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Conteúdo 

- 1 Tabuleiro do jogo 

- 4 Camiões (de cores diferentes) 

 

- 20 Torres de Petróleo (5 em cada uma das cores) 

 

- 5 Locomotivas 

 

- 3 Barris para marcar o preço do barril de petróleo 

 

- 36 Fichas de Prospecção 

 

 12 Fichas com uma torre de prospecção, valendo cada 4 fichas 2,3 ou 4 

 12 Fichas com duas torres de prospecção, valendo cada 6 fichas, 2 ou 5 

 12 Fichas com três torres de prospecção, valendo cada 4 fichas, 4,5 ou 6. 

- 60 Marcadores de Petróleo. Representam as reservas de petróleo que tem um espaço de terreno. 

 

- 42 Cartas de Acção (30 bege e 12 vermelhas) 

 

- 78 Licenças com os valores de 1 ou 2 (39 de cada) 

 

- 4 Cartas de Referência 

 

- 1 Dado do Preço do Mercado em 2 cores 

- Dinheiro 
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Preparação do Jogo 

1. O tabuleiro é posicionado no meio da mesa, e tem três áreas: 

 No meio temos o terreno, no qual o petróleo foi encontrado. São nestes espaços que se 

movem os camiões e são construídas as plataformas de petróleo. 

 Na borda inferior estão as vias-férreas, nas quais o petróleo extraído é transportado com a 

ajuda de locomotivas. 

 No lado esquerdo temos os tanques de armazenamento das três companhias com uma 

tabela com os preços de venda. 

 Em cima do terreno temos espaços para colocar as diferentes cartas do jogo. 

 Antes de começares a jogar tira para fora da caixa as fichas de prospecção e as cartas de 

acção, licenças e cartas de referência. 

2. Agora posiciona as fichas de prospecção na mesa, com a face virada para cima (o lado do 

número para baixo, sem que nenhum jogador o veja): 

 Posiciona as fichas de prospecção com uma torre nos quadrados com uma torre de 

prospecção. 

 Posiciona as fichas de prospecção com duas torres nos quadrados com duas torres de 

prospecção. 

 Posiciona as fichas de prospecção com três torres nos quadrados com três torres de 

prospecção. 

 Quando jogares com três jogadores, os quadrados com o número 3 não são usados! Seis 

fichas irão ficar de fora do jogo, coloca-as de regresso à caixa sem olhar para elas. 

3. Os barris de petróleo que marcam o preço de venda do petróleo, são posicionados nas três 

tabelas, cada um deles no preço de $5.000 (assinalado com um desenho de barril de petróleo). 

4. Todas as 60 marcas de petróleo (quadrados pretos), são posicionadas ao lado do tabuleiro como a 

provisão (à espera de serem utilizadas). 

5. Separa os três tipos de cartas do jogo, da seguinte maneira: 

  As Cartas de Acção são divididas em função das suas costas (12x vermelhas e 30x 

beges), cada monte é baralhado e colocado, com a face virada para baixo, no respectivo 

espaço do tabuleiro. 

 As 78 Licenças (cartas com as costas a verde) são baralhadas e posicionadas, com a face 

virada para baixo, no respectivo espaço do tabuleiro do jogo. 

6. Um jogador é nomeado “banqueiro”. Ele terá de separar o dinheiro e irá dar a cada jogador 

$15.000. O banqueiro terá de guardar o seu dinheiro separado do dinheiro do banco. 

7. Agora, cada jogador escolhe uma das quatro cores e recebe: 

 1 Camião 

 5 Torres de Prospecção 

 1 Locomotiva 

 Cada jogar posiciona, por agora, o seu camião e as suas torres de prospecção à sua frente. 

 Cada locomotiva é posicionada num dos espaços de início das vias-férreas marcadas com 

o triplo símbolo de comboio. 

8. A Locomotiva preta é posicionada no seu lugar de início marcado com um único símbolo de 

comboio. 

9. Cada jogador recebe uma carta de referência. Num dos lados é um sumário das acções do jogo, 

no lado inverso tem a informação sobre símbolos e custos. 

