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Cada jogador recebe oito cartas que uma ele deve manter uma e passar as cartas rest-

antes. Os jogadores devem escolher se “ligam” as cartas escolhidas com outro íon ou o 

deixa sozinho (possivelmente para formar uma ligação iônica mais para frente ou pelo fato do 

elemento atual ser neutro). Os jogadores fazem pontos baseando no tipo e quantidade 

dos compostos neutros baseados que construírem e nos gases nobres que coletarem. 

Os jogadores porem receber pontos adicionais por construir compostos específicos que 

estão listados nas cartas de Cartas de Objetivos de Compostos. Os jogadores também 

tem a sua disposição um grupo de Peças de Ação que dão movimentos adicionais no 

jogo. Depois de três rodadas, os jogadores somam os seus pontos totais de cada rodada, 

subtraem pelos pontos das Peças de Ação usadas e o jogador com mais pontos vence!

CCCaaarrrtttaaasss   dddeee   OOObbbjjjeeetttiiivvvooosss
(((999   CCCaaarrrtttaaasss)))

1 carta de Composto Ácido
2 cartas de Composto Base
4 cartas de Composto Salgado
1 carta de Gás Nobre
1 carta de Neutralização

PPPeeeçççaaasss   dddeee   AAAçççãããooo
(((222111   PPPeeeçççaaasss)))

7 Peças Escolha Dois
7 Peças Pegue do Centro
7 Peças RXB (para reação)

CCCaaarrrtttaaasss   PPPaaassssssááávvveeeiiisss
(((999444   cccaaarrrtttaaasss)))

50 cartas Ionizadas
18 cartas neutras de Gáses Nobres
6 cartas de Metal em Transição
6 cartas Poliatômicas
14 cartas de Elementos Radioativos

Ion: UM JOGO DE 
CONSTRUÇÃO DE COMPOSTOS

ION é um jogo de passar cartas onde os jogadores escolhem 
uma determinada quantidade de cartas disponíveis de elementos 
com o objetivo de criar compostos neutros carregados e 
grupos de Gases Nobres.

O jogo de forma resumida:

CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTEEESSS   DDDOOO   JJJOOOGGGOOO

Um jogo de cartas de química sobre Ligações Iônicas.
Para 2 à 7 cientistas

OBJETIVO
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Passo 1 : combine cada trio de peças de “Escolha 
Dois”, “Pegue do Centro”, e Ação “RXB” de acordo 
com a letra no canto inferior esquerda das peças.

Passo 2 : Vire as peças que combinarem e aleatoriamente 
dê um trio de peças para cada jogador.

Passo 3 : Remova as peças de Ação não usadas do 
jogo.

Passo 4 : Separe as cartas de Objetivo das outras CCCaaarrrtttaaasssPPPaaassssssááávvveeeiiisss. Se estiver jogando com menos de 5 jogadores, remova as cartas de Objetivo para +5 jogadores. E então embaralhe cada pilha separadamente.
Passo 5 : Vire quatro cartas PPPaaassssssááávvveeeiiisss para cima no meio da mesa. Se alguma das cartas for igual, continue virando até que haja quatro cartas diferentes.

* Com mais de 5 jogadores, vire três cartas de Objetivo ao invés de duas. *

PPPRRREEEPPPAAARRRAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDOOO   JJJOOOGGGOOO

* Cada jogador deve agora receber um trio de cada uma das três Peças de Ação que devem ser mantidas na sua 
frente: “Escolha Dois”, “Pegue do Centro”, e “RXB”. IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNTTTEEE! Os jogadores não podem olhar o lado com 
os números até eles serem jogados no decorrer do jogo. *

Passo 7 : Aleatoriamente vire duas cartas de Objetivo para cima no meio da mesa.

Passo 6 : Agora, dê oito cartas passáveis para cada jogador. Essas são as cartas da mão de cada jogador.

