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OBJECTIVO DO JOGO 
FORMULA DÉ é um jogo de corrida de carros (como a F1, Cart, IRL, 

etc.). O objectivo do jogo é ganhar a corrida, para tal, terás de ser o 

primeiro a passar pela linha de chegada. As corridas podem ter uma, 

duas ou três voltas. Para ganhar a corrida precisas de antecipar 

acontecimentos e correr riscos. Deves decidir qual é a tua estratégia, 

contudo deves permitir que ela seja alterada perante as contingências 

que vão surgindo ao longo do jogo. 

Está atento ao cumprimento das regras do jogo e cuidado com a gestão 

dos componentes do teu carro. 

 

CONDUTA DOS PILOTOS 
Cada jogador é ao mesmo tempo piloto e comissário de pista.  

Têm de assegurar o cumprimento das regras e controlar o número de 

paragens obrigatórias nas curvas. 

Os jogadores não se podem esquecer que isto é um jogo, e que estamos 

aqui para nos divertirmos. 

 

CONTEÚDO DA CAIXA 
 1 tabuleiro de jogo com duas pista de Grande Prémio (uma em cada 

lado do tabuleiro) – Grande Prémio do Mónaco e Grande Prémio de 

Zandvoort; 

 

 6 dados, as cores dos dados 

representam as 6 mudanças da 

caixa de velocidades do carro; 

 

 1 livro de regras básicas, contêm as regras para uma corrida de 1 ou 

2 voltas; 

 

 1 livro de regras avançadas, para mais emoção e corridas com 2 ou 3 

voltas; 

 

 10 carros e 10 spoilers traseiros, com 5 cores representando 5 

equipas diferentes; 

 

 10 paneis de instrumentos, com espaços para os peões (para cada cor 

diferente é usado um dado diferente) e mostra o estado do carro 

(folha de controlo dos componentes do carro); 
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 1 maço de folhas de controlo dos componentes do carro para 1, 2 e 3 

voltas. Cada folha encaixa no painel de instrumentos e mostra o 

estado das diferentes partes do carro: pneus, travões, carroçaria, etc; 

 

 

 

 

 

 

 1 lápis com borracha, para marcar os danos e reparações do teu 

carro. 

 

 10 peões, com 5 cores para identificar a mudança da caixa de 

velocidades, engatada em cada movimento; 

 

 

PREPARAR O JOGO 
Escolhe a pista a usar na corrida. Abre as duas partes do tabuleiro e 

coloca-as juntas em cima da mesa. 

Cada jogador, deve escolher a cor dos carros e dos respectivos spoilers 

traseiros. A cada jogador é entregue um painel de instrumentos igual à 

cor de cada carro e um peão da cor de cada spoiler traseiro.  

Cada carro é colocado na boxe com a sua cor. 

Coloca-se uma folha de controlo dos 

componentes do carro para 1 volta no painel de 

instrumentos. 

 

 

 

Escreve o nome do piloto neste campo da folha de controlo dos 

componentes do carro. 

Escreve o nome da equipa neste campo da folha de controlo dos 

componentes do carro. 

 

Coloca o peão da cor do spoiler traseiro em cima deste símbolo no 

painel de instrumentos, que corresponde à primeira mudança da 

caixa de velocidades do carro. 

 

Se existirem dois carros na mesma equipa, cada carro deve ter um 

spoiler traseiro de cor diferente para que os jogadores possam distingui-

los durante a corrida. 

Agora está tudo pronto para começar a corrida, mas antes, precisas de 

saber as três regras básicas da FORMULA DÉ. 
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AS TRÊS REGRAS BÁSICAS 
 

1. CAIXA DE VELOCIDADES E MOVIMENTO 
 

CAIXA DE VELOCIDADES (mudanças) 

A caixa de velocidades do carro tem 6 

mudanças. Cada mudança usa um dado diferente. 

O número da face de cada dado, indica o número 

de espaços que o carro se deve mover na pista. 

Quanto mais alta for a mudança, maior o 

movimento do carro (ver a tabela ao lado). 

Quando se acelera, o piloto só pode engatar uma mudança para cima, de 

cada vez que joga. Por exemplo, pode-se mudar de primeira para a 

segunda mudança, mas não se pode mudar de primeira para a terceira. 

Quando queremos reduzir a velocidade do carro, é permitido efectuar 

reduções até 4 mudanças na caixa de velocidades do carro. Por exemplo, 

podemos reduzir de sexta para segunda, mas não se pode reduzir de 

sexta para primeira. Seja como for, quanto maior for a redução da 

mudança na caixa de velocidades, maior será o desgaste provocado ao 

carro (ver o capítulo 5 das regras da corrida com 1 volta). 

 

Nota: Quando se lança o dado amarelo para a primeira mudança da caixa 

de velocidades, o resultado obtido é aquele que o topo da pirâmide 

mostra. 

 

MOVIMENTO 

Como na vida real, o carro começa com a primeira mudança da caixa de 

velocidades engatada, muda para segunda, depois da segunda para 

terceira e assim sucessivamente até atingir a sexta mudança, com o 

objectivo de aumentar a velocidade do carro em pista. Na sua vez de 

jogar, cada piloto deve proceder da seguinte forma: 

 

1º) Anuncia qual a mudança da caixa de velocidades, que vai usar, depois 

posiciona o peão do painel de instrumentos, no espaço correspondente 

à mudança anunciada e lança o respectivo dado; 

 

2º) O piloto move o seu carro, no número de espaços que saíram no dado. 

No fim desse movimento, o piloto dever dizer “parado” (claro que o 

carro não está parado, está em grande velocidade a 200 km/h); 

 

3º) Em cada nova ronda de movimento dos carros, os pilotos jogam de 

acordo com a ordem dos carros na pista, começando pelo que está em 

1º lugar. Por exemplo, o carro A está em primeiro lugar, mas o carro 

B ultrapassa o A durante a sua vez de jogar. Agora, o carro B passa a 

ser o líder, na próxima ronda, o carro B irá jogar primeiro que o A. 