10. Escolhe um Jogador Inicial. Ele recebe o dado e começa o jogo. O dado é a marca para o 

jogador inicial. 
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Modo de Jogar 

O jogador inicial efectua a sequência das nove acções pela ordem que se segue (Executa a 

sequência das novas acções pela ordem, começando com o jogador inicial): 

 

 

 

 

Acção 1 

 

Tanques de Armazenamento 

e tabela de preços 

e 

Lugar para as cartas de acção 

e 

Cartas de licença 

e 

Quadrados 

de colina 

e 

Quadrados de 

montanha 

e 

Termina o 

Jogo 

e 
Custo do movimento da 

locomotiva preta 

Aqui começam as locomotivas dos jogadores 

Aqui começa a 

locomotiva preta 
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Alterar o Preço de Venda do Petróleo 

O jogador inicial lança o dado e determina o preço de venda para cada uma das três companhias de 

petróleo. Ele começa com a “Hudson Oil Industries”, depois a “Jet Oil Inc.” e por fim a “US 

Standard Oil Trust”. Lança o dado uma vez para cada companhia e depois ajusta o barril de petróleo 

(marcador do preço), na tabela da seguinte maneira: 

a) Se o barril de petróleo estiver na secção branca da tabela (por exemplo no início do jogo) um 

número azul aumenta o preço de venda da companhia; um número vermelho diminui o preço 

de venda da companhia. 

b) Se o barril de petróleo estiver na secção azul da tabela, qualquer número lançado, 

independentemente da cor, diminui o preço de venda da companhia. 

c) Se o barril estiver na secção vermelha da tabela, qualquer número lançado, independentemente 

da cor, aumenta o preço de venda da companhia. 

 

Acção 2 

Revelar e Tirar Cartas de Acção 

a) Primeiro, o jogador inicial retira a carta do topo do baralho de cartas de 

acção vermelhas; agora, ele avança a locomotiva pelo número de 

espaços indicados na carta ao lado do símbolo da locomotiva preta (ver 

Ilustração das Cartas de acção). A carta de acção é depois posicionada, 

com a face virada para cima, junto ao tabuleiro do jogo. 

b) Agora, o jogador inicial retira cartas do monte das cartas de acção de cor bege e posiciona essas 

cartas, com a face virada para cima, ao lado da carta vermelha. O número de cartas bege de 

acção retiradas é igual ao número de jogadores. Por exemplo, se existirem 3 jogadores revela 

três cartas. Se existirem quatro jogadores revela quatro cartas. Se o monte de cartas de acção se 

esgotar, então baralha e volta a usar o monte de cartas descartadas. 

c) O jogador inicial tira uma das cartas de acção reveladas, quer seja vermelha ou bege, e 

posiciona com a face virada para cima, à sua frente. Prosseguindo no sentido dos ponteiros do 

relógio, os outros jogadores também tiram e posicionam uma carta de acção revelada. A carta 

de acção que sobrar é colocada no seu monte das cartas descartadas. 

 

Ilustração das Cartas de Acção 

 

Não te esqueças de que as cartas de acção que 

estão em baixo são ambas, cartas de acção 

vermelhas, e só uma carta de acção vermelha irá 

sempre ser jogada numa jogada (ver Acções 2a-

2c).  

Existem dois tipos de acções, standard e especiais: 

 

 

 

 

 

 

 

As acções Standard são as seguintes:  

 



 

 

6 

 Avança, a locomotiva preta pelo número de espaços indicados no símbolo da locomotiva. Por 

exemplo, a carta vermelha da página anterior, do lado esquerdo em baixo tem um 3 em branco 

a seguir ao símbolo de locomotiva, permite que ao jogador avançar a locomotiva em 3 espaços. 

A carta de baixo ao lado direito irá fazer com que a locomotiva preta avance 2 espaços. Isto é 

feito na Acção 2a. 

 

 O jogador inicial distribui (as cartas de licença verdes) a cada jogador, o 

número de cartas indicadas ao lado do símbolo de licença a verde em cada 

carta de acção do jogador. Isto é explicado na Acção 3. Por exemplo, o 

jogador com a carta de acção de cima do lado esquerdo recebe 3 licenças 

enquanto o jogador com a carta de acção que está em baixo do lado direito 

recebe 2 licenças. 

