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TORNEIO DE JOGOS MATEMÁTICOS – 6ª EDIÇÃO 

JOGOS 

NÍVEL 1 Kharbaga, kalah e moinho (trilha) 

NÍVEL 2 Oware (ouri), Poláris e konane 

NÍVEL 3 Copos, quarto e ming-mang 

 
NÍVEL 1 
 
1.1 KHARBAGA 
 
Kharbaga é um jogo pertencente à família do jogo Zamma e é muito comum no Marrocos. É uma variante 

de Damas Africano jogado em um padrão especial parecido com o Alquerque. O tabuleiro é 

essencialmente a grade do Alquerque com o dobro do número de linhas diagonais permitindo uma maior 

liberdade de movimento. O resultado é uma dinâmica de jogo diferente. É uma variante muito atraente do 

jogo de Damas e, embora o número de casas seja de apenas 41, a liberdade de movimento das peças torna-

o um jogo complexo. Como no jogo de Damas as peças devem se mover, sempre para frente, até que 

chegando no lado oposto, são coroados " Mullah " (ou "Sultão"). O Mullah pode se mover em qualquer 

direção. O objetivo do jogo é capturar todas as peças do adversário. 

 

Regras de Kharbaga 
 

 
 

20 peças de cor clara 
  20 peças de cor escura 



 

Preparação 

Inicialmente, as peças são posicionadas conforme a figura. 
 

Movimentação 

1) As peças podem andar nas três direções, sempre para frente. A captura é obrigatória. 

2) A captura é feita saltando-se sobre a peça do oponente, em qualquer uma das direções, parando na casa 

imediatamente à frente, que deve estar vazia. 

3) Captura múltipla é permitida. 

4) Note-se que se deve sempre escolher a linha com o maior número de capturas. 

5) Uma peça pode ser promovida a Mullah (Sultão) quando parar numa casa na última fila (primeira fila 

do adversário). Para ser diferenciada, coloca-se outra peça sobre aquela que foi promovida ou vire a 

peça ou utilize uma peça de cor diferenciada. 

6) Se uma peça, no caso de uma sequência de capturas, atingir a última fila, e for possível nova captura 

(para trás), esta também é obrigatória e, mesmo com o pouso momentâneo na última fila, a peça não é 

promovida a Mullah. 

7) O Mullah pode andar e capturar em todas as direções. 

8) O Mullah pode mover qualquer número de casas e parar em qualquer casa após a última peça 

capturada. 

9) O jogo termina quando um dos jogadores ficar sem peças, este é declarado perdedor. 

 

 

1.2 MOINHO (TRILHA) 

 
O objetivo do jogo é capturar as peças do adversário. 

Regras: 

1) Decide-se na sorte o jogador que deverá iniciar a partida. 

2) O jogo inicia-se com o tabuleiro vazio. 

3) Na primeira fase, cada jogada consiste em colocar uma peça por vez, num dos 24 cruzamentos de 

linhas até as 18 peças estarem no jogo.  

4) Na fase seguinte, cada jogador (alternadamente) movimenta uma peça para um local adjacente que 



esteja livre. 

5) Em qualquer dessas fases, um jogador que consiga uma trilha (três peças colineares da mesma cor) 

pode remover uma peça do adversário do tabuleiro, a sua escolha, desde que esta não faça parte de 

uma trilha. Se todas as peças do adversário pertencerem a trilhas retira-se uma peça qualquer do 

adversário. 

6) A captura ocorre apenas quando se forma uma trilha. 

7) Um jogador não poderá usar a mesma trilha em duas jogadas consecutivas. A menos que possua duas 

trilhas, podendo assim alterná-las. 

8) As peças capturadas não voltam ao tabuleiro. 

9) O primeiro jogador que ficar com menos de três peças, não forma mais trilhas. Portanto, perde o jogo. 

10) Quando um jogador ficar com apenas três peças, pode mover qualquer uma de suas peças para 

qualquer lugar do tabuleiro. 

11) O jogador que não puder mover suas peças, perde o jogo. 

 

 

KALAH (Nível 2) 

O Kalah é jogado em um tabuleiro composto por 12 casas e 2 depósitos. Os jogadores sentam-se frente a 

frente, cada qual diante de uma fileira de 6 casas, ficando ao lado direito de cada jogador o seu depósito 

denominado Kalah. Inicia-se com 3 sementes em cada casa. O objetivo do jogo é colher o maior número 

de sementes. 

 

1) Os jogadores determinam, pela sorte, quem começa o jogo. 