 



Formula Dé – As 3 Regras Básicas - Página 5/30 

 
 

Nota: Quando dois carros estão a par na pista, o carro que está com a 

maior mudança engatada na caixa de velocidades é o 1º a jogar. Se os 

dois carros tiverem a mesma mudança engatada, o carro que chegou 

primeiro, é aquele que irá ser o 1º a jogar. 

 

O Dado Preto: É usado para determinar os danos causados por vários 

acontecimentos que se dão durante a corrida (ver as regras da corrida 

com 1 volta). 

 

 
2. REGRAS DA CORRIDA 
Os carros movem-se ao longo de três trajectórias marcados na pista, 

cumprindo um conjunto de regras nas curvas e nas rectas. 

 
CURVAS 
a) Ao abordar uma curva (ou uma série de 

curvas) o carro deve fazer no mínimo tantas 

paragens, quantas as mencionadas na 

bandeira amarela que se encontra à entrada 

da curva. Essas paragens podem ser feitas 

em qualquer dos espaços marcados nessa 

curva. Se o número de paragens obrigatórias 

for cumprido, o carro saíra da curva, na 

jogada seguinte, sem qualquer dano. Se as 

paragens obrigatórias não forem cumpridas, 

aplica-se o previsto no capítulo 2 da corrida com 1 volta, “Transpor uma 

Curva”. Para ajudar os jogadores a planear melhor a sua passagem pela 

curva, foi colocada à entrada da curva, uma caixa branca debaixo da 

bandeira amarela, com a indicação da extensão da trajectória mais longo 

e da mais curta da curva:  

L – trajectória mais longa e C – trajectória mais curta; 

 

b) As bordas com as riscas vermelhas e brancas marcam a área da 

curva; 

 

c) As linhas vermelhas pintadas na pista limitam o inicio e o fim de cada 

curva; 

 

d) Nas curvas, e nas duas grandes setas pretas à entrada de cada curva, 

os carros devem seguir a trajectória indicada pelas setas. O carro não 

pode mudar de trajectória, a menos que exista essa hipótese de 

escolha, através da direcção da seta, quando se está a sair desse 

espaço. 
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RECTAS 

As rectas são as secções da pista entre as curvas, e são identificadas 

pelas bordas pintadas a branco. Quando movemos um carro ao longo de 

uma recta, podemos mudar de trajectórias, no máximo de duas, em cada 

jogada (ver o exemplo 1). 

Ziguezaguear nas rectas, mudando de trajectória e regressando de novo à 

inicial, é estritamente proibido (ver exemplo 2). Não podes mudar para 

outra trajectória e depois regressares de novo a trajectória inicial, na 

mesma jogada, a menos que estejas a ultrapassar outro carro (ver 

exemplo 3) ou a evitares um obstáculo (Regras Avançadas – Capítulo 6). 

Em todos estes casos, quando estamos numa recta, os pilotos devem 

seguir a trajectória mais curta possível (número de espaços) até á 

próxima curva. Os pilotos não podem mudar de trajectória com o 

objectivo de “forçar” a si mesmos ultrapassar outro carro ou carros. 

 
 

 

3. PONTOS DE DESGASTE (PD) 
Durante a corrida,  os 

carros sofrem desgaste 

nas cinco partes mais 

importantes, às quais 

estão atribuídas um 

certo número de pontos 

de desgaste.  

O número de pontos de 

desgaste para cada 

carro, numa corrida 

com uma volta, são os 

mencionados na tabela. Esses pontos permitem algum controlo sobre os 

seis problemas que os carros encontram durante o desenrolar de uma 

corrida. Cada piloto deve usar os seus pontos de acordo com a sua 

estratégia de corrida. O piloto decide qual o componente que deve 

arriscar em desgastar na totalidade e qual o que deve conservar. Por 

cada ponto de desgaste usado, deve-se fazer um risco (ou uma cruz) no 

quadrado respectivo, na folha de controlo dos componentes do carro.

 



Formula Dé – Regras Básicas – Corrida c/1 Volta - Página 7/30 

 
 

GRELHA DE PARTIDA 
Antes de começar a corrida, temos de determinar as posições dos carros 

na grelha de partida. Para o fazer, cada piloto deve lançar o dado preto. 

O resultado mais baixo obtido com o dado, fica com a 1ª posição da 

grelha (pole position). O segundo resultado mais baixo, fica com a 2ª 

posição da grelha e assim sucessivamente. No caso de empate, os 

jogadores que estejam empatados para uma posição, lançam novamente o 

dado para desempatar. 

 

 

CORRIDA COM 1 VOLTA 
 

 

 

1. INICÍO DA CORRIDA 
Estás pronto? Presta atenção, as 

luzes estão na iminência de ficar 

verdes! Irás conseguir efectuar 

um arranque magnífico ou um 

péssimo arranque? Antes de lançar o dado da 1ª mudança da caixa de 

velocidades, cada jogador lança o dado preto para saber como será o 

arranque do seu carro. Se o piloto obtiver do dado preto, o resultado de 

1 ou 20, deve consultar as regras em baixo. Todos os outros resultados 

do dado preto não têm qualquer efeito, pelo que os jogadores, podem 

lançar o dado amarelo da 1ª mudança da caixa de velocidades e mover o 

seu carro de acordo com o resultado obtido. 

 

Obteve 1 no dado preto – Péssimo Arranque 

O motor deixou de funcionar ou o piloto não prestou atenção e falhou o 

arranque. O piloto perde a sua vez de jogar e fica parado no seu lugar na 

grelha de partida. O piloto deve esperar pela próxima jogada, para que 

possa guiar o seu carro normalmente, a partir da 1ª mudança da caixa de 

velocidades, sem que para tal, tenha de lançar novamente o dado preto. 

 

Obteve 20 no dado preto –Arranque Magnífico 

O piloto temporizou perfeitamente o seu arranque com o acender das 

luzes e arrancou que nem um foguete! Não lança o dado amarelo da 1ª 

mudança da caixa de velocidades, apenas move o seu carro 4 espaços. O 

piloto pode mudar de trajectória para evitar outros carros de acordo com 

as regras. Na próxima jogada do piloto, este pode engatar a 2ª mudança 

da caixa de velocidades. 
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2. TRANSPOR UMA CURVA 
Sempre que um carro passe por uma 

curva sem que faça o número de 

paragens obrigatórias, significa que 

passou por ela demasiado rápido, 

transpondo-a com os pneus a chiar. 