AAArrrrrruuummmaaannndddooo   aaasss   PPPeeeçççaaasss   dddeee   AAAçççãããooo

Preparando as Cartas Passáveis

Preparando as Cartas de Objetivos *5 ou mais 
jogadores

COMBINADAS
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Passo 3 : Agora, todos os jogadores devem passar as suas cartas pppaaassssssááávvveeeiiisss restantes para o 
jogador da esquerda.

Passo 4 : Repita o processo de escolha do Passo 1 ao Passo 3 até que todos os jogadores 
possuam somente duas cartas pppaaassssssááávvveeeiiisss, que deverão ser descartadas.

Passo 5 : Realize a Pontuação dessa rodada (veja a Seção de Pontuação na página 6).

AAA   ssseeeggguuuiiirrr,,,   
vvvooocccêêê   pppooodddeee:::

(((111)))   Ligar essa carta pppaaassssssááávvveeelll à outra carta 
já baixada que possua íon presente na sua 
área de jogador (somente cartas com 
cargas opostas são capazes de se ligar).

(((222))) Baixe a carta na área de jogo e deixe-a sem ligação. Depois que a carta tenha sido 
baixada, seja ela ligada ou não, ela não pode ser movida. (para mais detalhes, veja a Seção 
de Pontuação na página 6).

* Em qualquer ponto durante o jogo você 
pode escolher usar qualquer Peça de Ação para 
modificar o seu turno. Veja a Seção Peças de 
Ação na página 5 para mais detalhes.*

O jogo dura três rodadas. 
O processo de cada rodada é exatamente o mesmo até que os pontos sejam
contados no final da terceira rodada.

Passo 2 : Uma vez que todos os jogadores tenham completado o Passo 1, todos os jogadores 

irão revelar as suas cartas escolhidas ao mesmo tempo.

JOGANDO - TRÊS RODADAS

Cartas Ligadas 
Iônicamente 

Cartas Não Ligadas 
Ionicamente 

-OU_

Passo 1 : Cada jogador irá escolher uma carta pppaaassssssááávvveeelll da sua mão e colocar essa carta 
pppaaassssssááávvveeelll virada para baixo na sua frente.

OOO   qqquuueee   fffaaazzzeeerrr   ddduuurrraaannnttteee   uuummmaaa   rrrooodddaaadddaaa
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RRRXXXNNN - Ao virar a peça “RXN”, o jogador pode reorganizar uma ou 
todas as cartas passáveis da sua área de jogo e/ou pegar uma carta 
qualquer não pontuável da área de outro jogador para a sua área de 
jogo (veja a nota abaixo sobre as cartas não pontuáveis).

* A peça de ação “RXN” pode ser virada em qualquer momento durante uma 
rodada permitindo que o jogador reorganize a sua área de jogo imediatamente; no 
entanto, um jogador não pode roubar cartas não pontuáveis de outro jogador até 
que esse jogador tenha descartado as suas últimas duas cartas.

* Um dos lados das peças de Ação possuem números que vão do -1 ao -4. Esses 
são pontos que serão subtraídos da pontuação de um jogador no final do jogo. 
Cada trio somado tem um total de -9.

* Cartas que são parte dos Compostos que pontuam (compostos neutros) e 
Gases Nobres não podem ser roubados. No entanto, um cátion carregado +2 (MG 
ou Ca), ligado a somente um anion (íons com uma carga negativa) se tornam não 
pontuáveis podendo então serem pegos.

As peças de Ação “Escolha Dois” e “Pegue do Centro” são resolvidas imediatamente (o que 
significa que o jogador irá realizar a ação descrita abaixo logo em seguida).
No entanto, a peça de Ação “RXN” só é resolvida depois que todos os jogadores tenham 
descartado as suas duas últimas cartas pppaaassssssááávvveeeiiisss da sua mão no final da rodada.

A peça de ação “RXN” pode ser virada em qualquer momento durante uma 
rodada permitindo que o jogador reorganize a sua área de jogo imediatamente; 
no entanto, um jogador não pode roubar cartas não pontuáveis de outro jogador até que 
esse jogador tenha descartado as suas últimas duas cartas.