2) Cada jogador, em sua vez de jogar, apanha todas as sementes de uma de suas casas e as semeia da 

esquerda para a direita no tabuleiro (sentido anti-horário), uma a uma, nas casas seguintes. Se o número de 

sementes for suficiente, semeará uma no seu Kalah ao passar por ele e prosseguirá a jogada semeando as 

restantes nas casas do adversário. 

3) Não se semeia no Kalah do adversário. Ao chegar ao Kalah do adversário, deve-se saltá-lo e continuar 

semeando no seu lado do tabuleiro. 

4) Uma vez removidas as sementes, o jogador não poderá retroceder em sua jogada. 

5) Se em uma jogada, a última semente for semeada no Kalah do próprio jogador este terá direito a uma 



nova jogada. Essa regra pode ser aplicada várias vezes em uma mesma jogada, bastando que a última 

semente seja semeada no Kalah do próprio jogador várias vezes seguidas. 

6) Se a última semente for semeada em uma casa vazia do lado do próprio jogador, este tem o direito de 

capturar as sementes da casa adversária em frente a sua, armazenando-as em seu próprio Kalah. Neste 

caso, o jogador não terá direito a outra jogada. 

7) O jogo termina quando um dos jogadores não possuir mais sementes. Neste caso, as sementes restantes 

são armazenadas no Kalah do adversário. 

8) Vence o jogador que possuir mais sementes em seu Kalah. Se dezessete sementes ou mais forem 

acumuladas no Kalah de um jogador, antes do final do jogo, este é automaticamente declarado vencedor. 

 

 

NÍVEL 2 

2.1 OWARE (OURI)  

O Ouri é jogado em um tabuleiro composto por 12 casas e 2 depósitos. Os jogadores sentam-se frente a 

frente, cada qual diante de uma fileira de 6 casas, ficando ao lado direito de cada jogador o seu depósito. 

Inicia-se com 4 sementes em cada casa. O objetivo  do jogo é colher o maior número de sementes. 

 

1) Os jogadores determinam, pela sorte, quem começa o jogo. 

2) Cada jogador, em sua vez de jogar, apanha todas as sementes de uma de suas casas e as semeia da 

esquerda para a direita no tabuleiro (sentido anti-horário), uma a uma, nas casas seguintes.  

3) Quando uma casa contiver 12 ou mais sementes o jogador, ao dar uma volta completa no tabuleiro, 

deverá saltar a casa de onde partiu.  

4) Um jogador não pode iniciar uma jogada a partir de uma casa que contenha apenas uma semente, 

enquanto houver casas com duas ou mais. 

5) Os jogadores capturam sementes nas seguintes situações: 

•  Quando ao semear a última semente, em uma casa do adversário, esta ficar com duas ou três 

sementes. Neste caso, o jogador captura todas as sementes e as armazena em seu depósito. 

•  Se a(s) casa(s) anterior(es) a essa contiver(em) duas ou três sementes, o jogador as captura. A 

captura é interrompida na primeira casa que não tenha esse número de sementes (essas capturas 

apenas do lado do adversário). 



6) Quando um jogador realiza um movimento e fica sem sementes, o adversário é obrigado a efetuar uma 

jogada em que introduza uma ou várias sementes do lado desse jogador, desde que seja possível. 

7) Se um jogador realiza uma captura e deixa o adversário sem sementes, é obrigado a jogar novamente, 

de forma a introduzir uma ou várias sementes nas casas do adversário, desde que isso seja possível. 

8) Quando um jogador fica sem sementes e o adversário não possui nenhuma maneira de passar uma ou 

mais sementes para as casas desse jogador com uma jogada, a partida termina e o adversário captura as 

sementes que estão nas suas casas para o seu depósito. Vence quem tiver o maior número de sementes. 

9) Quando um jogador capturar 24 sementes ou mais a partida finaliza e esse jogador vence.  

 

2.2 POLÁRIS 

Este jogo é disputado entre dois jogadores, em um tabuleiro com 61 casas dispostas em um hexágono de 5 

casas em cada lateral. Cada jogador receberá quatorze peças, sendo que as peças dos jogadores possuem 

cores diferentes. O objetivo do jogo é empurrar as peças do oponente para fora do tabuleiro. 

As peças são dispostas conforme a figura abaixo: 

 

 
 

A movimentação das peças poderá ser feita seguindo as regras: 

1) Sorteia-se quem inicia o jogo. 

2) O jogador é obrigado a fazer um movimento quando for sua vez. 

3) Uma vez executado o movimento não poderá ser mudado. Os movimentos poderão ser na direção 

horizontal, vertical ou oblíqua, conforme o tabuleiro. 