Por cada um desses espaços ultrapassados sem parar, perde 1 ponto de 

pneus. Numa corrida com uma volta, um carro é eliminado se perder mais 

do que 4 pontos de pneus. 

 

Importante: Se um piloto não fizer qualquer paragem numa curva, que 

tenha 2 paragens obrigatórias, o carro é automaticamente eliminado. Se a 

curva obrigar a 3 paragens, então o piloto deve pelo menos efectuar 2 

paragens, caso contrário o carro é eliminado. 

 

Quando se passa por uma curva, o piloto deve obedecer às seguintes três 

regras: 

1) Se na mesma jogada, um piloto que tenha transposto uma curva, e o 

carro tenha chegado a uma nova curva, esta jogada não conta como 

paragem obrigatória na nova curva. 

 

2) O carro deve manter a mesma trajectória de movimento, quando sai 

da curva. O carro não pode mudar de trajectória quando derrapa! 

 

3) Se um carro é bloqueado por outro (ou outros), quando está a 

transpor uma curva, o carro não pode passar (esta situação 

requererá mudança de trajectória). Este carro está perante uma 

situação de bloqueio (ver o capítulo 4 – Bloqueado). 

 

PIÃO 

Quando um piloto ultrapassar o seu último ponto de pneus, o 

piloto entra em pião! O carro fica no último espaço que atingiu 

quando entrou em pião e o piloto vira o carro de forma, a que a 

frente fique em sentido oposto (contramão). Na próxima jogada, o piloto 

vira o carro de regresso ao sentido normal da corrida e deve começar de 

novo, com a 1ª mudança da caixa de velocidades engatada. A partir deste 

momento, se esse carro ultrapassar o limite de paragens numa curva, por 

um espaço e só por um espaço, entrará novamente em pião. Se o fizer 

por mais do que um espaço, é eliminado.  

 

Nota: Sempre que um carro ultrapassar o limite de paragens obrigatórias 

numa curva, por mais espaços do que aqueles que ainda tem em pontos 

de pneus (incluindo o quadrado do pião), esse carro é eliminado.  
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3. TRAVAR 
Um piloto pode usar pontos de 

travões, sempre que quiser, 

para evitar movimentar-se 

pelos espaços correspondentes 

ao resultado do dado lançado. Ao transpor uma curva, o piloto pode 

escolher travar, com o objectivo de poupar pontos de pneus. Um piloto 

pode reduzir as perdas de pontos de pneus, através da combinação 

dessas perdas com pontos de travões. Por cada ponto de travão usado, o 

piloto move o seu carro em menos um espaço, que o resultado obtido no 

lançamento do dado. Quando um carro perde os seus últimos pontos de 

travões pode continuar na corrida, contudo se o piloto precisar de travar 

outra vez, já não tem travões.  

 

 

4. BLOQUEADO 
O bloqueio ocorre, quando a 

trajectória de um piloto está 

bloqueada por um ou mais 

carros. Se o carro está 

impossibilitado de passar os carros que lhe estão à frente e assim 

impossibilitado de usar completamente todos os seus movimentos, este 

piloto é considerado bloqueado.  

Depois de ter movimentado o carro, 

tanto quanto o possível, o piloto 

calcula o número de espaços que 

irão ficar por movimentar, se a pista 

não estivesse bloqueada. Usando a 

tabela ao lado, o piloto determina os 

pontos que o carro perde, quer em 

travões, quer em pneus.  

 

Nota: Se o carro tiver insuficientes pontos de travões ou de pneus para 

evitar o bloqueio, ou impedir o movimento de sete ou mais espaços, o 

carro tem um acidente e é eliminado.  

Quando um carro é eliminado através de bloqueio, o carro que está à sua 

frente, é atingido pelo carro eliminado, e automaticamente perde um 

ponto de carroçaria. Se existir a hipótese de escolha, de vários carros 

para atingir pelo piloto bloqueado, lança-se o dado preto para determinar 

à sorte, qual o carro a ser atingido.  
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5. REDUÇÃO DA VELOCIDADE COM A CAIXA (caixa de velocidades) 
 

Quando um piloto reduzir mais do que uma 

mudança na caixa de velocidades, o piloto diz que 

está a travar com a caixa do seu carro. O número de mudanças que um 

piloto reduzir, determina o número de pontos de combustível, travões e 

motor, que são perdidos pelo carro (ver tabela).  

 
Número de Reduções na Caixa de Velocidades Combustível Travões Motor 

Redução de 2 mudanças     (de 6ª para 4ª) 1 0 0 

Redução de 3 mudanças     (de 5ª para 2ª) 1 1 0 

Redução de 4 mudanças     (de 6ª para 2ª) 1 1 1 

 

 

Quando um carro perde os seus últimos pontos de combustível, pode 

continuar na corrida, mas só poderá reduzir uma mudança na caixa de 

velocidades, por jogada. 

Se um carro perder os seus últimos pontos de travões, não poderá mais 

efectuar reduções de três ou quatro mudanças na caixa de velocidades.  

Se um carro perder os seus últimos pontos de motor, não poderá mais 

efectuar reduções de quatro mudanças na caixa de velocidades.  

 

Nota: Não é permitido efectuar reduções equivalentes a cinco mudanças 

na caixa de velocidades.  

 

 

6. COLISÕES  

 
Quando um carro acaba o seu movimento num espaço atrás ou ao lado 

(mas não à frente) de um ou mais carros, então existe o risco de colisão. 

Para descobrir se a colisão ocorre e um ou mais carros são danificados, 

cada piloto envolvido lança o dado preto, por cada um dos seus carros. 

Se o piloto obtiver do dado o resultado de 1, o seu carro está danificado 

e perde um ponto de carroçaria. Quando um carro perde os seus últimos 

pontos de carroçaria, tem um acidente e é eliminado da corrida.  

