
SONDAR
Um jogo de estratégia abstrato 
à procura de vida inteligente.
Inspirado no efeito de estilingue gravitacional que 
arremessa nossas sondas espaciais pelo universo. 

versão de playtest  0.1

OBJETIVO
Ser o primeiro a travessar o tabuleiro com 
uma de suas Sondas até o Sistema Solar do adversário ou eliminar 
todas a Sondas adversárias. 

COMPONENTES 
•	1	tabuleiro	10x8, representando o Espaço	(a): 
16 (2x8) quadrantes de Sistema Solar (b) e 54 (8x8) quadrantes vazios (c);

•	12	marcadores, representando as Sondas: 
6 vermelhas e 6 amarelas (d);

•	1	conjunto	completo	com	28	pedras	de	dominó, 
representando os Corpos	Celestes (e). 

Corpos Celestes e sua Magnitude
Cada pedra de dominó possui dois números de 0 a 6. Cada um destes 
números representam um tipo de Corpo Celeste, sua Magnitude e 
principalmente, qual a distância em quadrantes ele consegue arremessar 
uma Sonda: 

 Matéria Escura
 Sonda 
 Asteroides2
 Satélites
 Planetas
 Estrelas
 Galáxias

PREPARAÇÃO 
Durante a partida os jogadores agem em turnos alternados. O jogador que 
mais recentemente presenciou  uma estrela cadente, age primeiro.

Os jogadores posicionam o tabuleiro entre si, em sentido longitudinal, isto é, 
com o menor lado do tabuleiro apontando para cada jogador (f). 

Cada jogador escolhe uma cor para representar suas Sondas (vermelho ou 
amarelo) e as posicionam nas 6 casas  de seu Sistema Solar, identificadas 
pelos círculos brancos (g). 

As pedras de dominó são posicionadas nas laterais do tabuleiro, com as 
faces dos números voltadas para cima (h).

REGRAS
O jogo divide-se em duas fases: uma para montar o tabuleiro  (Construção 
do Espaço) e a outra de movimentação (Arremesso de Sonda).

FASE 1: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO
Em turnos alternados, cada jogador escolhe uma pedra de dominó e 
a posiciona sobre quaisquer quadrantes duplos vazios, como julgar 
estrategicamente vantajoso para si, até que todas as pedras estejam 
posicionadas dentro do tabuleiro. Consequentemente, restarão 8 
quadrantes vazios, representando os Buracos Negros (i).

Caso atípico: Se ao final desta fase ainda restarem uma ou mais pedras 
a serem posicionadas por falta de quadrantes duplos vazios, o jogador da 
vez pode fazer um ajuste, a fim de possibilitar o encaixe da(s) pedra(s) 
restante(s). Para isso, movimenta-se uma pedra já alocada sobre o 
tabuleiro, para um quadrante vazio adjacente, no sentido longitudinal da 
peça. Para ajustar uma peça no sentido transversal, é necessário que 
hajam dois quadrantes vazios (ver: Ajustando Corpos Celestes adiante). 
O jogadores podem realizar quantos ajustes forem necessários, em turnos 
alternados, até que todas as pedras restantes sejam posicionadas sobre 
o tabuleiro.

IMPORTANTE: Diferentemente do jogo tradicional de dominó, não 
é necessário que duas peças se conectem através das pontas com 
números de valores iguais.
 

FASE 2: ARREMESSO DE SONDAS
Continuando a alternância dos turnos, o jogador da vez pode realizar uma 
dentre as seguintes Ações:
 A - Arremessar uma Sonda
 B - Ajustar os Corpos Celestes 

A. Arremessando uma Sonda
O jogador em seu turno, pode optar por arremessar uma de suas 
Sondas.  

Arremessar é a forma de movimentar uma Sonda no tabuleiro. Para isso, 
ele deve verificar a Magnitude do Corpo Celeste no quadrante em que se 
encontra e mover esta quantidade exata de quadrantes. São permitidos 
apenas movimentos horizontais e/ou verticais, sendo proibido movimentos 
em sentido diagonal. A Sonda pode mudar de direção quantas vezes o 
jogador julgar necessário durante sua trajetória (j).



