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REGRAS DA TRILHA
1. Na trilha é possível jogar até 7 jogadores;

2. Cada jogador escolherá uma bandeira com cores diferentes: vermelho, verde, azul, amarelo, preto, marrom e lilás;

   3. Antes de iniciar o percurso na trilha, será feito um sorteio para indicar a sequência (1º, 2º, 3º ...) dos trilheiros que irão

iniciar o caminho até chegar ao agrotóxico, e DELETÁ-LO;

4. Durante o percurso, os/as trilheiros/as devem resolver alguns problemas, para continuarem avançando;

5. Se o problema não for resolvido corretamente, o/a trilheiro/a deverá jogar o dado e voltar de 1 a 6 casas;

6. Nas paradas obrigatórias, onde há bandeirinha e presente, o jogador correspondente á cor da bandeira, deve "abrir" o

presente e realizar o "desejo" nele contido;

6. Chega ao final da trilha com o direito de "DELETAR" o agrotóxico, quem resolver mais problemas e, com isso,

continuar à frente;

7. O/A vencedor/a receberá a medalha "DELETA" AGROTÓXICO."DELETA" 

AGROTÓXICO









"DELETA"
AGROTÓXICO



ESCOLHA 
UMA CARTA

A carta que for escolhida e respondida corretamente, deve ser retirada do jogo. 

Substância química 
que é usada, em 

larga escala 
nas monoculturas 
(soja, milho, arroz, 

cana de açúcar).

O agrotóxico mais usado no
Brasil é reponsável pelo
aumento do cancer de

mama e de prostata, nos
agricultores que o usam.

Qual o nome desse
agrotóxico?

O agrotóxico usado no 
cultivo de monoculturas 
e na agricultura causam

muitas doenças.
Dê exemplo de 3.

Os produtos 
ultraprocessados estão 

contaminados por 
qual substãncia tóxica?
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ESCOLHA 
UMA CARTA

A carta que foi escolhida e respondida corretamente, deve ser retirada do jogo. 

Qual o país que é 
considerado o maior

 consumidor de 
agrotóxico do mundo?

Uma praga de 
insetos ou outro  
animal é causada 

por que tipo
 de desequlíbrio?

Um grupo de animais 
que se adaptou a uma 

substância química, 
adquirindo resistência, 

pode gerar uma... , 

Qual a Lei que o 
presidente do Brasil 
aprovou, liberando 
agrotóxico próximo 

a rios?
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ESCOLHA 
UMA CARTA

A carta que foi escolhida e respondida corretamente, deve ser retirada do jogo. 

Dê exemplos 
de alguns sintomas
de intoxicação por

 agrotóxico.

Qual o tipo de 
agricultura que 

não usa agrotóxico?.

Qual o tipo de semente 
que é dependente 

de agrotóxico?

O que é 
Revolução verde?
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ESCOLHA 
UMA CARTA

A carta que foi escolhida e respondida corretamente, deve ser retirada do jogo. 

Por que a produção de 
sementes 

do agronegócio não tem 
contribuído 

para eleiminar a fome 
no Brasil??

O que é 
semente crioula?

O que é 
semente transgênica?

O que é um OMG?
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ESCOLHA 
UMA CARTA

A carta que foi escolhida e respondida corretamente, deve ser retirada do jogo. 

Quais os estados 
brasileiros que 

mais usam agrotóxico?

O que acontece 
com um solo 
contaminado 

com agrotóxico?

Por que dizemos 
que o agrotóxico é 

bioacumulador?

Quais as consequências 
causadas por 

pulverização feita
 com avião?
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ESCOLHA 
UMA CARTA

A carta que foi escolhida e respondida corretamente, deve ser retirada do jogo. 

Os aviões pulverizadores 
despejam milhões de

 litros de.... 
nas plantações.

Nos produtos 
alimentícios

 industrializados
 também foi encontrado 

agrotóxico. 
Verdade ou mentira?   

O Movimento dos Sem 
Terra - MST, são os maiories

produtores de arroz 
orgânico da 

América latina.
Verdade ou fake?.

As minhocas são 
responsáveis pela 

fertilização e arejamento 
do solo.

Com o solo contaminado 
com agrotóxico, o 
que acontece com 

as minhocas?
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ESCOLHA 
UMA CARTA

O "desejo" contido em cada presente deverá será uma  brincadeira / pegadinha que  o jogador
que tirar  o ´numero menor ao jogar o dado, deverá fazer para quem alcançou uma das
bandeirinhas.   

O uso de agrotóxico está 
matando milhões de 

abelhas. Qual o maior 
impacto para a Terra, se

elas 
desaparecerem?
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Para saber mais e responder e acertar todas as perguntas, rapidinho, acesse:

ECYCLE. O que são alimentos in natura, processados e ultraprocessados. ECycle. s/d. Disponível em:
https://www.ecycle.com.br/alimentos-in-natura-processados-ultraprocessados/

RENKE, Guilherme. Quanto mais natural melhor: alimentos ultraprocessados elevam risco de obesidade.
Globo.Com/Eu Atleta. 16/05/2019. Disponível em: https://ge.globo.com/eu-atleta/post/2019/05/16/quanto-mais-
natural-melhor-alimentos-ultraprocessados-elevam-risco-de-obesidade.ghtml

IDEC. Tem veneno nesse pacote. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. 2021. Disponível em:
www.idec.org.br

JACQUES, Luiz. Guerra Química: os terríveis defeitos congênitos conectados aos  agrotóxicos do tomate. 4 de maio
de 2014. Disponível em: https://nossofuturoroubado.com.br/guerra-quimica-os-terriveis-defeitos-congenitos-
conectados-aos-agrotoxicos-do-tomate-2/

MADRUGA, Flávio Madruga. Agrotóxico - Médico aponta as 12 doenças mais perigosas causadas por
agrotóxicos. Publicado em 07 de agosto de 2018. Disponível em:
https://www.olimpia24horas.com.br/noticias/agrotoxico-alerta-medico-aponta-nbsp-as-12-doencas-mais-perigosas-
causadas-por-agrotoxicos/0/13282

Respostas: 01- Agrotóxico; 02- Glifosato; 03- Câncer, Diabetes, Parkinson; 04- Agrotóxicos; 05- Brasil; 06- Ecológico; 07-
Superpraga; 08- PL do Veneno; 09- Falta de ar; coceira no corpo; 10- Agroecologia; 11- Transgênica; 12- Uso de semente
transgênica e agrotóxico na agricultura; 13- São exportadas e usadas como ração para animais; 14- Semente sem manipulação
genética; 15- Semente manipulada geneticamente; 16- Organismo Modificado Geneticamente; 17- Mato Grosso, Santa Catarina;
18- Perde a fertilidade porque os microrganismos e minhocas são mortos; 19- Por que se acumula no corpo; 20- O agrotóxico é
levado pelo vento e contamina tudo à volta; 21- Agrotóxico; 22- Verdade; 23- Verdade; 24- Morrem; 25- Perda dos insetos que
mais polinizam e com isso, menor produção de frutos.
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