 

Nota: O condutor que causou a colisão (aquele que se moveu para 

próximo de outro carro ou carros) lança o dado preto em último lugar. Se 

esse piloto causar a eliminação de outros carros, um ou mais, então o seu 

carro perderá automaticamente um ponto de carroçaria, por cada carro 

eliminado, sem que tenha lançado o dado preto. 

 

 



Formula Dé – Regras Básicas – Corrida c/1 Volta - Página 11/30 

 
 

 No exemplo ao lado, o piloto do carro A tem um 

risco de colisão com os carros B, C e D. 

Devemos proceder da seguinte forma: 

1) Os pilotos dos carros B, C e D lançam, cada um 

deles, o dado preto para determinar se tiveram 

uma colisão e se foram danificados pelo carro 

A.  

2) Se algum destes três carros for eliminado, o 

carro A, perde um ponto de carroçaria por cada carro eliminado. Se 

nenhum for eliminado, o piloto do carro A lança o dado preto três vezes 

para determinar se foram causados danos pelos carros B, C e D 

respectivamente. 

 

 

7. DANOS NO MOTOR 

 
Quando um piloto obtém do dado roxo o resultado de 20, quando tem 

engatada a 5ª mudança na caixa de velocidades, ou obtém o resultado de 

30, com o dado azul quando tem engatada a 6ª mudança da caixa de 

velocidades, o motor do carro foi levado ao limite. 

Depois de movimentar o carro, o piloto tem de lançar o dado preto para 

testar as condições do motor. Adicionalmente, todos os outros pilotos 

que estejam com a 5ª ou 6ª mudança da caixa de velocidades engatadas, 

nessa jogada, têm também, de fazer o mesmo. Isto simula de que maneira 

satisfatória os mecânicos fizeram o seu trabalho. 

Os pilotos que tenham obtido o resultado de 1 até 4 no dado preto, 

perdem um ponto de motor do seu carro. Quando um carro perder os 

seus últimos pontos de motor, explode e o carro é eliminado. 
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CORRIDA COM 2 VOLTAS 

 
Para uma corrida com 

duas voltas, coloque a 

folha de controlo dos 

componentes do carro 

apropriada, no painel 

dos instrumentos. Os 

pontos de danos dos 

carros (PD), são 

aumentados de acordo 

com a tabela. 

As regras de um a sete mantêm-se mas os carros têm agora mais pontos 

de danos (PD) para usar. 

Numa corrida com duas voltas é possível fazer uma paragem na boxe, no 

final da primeira volta para repor os pontos de pneus usados durante a 

corrida. Nenhuns dos outros pontos de danos podem ser repostos. 
 

 
Se um piloto quiser, pode efectuar uma paragem na boxe e mudar de 

pneus para recuperar os seus pontos de pneus perdidos na corrida. Cada 

piloto deve utilizar a boxe, que coincide com a cor do seu carro. Para 

chegar ao lugar da sua boxe, os carros devem seguir o único caminho 

das boxes existente (uma única trajectória).  

Só se pode entrar e sair, do lugar de paragem da boxe, através dos dois 

espaços marcados com setas em frente a cada uma delas. As regras de 

travagem, bloqueio, colisão, redução da velocidade com caixa de 

velocidades, e danos do motor não se aplicam no caminho das boxes. Se 

um carro estiver a bloquear-te, tu não podes passar, porque apenas 

existe uma única trajectória. Deves esperar atrás dele, mas não sofres 

qualquer penalização por não seres capaz de movimentar o teu carro, no 

número total de espaços saídos do dado.  

 

PROCEDIMENTOS DE ENTRADA 

Os carros podem entrar no espaço da sua boxe em qualquer velocidade! 

Eles devem obter do dado, um número que seja suficientemente alto para 

efectivamente se moverem até ao lugar da sua boxe. Chegar ao espaço 

com as setas em frente ao lugar da sua boxe, não é suficiente. Contudo, 

não faz mal, se o resultado obtido do dado exceda o número de espaços 

necessários para chegar exactamente ao lugar da sua boxe. Uma vez na 

boxe, o piloto recupera imediatamente qualquer ponto de pneus já usado 

e pode tentar sair da boxe na mesma jogada. 
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PROCEDIMENTO DE SAÍDA 

Ao sair do seu lugar da boxe, o piloto tem de sair exactamente pelo 

mesmo espaço que entrou na boxe.  

Assim que o piloto tenha restituído os seus pontos de pneus, lança o 

dado preto para saber, qual foi a rapidez com que a sua equipa de boxe 

trabalhou. O resultado é o seguinte: 

 

 Se sair de 1 a 10 – Paragem Rápida. Excelente! 

 Tens uma equipa de ases, que não desperdiçou nenhum tempo. O 

piloto divide o resultado obtido no dado preto por dois (com 

arredondamento para cima) e imediatamente movimenta o seu carro 

no número de espaços para fora do seu lugar de boxe.  

 O movimento rápido de saída de 1 a 5 espaços é considerado como 

tendo sido engrenada a 4ª mudança da caixa de velocidades, 

independentemente da mudança que tinha sido engrenada a quando da 

entrada no lugar da boxe. Na jogada seguinte, o piloto pode mudar as 

mudanças da caixa de velocidades, normalmente. 

 

 Se sair de 11 a 20 – Paragem Lenta – Ouch! 

A sua equipa de boxe não dormiu muito na noite anterior. O carro fica 

parado na boxe até à próxima jogada. O piloto pode depois, sair do 

lugar da boxe, com a 4ª velocidade engrenada ou outra velocidade 

mais baixa. 

 

Nota: Quando temos carros nas boxes e na pista de corrida ao mesmo 

tempo, a ordem de jogar dos carros é a seguinte: 

  

1º) Jogam os carros que estão na pista, mas que já tenham passado a 

entrada para o caminho das boxes; 

 

2º) Jogam os carros que estão no caminho das boxes; 

 

3º) Jogam os carros que estão parados nas boxes; 

 

4º) Finalmente, jogam os carros que estão na pista, mas que ainda não 

tenham alcançado a entrada do caminho das boxes. 