 

 Cada jogador move a sua locomotiva e/ou o seu camião através da 

atribuição de pontos de movimento explicados na Acção 4a. O máximo de 

número de pontos de movimento que pode ser usado está indicado ao lado 

do símbolo de movimento (as duas rodas). O total de ambos os 

movimentos, locomotiva e camião não pode exceder o máximo indicado 

na sua carta de acção. Contudo, movimento a menos é permitido (não 

movimentar também é permitido). 

 

As Acções Especiais são as seguintes: 

 Altera o preço de venda de uma companhia com o número indicado ao lado do barril de 

petróleo (barril de petróleo preto). Por exemplo, a carta do topo do lado direito irá permitir ao 

jogador ajustar o preço de uma companhia de petróleo em 2 espaços para cima (aumentar) ou 

para baixo (diminuir). Ver Acção 4d para esta situação. 

 

 Tira um Marcador de Petróleo do monte da provisão, de graça conforme indicado pelo símbolo 

do marcador de petróleo (símbolo do quadradro preto). Ver Acção 4d para esta situação. 

 

 Move todas as locomotivas dos jogadores oponentes para trás no número de espaços indicados 

ao lado do símbolo do comboio triplo (com uma pequena seta vermelha por cima dele). Por 

exemplo na carta de acção do fundo do lado esquerdo, irá mover todas as locomotivas 

oponentes para trás em 5 espaços. Ver Acção 4d para esta situação. 

 

Acção 3 

Entregar Licenças 

a) O jogador inicial dá licenças tiradas do baralho verde de licenças, começando por si e 

prosseguindo no sentido dos ponteiros do relógio. Cada jogador recebe o número de licenças 

conforme indicado na sua carta de acção, através do número ao lado do símbolo verde de 

licença (ver página 5:Ilustração das cartas de acção). Se o baralho de licenças se esgotar, então 

baralhas e volta a usar o monte de cartas descartadas. As licenças vêm com os valores de “1” 

ou “2”. 

b) As licenças são guardas secretamente do olhar dos outros jogadores. 

 

Acção 4 

 

 



 

 

7 

Despender Pontos de Movimento no Camião e Locomotiva. 

Movimento dos Veículos e efectuar Acções Especiais 

 O jogador inicial atribui pontos de movimento e move a sua locomotiva e/ou camião num 

montante qualquer que não exceda o seu máximo de pontos de movimento permitido, conforme 

indicado na sua carta de acção, pelo número ao lado do símbolo do movimento (as duas rodas – 

ver página 5: ilustração das cartas de acção). 

 Depois, o jogador inicial efectua qualquer acção especial a que tem direito conforme explicado 

a seguir. 

 Prosseguindo no sentido dos ponteiros do relógio, cada um dos outros jogadores também 

efectua os movimentos e acções especiais. 

 

a) Posicionamento e Movimento dos Camiões 

 Os camiões são inicialmente posicionados em qualquer quadrado escolhido pelo 

proprietário, na primeira coluna do tabuleiro do jogo (esta é a coluna que tem um único 

símbolo de comboio preto; é a coluna mais próxima das companhias de petróleo). 

 Começando na actual posição do camião (o posicionamento inicial não é um ponto de 

movimento), o jogador move agora o seu camião sobre o tabuleiro em qualquer direcção, na 

horizontal ou na vertical, para a esquerda ou para a direita ou para cima ou para baixo. No 

entanto, não são permitidos movimentos na diagonal. 

 Mover o camião para uma planície (quadrados castanhos) custa 1 ponto de movimento. 

 

 Mover o camião para uma colina (quadrados verdes) custa 2 pontos de movimento. 

 

 Mover o camião para uma montanha (quadrados cinzentos) custa 3 pontos de movimento. 

 

 Não é permitido parar numa ficha de prospecção ou num espaço com outro camião. No 

entanto, podes te mover por cima desses espaços (passando por eles, mas não parando), 

utilizando os pontos de movimentos de acordo com o tipo de quadrado. 

 Os quadrados com Torres de Prospecção não podem ser atravessados. 

 O movimento pode ser interrompido para procurar por petróleo. Este procedimento está 

descrito no próximo parágrafo. 

 Um jogador podes optar por não mover o camião ou move-lo sem utilizar todos os pontos de 

movimento. Qualquer ponto que restar pode ainda ser utilizado para movimentar a 

locomotiva. 

