REGRAS CHEMLIG
Informações Gerais
Este jogo é recomendado para reforçar conhecimentos de distribuição eletrônica e tabela periódica, assim
como, introduzir o conteúdo ligações químicas.


Participantes:
O número de participantes pode variar de 2 a 8 pessoas de acordo com as características de cada turma e
segundo os critérios do professor.


Baralho:
O baralho é composto por 100 cartas. Caso o número de participantes seja igual ou superior a 6 pessoas podese realizar o jogo com dois baralhos. As cartas que compõem o baralho são:
 Cartas comuns:
12 cartas azuis – He, Ne, Ar, Kr, Xe e Rn;
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2218 cartas verdes – Na , K , Mg , Ca , Al , O , S , F , Cl ;
18 cartas vermelhas – H, C, N, O, P, S, F, Cl e Br;
18 cartas amarelas – Li, Na, K, Mg, Ca, Al, Ba, Rb, Sr.
 Cartas de ação:
16 cartas “Combinação de cartas” – duas de cada cor, uma para a combinação entre metais e não metais e
outra para a combinação entre não metais e não metais;
4 cartas “Bloqueio” – uma de cada cor;
8 cartas “Íons” – uma de cada cor;
2 cartas “Classificação”;
4 cartas “Coringa”.


Objetivo:
Ser o primeiro jogador a eliminar todas as cartas da mão. Para tanto, você deve estar atento às informações
contidas nas cartas e relacionar os conceitos de química, já aprendidos, além de usar as cartas de ação para
descartar as cartas de sua mão e evitar que os adversários façam o mesmo. O jogador que primeiro eliminar as
cartas de sua mão ganha o jogo.

Como jogar CHEMLIG?


Identificando as cartas do baralho
 Cartas comuns:

São divididas em quatro classes: gases nobres, íons, metais representativos e não metais. Cada classe
possui a sua cor característica. Da seguinte forma:
12 cartas azuis – Gases nobres
18 cartas verdes – Íons
18 cartas vermelhas – Não metais
18 cartas amarelas – Metais representativos
As cartas comuns possuem informações que são fundamentais para o jogo. São elas:
Valor da Eletronegatividade
do elemento químico

Representação de Lewis
do elemento químico

Nome e símbolo do
elemento químico
Distribuíção
eletrônica
do
elemento químico:
[gás nobre]camada de valência

 Cartas de ação:
Possuem cores, características e funções próprias. Devem ser jogadas de forma estratégica, ou seja,
favorecendo o jogador que a jogou e dificultando as jogadas dos demais jogadores.
Essas cartas respeitam uma hierarquia segundo seu grau de importância e esta influencia no andamento
do jogo. A hierarquia de cartas é a seguinte:
 A carta “coringa” é a de maior importância e não pode ser “cortada” por nenhuma outra carta do baralho.

 A carta “combinação de cartas” é a segunda mais importante e só pode ser “cortada” por outra carta
“combinação de cartas” ou pela carta “coringa”.
 A carta “íons” é a terceira mais importante e pode ser “cortada” por outra carta “íons” ou pela carta
“combinação de cartas” ou, ainda, pela carta “coringa”.
 As cartas “bloqueio” e “classificação” podem ser “cortada”s por qualquer outra carta de ação.
As características e funções das cartas de ação são:
o “Combinação de cartas”
Esta carta permite que o jogador escolha a combinação de cartas da mesa
que permanece naquela rodada. Ao final da rodada o primeiro jogador deverá
seguir a família ou período da última carta jogada.
Para que esta carta seja jogada é necessário que a mesa tenha uma carta
de um metal ou não metal. Quando o jogador colocar esta carta de ação na
mesa os demais jogadores deverão respeitar a combinação determinada.
Caso um ou mais jogadores não tenha um elemento que satisfaça a
combinação, então, deverá comprar duas cartas e passar a vez.
Esta carta de ação não poder ser anulada por outra carta de ação, salvo se
outro jogador também possuir outra carta de ação “combinação de cartas”. Se
isto ocorrer a 1ª carta de ação “combinação de carta” é anulada e prevalece a 2ª
carta de ação.
OBSERVAÇÃO: Esta carta de ação contém “estabilidade”, então, os
jogadores deverão jogar uma carta de elemento que satisfaça à condição
de “estabilidade”. Também poderá ser jogada mais de uma carta pelo
mesmo jogador, desde que respeite à condição “estabilidade”.
Exemplo
Jogador 1
Jogador 2
Jogador 3
Jogador 4
de Jogada
O jogador 2 jogou uma
carta não metal (N) e o
jogador 3 a carta de
1
ação combinação entre
metal e não metal. Então
o jogador 4 deverá jogar
uma carta de metal que
satisfaça a estabilidade
para o não metal.
E assim sucessivamente
até terminar a rodada.
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ou

o “Bloqueio”
Esta carta tem a função de bloquear ou “pular” o próximo jogador, ou seja,
quando esta carta é jogada o próximo jogador não joga. Esta carta deve
respeitar a cor da última carta jogada na mesa.