 

 

FIM DA CORRIDA 
 

O vencedor da corrida é o primeiro piloto que passar completamente a 

linha de chegada. Parar no espaço que contem a linha de chegada não 

conta como tendo terminado a corrida. A corrida acaba quando todos os 

pilotos que ainda estejam em prova tenham passado a linha de chegada.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Regras Avançadas 
- Para mais Emoção – 
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Estas regras avançadas foram criadas para 

completar as regras básicas, mas são 

independentes uma da outra. 

Antes de começarem a jogar, os jogadores 

devem escolher qual das regras avançadas 

querem usar. 

 

1. Cone de Aspiração 

2. Qualificação por Tempos 

3. Pneus: Duros, Macios e Chuva 

4. Condições Climatéricas 

 

CORRIDA COM 3 VOLTAS 
 

5. Construção do Carro 

6. Suspensão 

7. Reparação de Pontos e as Boxes 
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1. CONE DE ASPIRAÇÃO 
A aspiração pelo cone de ar, ocorre quando um carro acaba o seu 

movimento, precisamente na traseira de outro carro. Isto só pode ocorrer 

com a 4ª, 5ª ou 6ª mudança da caixa de velocidades engrenada. Um 

carro nunca pode usufruir do cone de aspiração, com a 1ª, 2ª e 3ª 

mudança da caixa de velocidades engrenada. 

Com o objectivo de beneficiar do cone de ar, o carro B (na figura) deve 

terminar o seu movimento, no espaço imediatamente atrás do carro A, e 

o carro A deve estar no mínimo com a 4ª mudança da caixa de 

velocidades engrenada. Uma vez chegado à traseira do carro A, o carro 

B pode adicionar ao seu movimento, 3 espaços extras, conforme ilustra a 

figura: 

a) Muda em uma trajectória o seu movimento 

extra e retorna à trajectória inicial, à 

frente do carro A; 

 

b) Muda em uma trajectória o seu movimento 

e segue em frente; 

 

c) Muda em duas trajectórias o seu 

movimento e segue em frente. 

 

CONDIÇÕES PARA O CONE DE ASPIRAÇÃO 

1. O carro não pode beneficiar do cone de aspiração, a menos que esteja 

na mesma mudança da caixa de velocidades ou acima, que o carro à 

sua frente. Ambos os carros devem estar pelo menos com a 4ª 

mudança da caixa de velocidades engrenada (ver a tabela do cone de 

aspiração); 

 

2. Não é permitido a um carro travar, com o objectivo de terminar o seu 

movimento, atrás de outro carro para assim beneficiar do cone de 

aspiração; 

 

3. A utilização do cone de aspiração não é obrigatória. Contudo se o 

piloto optar por utilizá-lo, está obrigado a mover o seu carro em 3 

espaços na pista. Se quiser, o piloto poderá reduzir o movimento 

desses 3 espaços, utilizando para o efeito, os pontos de travões, após 

ter iniciado o movimento extra resultante do cone de aspiração; 

 

4. Se o movimento de utilização do cone de aspiração, terminar num 

espaço imediatamente atrás de outro carro, pode beneficiar do cone 

de aspiração desse novo carro. Se isso provocar que o carro volte a 

ficar atrás de outro, pode novamente utilizar o cone de aspiração 

desse novo carro. Assim, um carro pode beneficiar de vários cones de 

aparição, numa mesma jogada; 
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5. Se um carro, usar o cone de aspiração para se movimentar de uma 

recta para uma curva, este movimento irá custar ao carro 1 ponto de 

travões, mas o movimento do carro não é encurtado em 1 espaço, 

como é usual. Isto é uma regra especial para simular a travagem 

tardia de um carro, ao entrar numa curva através do cone de 

aspiração. 

 

6. Um carro pode beneficiar do cone de aspiração numa curva. Contudo, 

ao utilizar o movimento extra, terá de seguir as direcções das setas 

pintadas nos espaços da curva, como é normal. Se o carro ao efectuar 

o movimento extra dos 3 espaços, sair de uma curva sem que tenha 

feito o número de paragens obrigatórias, é lhe aplicado as 

penalizações previstas no capítulo “Transpor uma Curva” (capítulo 2 

das regras básicas para corridas com 1 volta). 

 

Usando o exemplo da figura anterior, o carro B pode beneficiar do cone 

de aspiração do carro A, conforme mostra a tabela seguinte: 

 
Cone de  

Aspiração 

Carro A – Mudança engatada na caixa de velocidades 

1,2,3 4 5 6 

Carro B 

Mudança 

engatada na caixa 

de velocidades 

1,2,3 Não Não Não Não 

4 Não Sim Não Não 

5 Não Sim Sim Não 

6 Não Sim Sim Sim 
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2. QUALIFICAÇÃO POR TEMPOS 
Em vez de lançar o dado preto antes de começar a corrida, cada jogador 

faz o seu tempo de qualificação, através de uma volta à pista para 

determinar as suas posições na grelha de partida. Durante esta volta de 

qualificação, as regras de movimentos e de conduta dos pilotos, são 

aplicadas normalmente, mas nenhum ponto de danos é usado. Os pilotos 

podem reduzir até 4 mudanças na caixa de velocidades, por jogada, 

durante a qualificação. 

Ao tempo real efectuado pelo jogador, são adicionados pontos pelos 

lançamentos dos dados e pelas penalizações ao transpor uma curva. 

O resultado final da soma desses pontos, é o tempo obtido na 

qualificação. 

 

PROCEDIMENTOS 

Um dos jogadores é designado “Comissário de Pista”. São lhe dados os 

seguintes materiais: um relógio, um lápis e um papel. 

O piloto que vai efectuar a sua volta de qualificação, coloca o seu carro 

na trajectória central, em frente a linha de chegada e o carro começa 

com a 1ª mudança da caixa de velocidades engatada. 