 

b) Procurar por Petróleo 

Se um camião se mover para um quadrado adjacente a uma ficha de prospecção, o jogador 

pode parar o movimento do camião para secretamente olhar para o lado escondido dessa ficha 

(aquele com o número), mas só o podes fazer com as fichas pretas, nunca com as fichas 

vermelhas. 
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 Um jogador só pode olhar para as fichas de prospecção que estejam num quadrado adjacente 

ao camião (na horizontal e vertical nunca na diagonal). 

 Excepção: Nunca podes pegar nas fichas de prospecção a vermelho. As fichas vermelhas 

têm duas torres de prospecção. As fichas pretas têm uma ou três torres de prospecção. 

Quando uma torre é construída numa ficha de prospecção (vermelha ou preta), a ficha é 

virada para expor o número que está por baixo. Construir uma torre de prospecção está 

explicado na Acção 5. 

 Depois de o jogador ter observado o número, cada ficha tem de ser posicionada de novo no 

seu quadrado, com o símbolo das torres virado para cima. 

 Depois disto o jogador pode continuar a mover o seu camião. 

 Terminar o movimento do camião num quadrado adjacente a uma ficha de prospecção irá 

permitir ao jogador proprietário do camião sacar petróleo nesse lugar, mais tarde nessa 

jogada. 

 

c) Mover a tua Locomotiva 

Cada jogador pode distribuir tantos pontos dos seus pontos de movimentos quantos quiser para 

mover a sua locomotiva, ao logo das vias-férreas em direcção ao porto. Isto é necessário para 

transportar o petróleo para os tanques de armazenamento. Mais explicações podem ser 

encontradas na Acção 6.   

Se o jogador já moveu o camião só os pontos que sobraram do movimento podem ser usados 

para mover a locomotiva. 

 O número de pontos de movimento que uma locomotiva precisa para avançar um espaço 

está escrito na tabuleiro ao lados das vias-férreas (números brancos, 1, 2, ou 3). 

 Os pontos de movimento que não poderes utilizar serão perdidos. 

 

d) Acções Especiais 

Se uma acção especial estiver indicada na carta de acção, esta é para ser lavada a cabo de 

imediato. 

 Alterar o Preço de Venda 

O jogador move o barril de petróleo de uma companhia, à sua escolha, para cima ou para 

baixo na tabela de preço de venda, até ao total de número de pontos indicados na sua carta 

acção. 

 

 Obtém um Marcador de Petróleo de forma gratuita 

O jogador tira uma unidade de marcador de petróleo da provisão e posiciona-a num dos 

tanques de armazenamento da sua cor. 

 

 Mover as Locomotivas dos outros jogadores 

O jogador move todas as locomotivas dos outros jogadores para trás no número de espaços 

indicados na carta de acção.  

O comboio preto nunca é movido para trás. 

 

 Atenção: 

Quando se move para trás as locomotivas dos outros jogadores, moves no número de 

espaços, não no número de pontos de movimento que deveria custar para avançar para esse 

lugar. Por exemplo, se a locomotiva verde está no espaço mais à direita (os últimos 3 
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espaços) e é movida para trás em 3 espaços, esta deverá ser posicionada no espaço 2 mais à 

direita. Na próxima vez a locomotiva para avançar precisará de três pontos de movimento 

para se mover, do espaço 2 para o espaço 3, para a sua direita. 

 

 Descartar Cartas de Acção 

Uma vez completadas, todas as acções duma carta de acção, a carta de acção é descartada 

para o respectivo monte de cartas descartadas. 

 

Acção 5 

Construir Torres de Petróleo 

Se um camião de um jogador está adjacente (não na diagonal) a um ou mais fichas de prospecção, 

ele pode construir uma e só uma torre de petróleo por jogada. 

 

 O jogador inicial constrói primeiro a sua torre de petróleo. Prosseguindo no sentido dos 

ponteiros do relógio, a partir do jogador inicial, cada um dos outros jogadores que quiser, 

pode construir uma torre de petróleo na sua vez. 

 Para construir numa ficha de prospecção com um único símbolo de torre custa $4.000. (estas 

fichas tem um valor de 2,3 ou 4 unidades de marcadores de petróleo no lado inverso). 

 Para construir numa ficha de prospecção com dois símbolos de torre (em vermelho) custa 

$6.000. (estas fichas tem um valor de 2 ou 5 unidades de marcadores de petróleo no lado 

inverso). 