4) Se o  jogador tiver 1, 2 ou 3 de suas  peças numa mesma linha, em casas consecutivas, ele poderá  

movimentá-las  nessa linha, simultaneamente, desde que sejam movimentadas na mesma direção. 

O movimento poderá ocorrer de duas formas:  

4.1 Movimentar uma casa em qualquer direção, linearmente ou paralelamente, desde que esta ou 

estas casas estejam vazias. 

4.2  Quando um jogador, na sua vez, tiver mais peças que o oponente ('3x2', '3x1' ou '2x1'),  em  

casas  consecutivas,  numa  mesma  linha,  ele   pode  empurrar  a(s) peça(s)  do  adversário   



com  um  movimento  linear,  utilizando  as  suas peças (desde que,  a casa  depois  da peça do 

adversário, na  mesma direção, esteja vazia ou se a última  peça do oponente está em uma casa 

lateral do tabuleiro).  Neste caso, o jogador empurra a peça do adversário para fora do 

tabuleiro. 

Vence o jogador que, primeiro, colocar 6 peças do oponente para fora do tabuleiro. 

 

 

2.3 KONANE  

O Konane é jogado em um tabuleiro 8x8, com 31 peças para cada jogador, inicialmente dispostas como na 

figura a seguir 

 

O objetivo do jogo é fazer a última jogada válida. 

Regras: 

1) Os jogadores determinam, pela sorte, quem começa o jogo. 

2) Cada jogador, alternadamente, move uma de suas peças. Uma peça pode ser movida em sentido 

horizontal e vertical, nunca diagonal.  

3) Uma peça só pode ser movida se estiver adjacente a uma peça adversária e após a peça adversária 

houver uma casa vazia, a fim de que o jogador possa saltar a peça adversária e ocupar a casa vazia. A 

peça saltada é retirada do tabuleiro.  

4) Uma jogada só é considerada válida se ocorrer captura. 

5) Podem-se fazer múltiplas capturas desde que o sentido das capturas posteriores seja o mesmo da 

primeira captura da jogada. 

6) Ganha o jogo quem fizer a última jogada válida, ou seja, quem conseguir deixar o adversário sem 

movimentos válidos. 

 

 

 

 



NÍVEL 3 

3.1 COPOS (Arthur Amberstone & Wald Amberstone) 

 

 

 

 

 

 

É um jogo de tabuleiro constituído de dez recipientes sendo: oito recipientes chamados copos e 

dois recipientes denominados potenciômetros, e para jogar são necessárias 80 sementes. O objetivo do 

jogo é capturar o maior número de sementes em seu potenciômetro. 

Cada jogador tem quatro recipientes e um potenciômetro, do seu lado do tabuleiro, sendo que o 

potenciômetro está localizado no final de cada fileira à direita do jogador. Um copo de um jogador é 

alinhado junto a um dos quatro copos do adversário. Cada jogador recebe quarenta sementes sendo seu 

estoque, armazenado fora do tabuleiro. Por meio de sorteio define-se qual jogador inicia o jogo. Cada 

jogada será realizada de uma das seguintes formas: 

i. O jogador deve pegar 1, 2, 3, ou 4 sementes do seu estoque e semeá-los do seu lado do  

tabuleiro, iniciando do primeiro copo a sua esquerda.  

ii. O jogador pode retirar as sementes de um de seus copos e semear a partir do copo seguinte, 

no sentido do potenciômetro. O jogador só poderá realizar essa jogada se o número de sementes no copo 

for exatamente a quantidade de copos mais o potenciômetro, ou seja, a jogada deve sempre terminar no 

potenciômetro. 

A primeira jogada de cada jogador, obrigatoriamente, deverá ser feita conforme a primeira opção 

(i). 

Um copo obstruído é aquele que após uma jogada contém mais sementes do que seja necessário 

para executar a jogada da opção dois. (Por exemplo, se o último copo junto ao potenciômetro, após uma 

jogada, contiver 2 (duas) sementes.)  

As sementes de copo obstruído não podem ser capturadas, e nem retiradas para realizar a jogada da 

opção dois (ii). 

Se o jogador escolher a opção um (i) e a última semente cair em um copo vazio, então o jogador 

captura as sementes do copo do adversário alinhado ao seu copo, colocando-as no seu potenciômetro 

(caso haja sementes no copo e ele não esteja obstruído). 

Caso, as opções de jogadas de um jogador se encerrarem e o outro ainda possuir alguma jogada, 

este jogador continua jogando até não ter mais possibilidades de jogadas. 