Em seu movimento inicial, partindo de seu Sistema Solar, a Sonda pode 
mover apenas a distância de 1 quadrante. Isto é indicado pela Magnitude de 
valor 1 marcada nos quadrantes de seu Sistema. Neste primeiro momento 
as Sondas possuem apenas sua propulsão nativa para movimentar-se pelo 
Espaço. Usualmente, este arremesso é feito para o quadrante adjacente 
logo à frente (k).  Mas é permitido ao jogador movimentar sua Sonda 
para um quadrante lateral adjacente, em seu próprio Sistema Solar, caso 
este já não esteja mais ocupado por outra Sonda (l). Isto garante a livre 
movimentação de uma Sonda pelo espaço, mesmo quando há um Buraco 
Negro ou Matéria Escura nas imediações de seu Sistema Solar. 

Ao realizar esta ação, o jogador passa sua vez.

B. Ajustando os Corpos Celestes
O jogador em seu turno, pode optar por Ajustar os Corpos Celestes.

Ele o faz a fim de melhorar as condições estratégicas de movimento de 
suas Sondas, ou atrapalhar a movimentação adversária. Para isso ele 
deve mover a pedra que desejar a distância de um quadrante, desde de 
que este esteja vago. É necessário 1 quadrante vazio para movimentar 
uma pedra longitudinalmente (m), ou dois 2 quadrantes vazios para 
movimentá-la transversalmente (n).

As pedras de Corpos Celestes não podem ocupar as regiões de Sistema 
Solar dos jogadores, sendo ilegal um ajuste que avance uma pedra para 
estas regiões (o). 

Ao realizar esta ação o jogador passa sua vez.

Empurrando Sondas Adversárias
Duas Sondas não podem ocupar um mesmo quadrante.

Caso uma Sonda adversária esteja no perurso do movimento de uma 
Sonda, definido pelo jogador da vez, este deve empurrá-la para um 
quadrante adjacente, seguindo o sentido deste seu movimento. A Sonda 
adversária deve ser empurrada quantos quadrantes a Sonda em movimento 
permanecer neste sentido (p), ou até que ela mude de direção (q).  
Empurrar uma Sonda que esteja em uma trajetória, é considerado uma 
ação compulsória, ou seja, não é permitido pular ou passar por uma Sonda 
sem empurrá-la.

Buracos Negros
Caso, uma Sonda caia em um Buraco Negro ao ser empurrada, ela ficará 
presa permanentemente naquele quadrante até o fim da partida, sendo 
considerada eliminada (q).

Um quadrante de Buraco Negro ocupado por uma Sonda eliminada não 
é considerado vazio, impedindo sua ocupação por pedras de Corpos 
Celestes, para fins de Ajuste futuros (ver: B. Ajustando os Corpos Celestes).

Várias Sondas podem ocupar o mesmo Buraco negro.

Horizonte Cosmológico
Caso uma Sonda seja empurrada para fora do tabuleiro, (isto é, além do 
Horizonte Cósmico), ela é considerada eliminada, e é permanentemente 
removida do jogo (p).

Matéria Escura
Ao ser empurrada para uma região de Matéria Escura, (isto é, um quadrante 
de uma pedra de valor de Magnitude 0), a Sonda ficará impossibilitada de se 
movimentar, até que outra Sonda a empurre para outro quadrante adjacente 
de valor maior que 0.

FIM DO JOGO
São as condições de vitória que determinam o fim do jogo,  garantindo 
a vitória ao jogador que realizá-las: 

1 - Ser o primeiro a atravessar completamente o tabuleiro com qualquer 
uma de suas Sondas, até  algum quadrante no Sistema Solar do adversário;
ou 
2 - Eliminar todas as Sondas adversárias, empurrando-as para Buracos 
Negors e Horizontes Cosmológicos.

Para ganhar o jogo alcançando o Sistema Solar do oponente, é obrigatório 
que a distância percorrida em quadrantes seja igual ao valor exato de 
movimentação da Sonda naquele turno. Ou seja: o valor de Magnitude do 
Corpo Celeste do qual a Sonda irá partir, deve coincidir com o número 
exato de movimentos até o quadrante final. Além disto, é necessário 
que o quadrante em questão esteja vazio de Sondas adversárias, uma 
vez que duas Sondas não podem ocupar o mesmo quadrante. Neste caso, 
à fim de vencer, ele deverá tentar encontrar outro caminho que o arremesse 
na distância exata, ou tomar outra ação qualquer.  
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