 Para construir numa ficha de prospecção com três símbolos de torre custa $8.000. (estas 

fichas tem um valor de 4, 5 ou 6 unidades de marcadores de petróleo no lado inverso). 

 

Os jogadores pagam o montante apropriado ao banco. Depois viram a ficha de prospecção para 

revelarem a todos os jogadores, as unidades de marcadores de petróleo. Agora, o jogador recebe 

uma quantidade de marcadores de petróleo (peças pretas) igual ao número que se encontra na ficha 

de prospecção. 

Coloca os marcadores de petróleo, uns por cima dos outros, e a torre de petróleo da sua cor por 

cima deles, e tira a ficha de prospecção. Coloca a ficha na caixa do jogo para não ser mais usada 

durante o jogo. 

 

Nota: Um jogador tem de ter o montante em dinheiro, necessário para construir uma torre se 

petróleo. Não é permitido qualquer crédito neste jogo. 

 

Acção 6 

Extracção e Transporte do Petróleo 

Começando com o jogador inicial e prosseguindo no sentido dos ponteiros do relógio, cada jogador 

produz agora petróleo (vai extrair petróleo) e transporta o petróleo para os tanques de 

armazenamento, por via das locomotivas. 

 

 Na sua vez de jogar, cada jogador tem de produzir (remover) UM marcador de petróleo de 

CADA torre de petróleo que seja proprietário. Se o último marcador de petróleo for 

removido de uma torre de petróleo, então a torre de petróleo é retirada e regressa ao seu 

proprietário para ser usadas mais tarde. 
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 O petróleo produzido tem de ser transportado para os tanques de armazenamento ou é 

descartado (regressa à provisão dos marcadores por usar). O transporte dos marcadores de 

petróleo está dependente da disponibilidade de usar uma locomotiva (a posição no tabuleiro 

em relação à torre de petróleo). 

 Se o transporte está disponível para os marcadores de petróleo, então eles são posicionados 

nos tanques de armazenamento do proprietário. Cada jogador tem um tanque de 

armazenamento em cada uma das três áreas das companhias (cada tanque de armazenamento 

está colorido de forma a coincidir com a cor de cada jogador). Os marcadores de petróleo 

podem ser posicionados em qualquer dos três tanques de armazenamento do proprietário, 

em qualquer que seja a combinação que o proprietário escolha (Ver limitação na Acção 8). 

 Se o jogador fizer intenção de transportar os marcadores de petróleo e tiver a sua locomotiva 

disponível (em posição) de os transportar, então os marcadores são transportados 

(posicionados nos tanques de armazenamento), sem envolver mais custos 

 Uma locomotiva está disponível para transportar, se tiver na mesma coluna ou na coluna à 

direita da coluna que contém a torre de prospecção. Determina a disponibilidade da 

locomotiva para CADA torre de petróleo, separadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se a locomotiva de um jogador estiver indisponível para ser usada (está à esquerda da 

coluna da torre de prospecção), contudo há várias maneiras de transportar o petróleo 

(marcadores): 

a) A locomotiva preta pode ser usada para o transporte, se ela estiver disponível para ser 

usada. O custo de sua utilização é de $3.000 por CADA marcador de petróleo a ser 

transportado. Esta taxa é paga ao banco. 

b) Se uma locomotiva oponente estiver disponível para o transporte, então pode ser usada 

pelo custo de $3.000 por marcador. O proprietário dessa locomotiva recebe a taxa, a qual 

não pode ser recusada. A locomotiva usada é a locomotiva que está mais à direita (mais 

avançada). Se duas ou mais locomotivas estiverem empatadas (as locomotivas mais à 

direita), então a taxa é dividida em partes iguais pelos proprietários. 

c) Se nenhuma locomotiva estiver disponível para uma torre de petróleo (na coluna da 

esquerda da torre de petróleo) então o petróleo é perdido e o marcador do petróleo 

regressa à provisão. 

Se um marcador de petróleo não for transportado (não o quis fazer, não tinha dinheiro para o 

fazer, etc.), então o marcador regressa à provisão.  

Quando um marcador de petróleo é posicionado num tanque de armazenamento, não pode 

ser movido para qualquer outro tanque de armazenamento. 