O vencedor é aquele que capturar mais sementes. Caso haja empate na quantidade de sementes nos 

potenciômetros os critérios de desempates são, em grau de prioridade: 

i. Somando as sementes restantes dos copos, vence o jogador que tiver mais sementes; 

ii. Somando as sementes restantes dos copos, não obstruídos, vence o jogador que tiver mais 

sementes; 

iii. Jogar novamente. 

 

3.2 QUARTO 

 

O jogo desenvolve-se num tabuleiro 4×4. Existem 16 peças únicas, cada um das quais com quatro 

atributos: 

i. alta ou baixa; 

ii. clara ou escura (ou qualquer outro par de cores); 

iii. quadrada ou redonda; 

iv. oca (furada) ou maciça (sem furo). 

 
Objetivo 

Alinhar 4 peças na horizontal, vertical ou diagonal com pelo menos uma característica em comum. 

 

Movimentação 

O jogador que inicia a partida escolhe uma das 16 peças e entrega ao adversário que deverá colocar em 

uma das casas vazias do tabuleiro. 

Este jogador, por sua vez, após colocar a peça no tabuleiro, escolhe uma das 15 peças restantes e entrega 

ao adversário, que deverá colocar em uma das casas vazias do tabuleiro. 

Esta sequência se alterna até que haja um vencedor ou até que todas as peças tenham sido colocadas no 

tabuleiro. 

 

Vencedor 

Vence a partida o primeiro jogador que anunciar (“cantar”) “QUARTO”. 



Um jogador faz um “QUARTO” quando coloca no tabuleiro a peça recebida, e faz um alinhamento de 

quatro peças com, pelo menos, uma característica em comum: 4 peças claras ou 4 peças escuras, 4 peças 

altas ou 4 peças baixas, 4 peças quadradas ou 4 peças redondas; ou 4 peças furadas (ocas) ou 4 peças sem 

furo (maciças). 

As peças alinhadas podem ter mais de uma característica em comum. 

As outras 3 peças podem ter sido colocadas por qualquer um dos jogadores. 

É obrigatório anunciar “QUARTO” no momento do alinhamento. 

Caso o jogador não tenha percebido o alinhamento e tenha entregado uma  peça para o adversário colocar 

no tabuleiro, este pode anunciar “QUARTO” e mostrar o alinhamento tornando-se o vencedor da partida. 

Se um alinhamento passou despercebido por ambos os jogadores, este perde o seu valor e o jogo deve 

continuar. 

 

Fim de jogo 

A partida termina quando um dos jogadores anuncia “QUARTO” vencendo o jogo. 

Se todas as peças foram colocadas no tabuleiro sem que um alinhamento tenha sido percebido, a partida 

termina em empate e reinicia o jogo. 

 

 

3.3 MING MANG 

 

 

 

 

 Apresentação: 

 Tabuleiro (figura 1); 

14 peças de cor clara; 

14 peças de cor escura. 

 

Objetivo:  Conquistar o maior território possível. São 

contabilizadas as peças de cada jogador e os territórios 

vazios que controla. Territórios não controlados, por 

qualquer um dos jogadores, não são contados. 

 

 

 

 



Preparação: 

Inicialmente, as peças são posicionadas conforme a figura 2. 

 

Movimentação: 

1)  Os jogadores decidem quem começa a partida. 

2) Cada jogador move uma peça por vez na horizontal ou vertical, qualquer número de casas desocupadas, 

como a torre no xadrez. 

3) Uma peça não pode saltar sobre a outra. 

4) Um jogador pode capturar uma peça inimiga aprisionando-a entre duas peças suas na horizontal ou na 

vertical, nunca na diagonal. A peça inimiga capturada é virada e passa a ser da cor do jogador, 

pertencendo ao mesmo. 

5) A captura múltipla é permitida se, um jogador move a sua peça para uma posição tal que forme mais 

que um conjunto de três peças. Na figura 3 se for a vez do amarelo, ao colocar a peça na posição 

indicada (1) este captura as três peças verdes; se for a vez do verde este  poderá colocar uma peça na 

posição indicada para impedir a captura. 

6) Um jogador pode mover uma peça entre duas peças do inimigo sem ser capturado. 

7) A um jogador não é permitido fazer um movimento que traga o jogo de volta a uma situação anterior. 

8) As peças nos cantos não podem ser capturadas. 

9) Um jogador pode passar sua vez, no entanto se, em seguida, o outro jogador também passar, o jogo 

termina. 

10) O jogo termina quando um jogador conquista mais de 50% do tabuleiro ou quando captura ou  

bloqueia todas as  peças do adversário. Na figura 4, o amarelo vence pois, embora esteja em menor 

número, ao contar as peças e os territórios conquistados somam 33 pontos contra 31 do verde.          
 

  

  