 

1) O comissário de pista coloca o relógio em movimento, quando o 

piloto lançar pela primeira vez o dado, e este bater na mesa; 

 

2) O comissário de pista conta o número de vezes, que um piloto lança 

o dado para completar uma volta à pista; 

 

3) O comissário de pista, pára o relógio, assim que o carro do piloto 

passe a linha de chegada. Este é o tempo real do piloto; 

 

4) Todos os minutos completos do tempo real, contam como um ponto 

de tempo, relativamente ao tempo de qualificação do piloto 

(exemplo: 4 minutos e 22 segundos contam como 4 pontos); 

 

5) Adicionam-se todos os movimentos dos dados, que contam como 1 

ponto; 

 

6) Para terminar, por cada espaço ultrapassado por incumprimento das 

paragens obrigatórias nas curvas, é adicionado 1 ponto. 

 

O comissário de pista calcula o tempo de qualificação do piloto (pontos 

de tempo + número de lançamentos dos dados + número de espaços por 

incumprimento das paragens obrigatórias nas curvas).  

A “pole position” é atribuída ao piloto que obteve o menor tempo de 

qualificação. 
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Se vários pilotos obtiverem o mesmo tempo de qualificação, o piloto que 

obteve o melhor tempo real será o 1º na grelha de partida. 

 

Nota: Se um piloto não fizer qualquer paragem numa curva com 2 

paragens obrigatórias, o carro tem um acidente e a volta de qualificação 

termina. Este piloto irá começar a corrida na última posição da grelha de 

partida. Se um piloto efectuar 1 ou menos paragens numa curva, com 3 

paragens obrigatórias, a penalidade é igual. Se dois ou mais pilotos 

sofrerem esta penalização, cada um deles deve lançar o dado preto, e o 

que obtiver o resultado mais alto posiciona-se na última posição da 

grelha de partida, o segundo resultado mais alto posiciona-se na 

penúltima posição da grelha de partida e assim sucessivamente. 

 

Exemplo: 

 Um piloto obtém de tempo real, 4 minutos e 22 segundos e lança 18 

vezes os dados para completar uma volta à pista. Durante a volta de 

qualificação, teve a penalização de 1 espaço em cada uma de duas 

curvas em que não cumpriu as paragens obrigatórias. 

 

 O comissário de pista calcula agora o tempo de qualificação da 

seguinte forma: 4 pontos pelo tempo real, mais 18 pontos pelos 

lançamentos dos dados, mais 2 pontos pelas penalizações nas curvas, 

o que perfaz um total de 24 pontos. 

 

 O tempo de qualificação é de 24 num tempo de 4 minutos e 22 

segundos. 

 

 

3. PNEUS: DUROS, MACIOS E CHUVA 
A correcta escolha dos pneus é extremamente importante, tanto para a 

qualificação como para a corrida. 

Diferentes tipos de pneus devem ser usados, em diferentes condições 

climatéricas. Cada tipo de pneu tem as suas vantagens e desvantagens. 
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PNEUS DUROS 

Estes pneus são bons para o bom tempo e tempo 

instável, mas são perigosos na chuva. Os efeitos nas 

diferentes condições do tempo são: 

 

Bom Tempo: O movimento do carro e as penalidades incorridas (pontos 

de qualificação ou pontos de desgaste) aquando da passagem 

por uma curva, são normais durante a qualificação e a 

corrida. 

 

Tempo Instável: É idêntico ao bom tempo. 

 

Chuva: Durante a qualificação e a corrida, os carros derrapam em mais 3 

espaços, em cada movimento que termina, ou deveria terminar, 

dentro de uma curva. “Deveria terminar” significa que, se estás a 

transpor uma curva, esta regra também se aplica, e 3 espaços 

mais, são adicionados ao teu movimento. 

 

Nota: A aplicação desta regra pode causar-te, ao transpor uma 

curva, que não consigas efectuar as paragens obrigatórias. As 

penalidade que possam advir dessa situação (pontos na 

qualificação e pontos de desgaste na corrida) são normais. 

 

 

PNEUS DE CHUVA 

Estes pneus são bons na chuva, mas têm muitas 

dificuldades em qualquer dos outros estados do 

tempo. 

 

Bom Tempo: Na qualificação e numa corrida com 2 voltas. As penalidades 

(pontos de qualificação ou pontos de desgastes na corrida), 

por transpor uma curva, são multiplicadas por 2. Se a 

paragem nas boxes não for efectuada no final da 2ª volta, 

numa corrida com 3 voltas, durante a última volta, as 

penalidades por transpor uma curva são multiplicadas por 3. 

   

Tempo Instável: É idêntico ao bom tempo. 

 

Chuva: Na corrida e na qualificação, o carro derrapa apenas mais 1 

espaço, em cada movimento que termina ou deveria terminar, 

dentro de uma curva. As penalidades (pontos de qualificação ou 

pontos de desgastes na corrida) por transpor uma curva são 

normais. 
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PNEUS MACIOS 

Estes pneus são geralmente melhores que os pneus 

duros, no bom tempo e no tempo instável, mas 

extremamente perigosos em chuva. 

 

Bom tempo: Um carro equipado com estes pneus, ganha um bónus de 1 

espaço em todos os movimentos, independente da mudança 

da caixa de velocidades que tenha engrenada. Estes 

movimentos extra, aplicam-se a ambas as situações, 

qualificação e corrida. Contudo, as penalidades por falta de 

paragens obrigatórias numa curva (qualificação e corrida) 

são multiplicadas por 2. O uso do bónus de 1 espaço não é 

obrigatório. Um carro equipado com pneus macios não 

recebe o bónus de 1 espaço, quando está a sair da sua boxe, 

depois de uma mudança de pneus. 

Os pneus macios não são eficazes por mais do que uma volta. 

Se o carro não fizer uma paragem na boxe, no fim de 

efectuar uma volta à pista, para mudar de pneus (quer tenha 

sido ou não usados os seus pontos de desgaste), não 

beneficiará do bónus de 1 espaço durante a próxima volta. 