Em qualquer ponto durante o jogo, um jogador pode escolher usar qualquer 
número de Peças de Ação.

PEÇAS DE AÇÃO

EEEssscccooolllhhhaaa   DDDoooiiisss - Ao virar a peça “Escolha Dois”, o jogador pode escolher e baixar 
duas cartas passáveis da sua mão, ao invés de apenas uma, antes de passar as 
cartas da sua mão. Uma vez que as duas cartas tenham sido escolhidas, uma 
nova carta passável deve ser comprada do topo da pilha de para substituir a 
carta adicional escolhida.

PPPeeeggguuueee   dddooo   CCCeeennntttrrrooo - Ao virar a peça “Pegue do Centro”, o jogador pode 
escolher uma carta passável das cartas disponíveis no centro da mesa 
para ser baixada. Essa jogada é feita junto com a carta escolhida da 
sua mãe. As cartas do centro da mesa não são repostas até o final de 
cada rodada.
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Um componente neutro consiste de cartas que possuem um número igual de cargas positivas 
e negativas que se equilibram.

(1) Pontuando Componentes Neutros

Para contar os pontos por um Composto Neutro, simplesmente some o valor pontuado de 
cada carta nesse composto neutro.

Por exemplo. a carga +1 de um cátion (uma carta de íon 
carregado) será equilibrado se ele for ligado (ou fizer par 
com) qualquer ânion (desde que seja uma carta negativamente 
carregada) com uma carga -1, como por exemplo, fluoride, 
chloride, or hydroxide. No entanto, um cátion com carga +2 
irá precisar da mesma quantidade de ânions para equilibrar 
a carga +2.

Os Gases Nobres não possuem carga; no então, 
eles não se ligam. Ao invés disso, as cartas de 
Gases Nobres são pontuadas individualmente e 
em grupos com outras cartas de Gases Nobres.
Qualquer carta única de Gás Nobre dá 2 pontos, duas cartas de Gases Nobres diferentes dão 
5 pontos e três Gases Nobres diferentes dão 9 pontos. Os pontos dos grupos de cartas de 
Gases Nobres são somados juntos. Veja o exemplo acima para mais detalhes.

2/5 - Se estiver escrito 2/5 na carta bônus, os jogadores irão 
receber 2 pontos por possuir um item e 5 pontos se 
possuir ambos os itens listados.

Se estiver no final da terceira rodada, some 
os pontos das três rodadas e subtraia os 
pontos das Peças de Ação usadas. O jogador 
com mais pontos vence!

3/7 - Se estiver escrito 3/7 na carta bônus, os jogadores irão 
receber 3 pontos por possuir um item e 7 pontos se possuir 
ambos os itens listados

Pontuação de Final de Rodada
Os pontos são marcados somente para as cartas passáveis que são parte de compostos neutros e 
para todas as cartas de gases nobres. Todas as outras cartas com uma carga marcam 0 pontos. 
Realize os passos abaixo para calcular quantos pontos um jogador pontua com as suas cartas. Se 
esse for o final da sua primeira ou segunda rodada, colete e reembaralhe todas as cartas e então 
repita o passo 4 até o passo 7 da seção Preparação de jogo e então todos os passos da seção “O 
que fazer durante uma Rodada” e “Pontuação de Final de Rodada” para a próxima rodada de jogo.

Compostos neutros em uma área de jogo, que estiverem em qualquer 
carta de Objetivo de Composto irão dar pontos adicionais.

(3) Pontuando Cartas de Objetivos de Compostos

PONTUANDO

(2) Pontuando Gases Nobres

Subtraia 6 pontos da sua pontuação final.

Pontuação de Final de Jogo
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As cartas de Metais de 
Transição possuem duas cargas 
diferentes. Os jogadores podem 
girar 180 graus antes de baixar 
uma carta. Uma vez que um 
jogador tenha passado as cartas da sua mão, ele não 
pode trocar a carga da carta de metal em transição 
que foi baixada. A carga no canto superior esquerdo 
da carta (igual as cartas normais) será a única 
contada ao pontuar.

