”, 

automaticamente ganha a rodada. 

 

TABELA PARA O JOGO 

 

 Concentrações expressas em ug de agrotóxico/100 g de alimento  
 glifosato imidacloprido malationa mancozebe paraquate tebuconazole 

Arroz 50 20 15 15 20 25 
Banana 40 15 — 20 30 15 
Batata — 45 — 25 15 30 
Berinjela — 50 45 35 — — 
Café 20 10 50 10 10 40 
Couve — 55 40 40 50 — 
Feijão 50 25 30 30 55 50 
Laranja — 40 35 45 10 — 
Maçã 90 — — 70 65 60 
Milho 10 60 — — 5 10 
Pepino — 35 60 50 — 50 
Pêra 80 — 70 15 10 — 
Pêssego 15 80 — 40 35 35 
Soja 55 60 — — 25 20 
Tomate — 75 35 50 — 70 
Uva 50 50 — 15 60 80 
 

Legenda:  

g= gramas 

ug= microgramas = 10-6 gramas 
 