Se na 3ª volta, o carro não tenha ainda feito a paragem na 

boxe no final da 2ª volta (este piloto é teimoso!), o carro irá 

receber as seguintes desvantagens:  

 1 espaço  será deduzido no início de cada movimento; 

 As penalidades, por não efectuar as paragens 

obrigatórias numa curva serão multiplicadas por 3. 

  

Tempo Instável: É idêntico ao bom tempo. 

 

Chuva: Durante ambas as situações, qualificação e corrida, o bónus de +1 

movimento é perdido. Adicionalmente, o carro derrapa mais 3 

espaços em cada movimento que termina, ou deveria terminar, 

dentro de uma curva. As penalidades (pontos de qualificação e 

pontos de desgaste na corrida), por transpor uma curva, são 

multiplicados por 2 durante a 1ª e 2ª voltas. Se a paragem na 

boxe, não se fizer no final da 2ª volta (na 3ª volta da corrida), o 

carro irá receber as seguintes desvantagens: 

 1 espaço será deduzido em cada movimento; 

 As penalidades, por não efectuar as paragens 

obrigatórias numa curva serão multiplicadas por 3. 
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4. CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS 

As condições climatéricas, são determinadas 

antes da qualificação e antes da corrida, pelo 

que irão afectar as escolhas de pneus para 

cada uma das situações. Para determinar o 

tempo, lança-se o dado preto e verifica-se o 

resultado na “Tabela de Barómetro”, pintada 

no tabuleiro do jogo junto à pista. Existem três 

tipos de tempo: 

 

 

 

 

 

 

 

QUALIFICAÇÃO 

O primeiro piloto que vai efectuar a qualificação, lança o dado preto e 

verifica o resultado na tabela do barómetro. Se o tempo for: 

 

 

Chove durante toda a qualificação. 

 

 

 

 

O céu está carregado de nuvens, mas não chove durante a 

qualificação. 

 

 

 

 

Está sol durante toda a qualificação. 
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CORRIDA 

O piloto que obteve a “Pole Position” lança o dado preto e verifica o 

resultado na tabela do barómetro para determinar o tempo da corrida. 

Se for: 

 

Chove durante toda a corrida. Por causa das condições 

escorregadias causadas pela chuva, existem algumas 

alterações para as penalidades do dado preto: 

 

1. Colisões: Os carros perdem agora 1 ponto de carroçaria, quando 

obtêm os resultados de 1 ou 2; 

 

2. Danos no Motor: Os  carros perdem agora 1 ponto do motor, quando 

obtêm os resultados de 1 a 3; 

 

3.  Danos na Suspensão: Os carros perdem agora 1 ponto de suspensão 

quando obtêm o resultado de 1 a 5. 

 

No começo da corrida o tempo é de sol. O céu está nublado, 

mas ainda não chove.  

As condições climáticas devem ser verificadas durante toda 

a corrida, para que se saiba, se houve alguma alteração. 

Essa verificação é feita sempre que um piloto obtenha os seguintes 

resultados: 

 

 20 ao lançar o dado roxo da 5ª mudança da caixa de velocidades; 

 30 ao lançar o dado azul da 6ª mudança da caixa de velocidades. 

 

O piloto deve de seguida, lançar o dado preto para saber se ocorre 

alguma mudança no tempo, para isso terá de consultar a tabela do 

barómetro. 

Se o resultado for tempo instável e o tempo já estava instável, então 

deve ignorar o resultado obtido, e esperar pelo próximo lançamento do 

dado para que haja alteração das condições climatéricas. 

 

 

 

Está sol durante toda a corrida. 
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Nota Importante! 

Com chuva existem algumas alterações nas penalidades durante a corrida: 

1) Colisão: 1 ponto de carroçaria quando sair 1 ou 2 no dado preto; 

2) Danos no Motor: 1 ponto de motor quando sair 1 a 3 no dado preto; 

3) Suspensão: 1 ponto de suspensão quando sair 1 a 5 no dado preto.  

 

 

O diagrama seguinte mostra as possibilidades de alterações das 

condições climáticas quando a corrida começa com o tempo instável: 

 

 
 

1. Se as condições climáticas, mudarem para bom tempo, então essa 

mudança é apenas temporária, dura até ao próximo lançamento do 

dado; 

 

2. Se as condições climáticas, mudarem para chuva, então essa mudança 

é apenas temporária, dura até ao próximo lançamento do dado; 

 

3. Se o resultado obtido for tempo instável, depois de bom tempo 

temporário ou chuva temporária, então fica tempo instável até ao 

próximo lançamento do dado; 

 

4. Se o resultado obtido, for bom tempo ou chuva duas vezes seguidas, 

então o tempo está finalmente estabelecido e permanece o mesmo 

para o resto da corrida; 

 

5. Se o resultado obtido for bom tempo, depois de chuva temporária, 

então fica bom tempo temporário e vice-versa. 
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CORRIDA COM 3 VOLTAS 

 
 

5. CONSTRUÇÃO DO CARRO 
Coloca a folha de controlo de componentes do carro para uma corrida de 

3 voltas, no painel de instrumentos. Vais notar que a folha de controlo 

dos componentes do carro, não tem os pontos de desgaste marcados. 

Isto acontece, porque os jogadores podem agora escolher como construir 

o seu próprio carro. O carro contém agora 6 componentes: pneus, 

travões, combustível, motor, carroçaria e suspensão. 

Cada jogador tem 20 pontos de desgaste para distribuir por esses 

componentes. Antes de começar a corrida, mas depois de as condições 

climatéricas terem sido determinadas, os jogadores distribuem os seus 

pontos de desgaste, pelos seis componentes do carro. 

 

Importante: Deve ser colocado o mínimo de 1 ponto em cada parte do 

carro, pelo que numa corrida com 3 voltas, a folha já vem preenchida 

com 6 dos 20 pontos de desgaste. Se bem que, as folhas para uma 

corrida de 3 voltas, são fornecidas com o jogo, não estão impressas da 

mesma forma do que as outras, o quadrado com o “1” desenhado na linha 

dos pontos de desgaste dos pneus, é considerado como sendo o “pião”, e 

os quadrados desenhados com o “1”, nas linhas dos pontos de desgaste 

do motor, carroçaria e suspensão, são considerados como sendo os 

quadrados da “explosão”. Todos eles contam relativamente ao total dos 

20 pontos de desgaste. 