* Se um jogador usar a Peça de Ação RXN, ele também pode girar qualquer uma das suas 
cartas de Metais em Transição para alterar a sua carga. *

Para usar a cartas de Complexo, embaralhe as cartas de Complexo com as cartas
passáveis. As cartas de Complexo são baixadas e ligadas à 
qualquer outra carta, com a diferença que o jogador tem 
duas escolhas diferentes de pontuação.

(1) Receber o número de pontos exibido na carta

(2) Desvirar uma Ficha de Ação qualquer, 
deixando o número virado para baixo. 
Se você escolher desvirar uma Ficha de 
Ação, ela só é virada quando os pontos 
forem recebidos naquela rodada.

* Para usar as cartas de Metais de Transição, embaralhe 
as cartas de Metais de Transição junto com as cartas 
passáveis.

CARTAS DE COMPLEXO

CARTAS DE METAIS DE TRANSIÇÃO

-OU_
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(1) Pontuação de Final de Rodada

Para usar a cartas Radioativas, embaralhe as cartas Radioativas com as cartas passáveis. Ao invés 
de dar 8 cartas, dê 9 cartas ao iniciar. 

Continue com a preparação normal, seguindo as seguintes exceções:

(2) Pontuação de Final de Jogo
Os pontos de final de Jogo se baseiam no 
“Decaimento Radioativo” total que um jogador 
acumulou durante todo o jogo. Cada carta 
radioativa possui um número de decaimento 
radioativo (que vai de 2 a 5) na carta.

Jogando com 5 a 7 jogadores: No final do jogo, o jogador com o maior 
“Decaimento Radioativo” recebe +13 pontos, o segundo maior recebe +9 pontos, 
o terceiro maior recebe +3 pontos e o que possuir menos recebe -3 pontos.

Jogando com 5 à 7 jogadores: Se três jogadores baixarem cartas Radioativas nesse turno, todos os 
três devem virar a carta para baixo. Elas dão pontos seguindo o número de jogadores como 
descrito abaixo.

Jogando com 3 ou 4 jogadores: No final do jogo, o jogador com o maior 
“Decaimento Radioativo” recebe +9 pontos, o segundo maior recebe +3 pontos e 
o que possuir menos recebe -3 pontos.

Jogando com 3 ou 4 jogadores: Se um jogador for o único a baixar uma carta Radioativa nesse 
turno, mantenha a carta virada para cima, exibindo os 2 pontos que serão recebidos nesse 
rodada. Se dois ou mais jogadores baixarem cartas radioativas, cada um deles deve girar a carta 
90 graus, indicando que ganharão 0 pontos nessa rodada.

Se 1 jogador baixar uma carta radioativa durante um turno: +3 pontos para aquele jogador.
Se 2 jogadores baixarem cartas radioativas durante um turno: +1 ponto para aqueles jogadores.
Se 3 jogadores baixarem cartas radioativas durante um turno: +2 ponto para aqueles jogadores.

* Um único jogador pode escolher baixar várias cartas radioativas da sua mão sem afetar 
negativamente os pontos recebidos naquela rodada.

Os jogadores irão marcar pontos de acordo com o 
Decaimento Radioativo acumulado e de acordo com o 
número de jogadores, seguindo a descrição abaixo.

EXPANSÃO DAS CARTAS RADIOATIVAS (3 Á 7 JOGADORES)

* Cartas Radioativas NÃO são reembaralhadas depois da rodada. Elas continuam na frente de 
cada jogador.

Os jogadores usam as cartas Radioativas para pontuar de duas formas:

As cartas radioativas só pontuam no “Final da Rodada” que elas foram baixadas. Elas são 
mantidas na mesa até o final do jogo na “Pontuação de Final de Jogo”.

Decaimento 
Radioativo