o “Íons”
Esta carta tem a função de permitir que o jogador escolha a carta que os
demais jogadores jogarão na rodada. E também inverte o sentido do jogo.
Quando o jogador colocar esta carta de ação na mesa deverá mencionar o
item que deseja: cátion (C) ou ânion (A). E o sentido do jogo é invertido.
Caso o próximo jogador não tenha em suas mãos uma carta que satisfaça a
exigência deverá comprar uma carta e caso a carta comprada não satisfaça o
jogador passa a vez.
OBSERVAÇÃO: Esta carta só pode ser anulada pelas cartas de ação
“coringa” e “combinação de cartas”. Portanto, se o jogador não tiver em
suas mãos uma carta que satisfaça a condição exigida pelo jogador
anterior poderá jogar as cartas “coringa” ou “combinação de cartas” e os
demais jogadores seguirão uma das cartas mencionadas.

o “Classificação”
Esta carta tem a função de permitir ao jogador escolher a classificação dos
elementos daquela rodada.
Quando o jogador colocar esta carta de ação na mesa deverá mencionar o
item que deseja.
Caso outro jogador não tenha em sua mão uma carta que satisfaça a
exigência deverá comprar uma carta e caso a carta comprada não satisfaça o
jogador passa a vez. Ou, então, se possuir qualquer outra carta de carta de ação
na mão poderá jogá-la.
OBSERVAÇÃO: Esta carta pode ser anulada por qualquer outra carta de
ação, que depois de jogada prevalece no jogo.
o “Coringa”

Exemplo
de Jogada

Esta carta permite que o jogador escolha um item da carta para os demais
jogadores seguirem.
Caso outro jogador não tenha em sua mão uma carta que satisfaça a
exigência deverá comprar 4 cartas e passar a vez.
OBSERVAÇÃO: Esta carta de ação só pode ser anulada por outra carta de
ação “coringa”. Neste caso o próximo jogador comprará o número de
cartas correspondentes à quantidade de cartas “coringa” na mesa.
Jogador 1
Jogador 2
Jogador 3
Jogador 4

1

O jogador 3 não tem uma carta
que satisfaça à condição
pedida pelo jogador 2 e
também não tem uma outra
carta
“Coringa”.
Então
comprará 4 cartas e passará a
vez para o jogador 4.
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O jogador 3 não
tem uma carta que
satisfaça
à
condição
pedida
pelo jogador 2, mas
tem
uma
carta
“coringa” e joga.

O jogador 4 deverá jogar
uma carta que satisfaça à
condição
pedida
pelo
jogador 3. Caso contrário
fará o mesmo que o
jogador 3. Ou, então,
seguirá o exemplo 2
(abaixo).
O jogador 4 deverá jogar
uma carta que satisfaça à
condição
pedida
pelo
jogador 3. Caso contrário
comprará 8 cartas.
OU
O jogador 4 poderá jogar
outra carta “coringa” e o
próximo jogador comprará
12 cartas e assim por
diante.



Quem começa o jogo?
As cartas deverão ser embaralhadas e cada jogador receberá 10 cartas. O jogo é iniciado pelo jogador
que possuir uma carta do grupo dos Gases Nobres (azul) com maior número atômico. Caso nenhum jogador a
possua uma carta do grupo dos Gases Nobres (azul), iniciar com uma carta do grupo dos Metais Representativos
(amarelo) ou do grupo dos Não metais (vermelho), nessa ordem, de maior número atômico.



Iniciando o jogo
 Depois as cartas são embaralhadas, por qualquer jogador da mesa, e cada jogador recebe 10 cartas.
 O jogador iniciante começa a partida e o jogo segue no sentido horário.
 As cartas que restaram são viradas para baixo e formam a pilha de compras.
 As cartas descartadas após cada rodada formarão a pilha de descarte.
 Quando as cartas da pilha de compras acabarem as cartas que formam a pilha de descarte formarão a
pilha de compras. E assim sucessivamente.



As regras para jogar
O jogador iniciante joga uma carta na mesa e os demais jogadores deverão jogar outra carta que seja da
mesma família ou período, ou uma carta de ação. Caso não tenha nenhuma carta que satisfaça essas
condições, o jogador deverá comprar uma carta da pilha de compras e, se a carta atender à exigência, ele
pode escolher jogá-la ou deixá-la em sua mão. Se optar por não jogá-la deverá comprar mais uma carta. Caso
decida jogar, deverá jogar a carta recém comprada.
Quando o jogador ficar com apenas uma carta, ele deverá falar LEWIS. Caso não fale e outro jogador
perceber, o jogador que não falou LEWIS deverá comprar duas cartas como punição e passará a vez.
Ganha o jogo aquele jogador que descartar todas as suas cartas primeiro.