 

RELEMBRAR AS PENALIZAÇÕES NUMA CORRIDA COM 3 VOLTAS 

1. Quando o último ponto de carroçaria, motor ou suspensão tenha sido 

marcado na folha, o carro é eliminado; 

2. Depois do último ponto de travão, ter sido marcado na folha, o jogador 

não pode mais travar e não pode efectuar reduções de 3 ou mais 

mudanças da caixa de velocidades; 

3. Depois do último ponto de combustível, ter sido marcado na folha, o 

jogador não pode mais efectuar reduções de 2 ou mais mudanças da 

caixa de velocidades; 

4. Assim que um carro transpor uma curva, o número de pontos de 

pneus igual aos espaços excedidos por não ter efectuado as paragens 

obrigatórias, devem ser marcados na folha.  

Quando o último ponto é marcado na folha, o carro entrará em pião. 

Se o número de espaços excedidos, for sempre maior do que os 

pontos que restam na folha, o carro é eliminado. 
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6. SUSPENSÃO E ESPAÇOS PERIGOSOS 
 

 
 
A caixa de suspensão, representa os amortecedores e o sistema de 

direcção do teu carro. 

Sempre que um carro perde um ponto de carroçaria, um ponto de motor 

ou é eliminado numa corrida de 3 voltas, o espaço da pista onde o dano 

ocorreu, torna-se perigoso. Esse espaço perigoso, deve ser marcado 

através de um qualquer método que os jogadores escolham (um peão, um 

spoiler por usar, etc.).  

Se um carro parar ou movimentar-se através desse espaço, então o 

piloto tem de lançar o dado preto, para determinar se algum dano foi 

causado à suspensão do seu carro. 

Se o resultado obtido do dado, for 1 a 4, então o carro perde 1 ponto de 

suspensão e o piloto marca com um traço (ou cruz) a perda desse ponto 

na folha de controlo dos componentes do carro. Quando um carro perde o 

seu último ponto, é eliminado da corrida. 

Não existe nenhum limite para o número de espaços perigosos, que 

podem ser marcados numa pista. 

 

 
7. REPARAÇÃO DE PONTOS E AS BOXES 

 

No início de uma corrida com 3 voltas, além da possibilidade da 

construção do carro com 20 pontos de desgaste, também é dado 

a cada carro 2 pontos de reparação (identificados com uma 

chave-inglesa). Esses pontos de reparação, são usados nas paragens na 

boxe para repor os pontos gastos de travões, combustível, carroçaria, 

motor e suspensão, na ordem de 1 para 1. Por cada ponto de reparação 

usado, durante a paragem na boxe, o piloto repõe 1 ponto de desgaste de 

um qualquer componente do carro, à sua escolha. Uma vez usado o ponto 

de reparação, devemos fazer um traço (ou cruz), na folha de controlo dos 

componentes do carro, na linha com o desenho da chave-inglesa. Os 

pontos de reparação, não podem ser reposto durante toda a corrida. Os 

pilotos podem escolher, em usar ambos os pontos de reparação, durante 

uma única paragem na boxe, ou podem dividi-los entre duas paragens na 

boxe. 
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Existem agora 2 tipos de paragens na boxe: 

 

PARAGEM RÁPIDA NA BOXE 

Permite apenas repor os pontos usados de pneus e mudar o tipo de 

pneus. O procedimento é igual ao descrito nas regras básicas. 

Durante uma paragem rápida na boxe, não é permitido usar os pontos de 

reparação para reparar outros componentes do carro. 

 

 

PARAGEM COMPLETA NA BOXE 

Ao chegar à boxe, deves anunciar que o carro irá efectuar uma paragem 

completa. Terás de esperar, pela próxima jogada para que possas sair da 

boxe, e deves engrenar a 4ª mudança da caixa de velocidades ou outra 

menor que esta, à saída da boxe. Além de repores os pontos de pneus 

e/ou mudares de pneus, podes também usar os teus pontos de reparação 

para repor pontos de desgaste de travões, combustível, motor, carroçaria 

e suspensão. 

Esta reposição é feita na ordem de 1 para 1. 

 

Relembrar: Um carro com pneus macios não recebe o bónus de um 

espaço quando sai do lugar da boxe, depois de mudar os pneus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formula Dé – Índice - Página 29/30 

 
 

 
 

Índice 
 

 

 

 

REGRAS BÁSICAS 2 

OBJECTIVO DO JOGO 2 

CONDUTA DOS PILOTOS 2 

CONTEÚDO DA CAIXA 2 

PREPARAR O JOGO 3 

AS 3 REGRAS BÁSICAS 4 

1. CAIXA DE VELOCIDADES E MOVIMENTO 4 

2. REGRAS DA CORRIDA 5 

3. PONTOS DE DESGASTE 6 

GRELHA DE PARTIDA 7 

CORRIDA COM 1 VOLTA 7 

1. INÍCIO DA CORRIDA 7 

2. TRANSPOR UMA CURVA 8 

3. TRAVAR 9 

4. BLOQUEADO 9 

5. REDUÇÃO DA VELOCIDADE COM CAIXA 10 

6. COLISÕES 10 

7. DANOS NO MOTOR 11 

CORRIDA COM 2 VOLTAS 12 

FIM DA CORRIDA 13 

REGRAS AVANÇADAS 14 

1. CONE DE ASPIRAÇÃO 16 

2. QUALIFICAÇÃO POR TEMPOS 18 

3. PNEUS: DUROS MACIOS E CHUVA 19 

SUMÁRIO DOS BÓNUS E PENALIDADES 22 

4. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 23 

CORRIDA COM 3 VOLTAS 26 

5. CONSTRUÇÃO DO CARRO 26 

6. SUSPENSÃO ESPAÇOS PERIGOSOS 27 

7. REPARAÇÃO DE PONTOS E AS BOXES 27 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Versão Portuguesa: Paulo Santos 

 
Abril de 2007 

 