 

 

 

 

Não pode ser transportado 

Pode ser transportado 
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Acção 7 

Vender Petróleo 

O DIREITO de vender o petróleo armazenado nas três companhias (Hudson, Jet e US Standrd) é 

atribuído à maior licitação do leilão. Existe um leilão em CADA companhia. Cada companhia é 

ganha pelo jogador que aposte mais licenças (valor das cartas verdes). O vencedor do leilão pode 

(mas não precisa de o fazer), vender qualquer quantidade de marcadores de petróleo que estejam no 

seu tanque de armazenamento dessa companhia em particular. Cada marcador de petróleo é vendido 

ao banco pela cotação determinada pelo preço de venda da tabela para essa companhia. Só o 

vencedor do leilão para uma companhia pode vender petróleo dessa companhia. 

a) Leilões 

 O primeiro leilão tem lugar na “Hudson Oil Industries”. O leilão seguinte é para a 

“Jet Oil Inc.”. O último leilão é a da “US Standard Oik Trust”. 

 O jogador inicial começa a licitar. A licitação prossegue no sentido dos ponteiros do 

relógio. Só jogadores com marcadores de petróleo nos tanques de armazenamento de 

campanhia que está em licitação, podem participar no leilão. É possível que outro 

jogador possa iniciar o leilão, porque o jogador anterior não tinha permissão de 

participar no leilão. 

 Cada jogador a seguir tem de apostar mais do que a última licitação. O montante da 

licitação é a soma dos valores das licenças. A licitação tem de ser pronunciada de 

forma a que todos os jogadores a possam ouvir de forma clara. Qualquer jogador que 

não participa no leilão tem de passar. Quando passares na tua vez de licitar, não 

podes mais voltar a apostar neste leilão em particular. 

 Quando todos os outros jogadores tiverem passado, o jogador com a maior licitação, 

ganha o leilão. Ele paga com as licenças necessárias para cobrir o montante 

apostado. Nenhuma alteração pode ser feita, por isso qualquer valor de uma licença 

utilizado em parte (não na sua totalidade) é perdido. Os outros jogadores guardam as 

suas licenças. 

 Quando a licitação vencedora não for possível de ser liquidada na sua totalidade, o 

jogador que fez a aposta irá ser penalizado. Ele perde metade (arredondamentos para 

cima) das suas cartas de licenças (não os valores) tiradas à sorte pelo jogador à sua 

esquerda e estas cartas são descartadas (o jogador não recebe nada em troca). O 

leilão é realizado novamente. 

 Se todos os jogadores (elegíveis para licitar), passarem sem que qualquer licitação 

tenha sido feita para uma companhia, então nada irá ser vendido dessa companhia 

(ninguém ganha o direito de vender) nesta jogada. 

 O vencedor de um leilão vende os seus marcadores conforme descrito a seguir. 

Depois começa o leilão da próxima companhia. 

 

b) Venda 

Agora, os vencedores dos leilões vendem as quantidades que quiserem de marcadores de 

petróleo dos seus tanques de armazenamento. Eles não são obrigados a vender. Por cada 

marcador de petróleo vendido, o proprietário recebe a cotação actual do banco. Os marcadores 

vendidos são removidos dos tanques de armazenamento e regressão à provisão. 
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Acção 8 

Limitações dos Tanques de Armazenamento 

Até completares a Acção 7 (leilões e venda), TODOS os tanques de armazenamento de TODOS os 

jogadores são examinados para sobrecapacidade (limitação). Se um tanque de armazenamento 

conter mais do que dois marcadores de petróleo, então cada marcador a mais do que dois é vendido 

ao banco por $1.000/cada um (os marcadores regressam à provisão). 

 

Acção 9 

Novo Jogador Inicial 

O jogador inicial passa o dado ao jogador à sua esquerda (no sentido dos ponteiros do relógio). Este 

jogador torna-se no jogador inicial da próxima jogada. Ele começa agora as nove acções (com o 

lançamento do dado na Acção 1). 

 

 

Condições para o Jogo Terminar 

Assim que a locomotiva preta alcance o último espaço nas vias-férreas (o espaço com 

uma estrela), o jogo termina imediatamente. Não mais acções podem ser realizadas. 

 

A pontuação é feita da seguinte forma: 

 Cada torre de petróleo e marcadores de petróleo ainda em jogo (no tabuleiro do jogo ou 

num tanque de armazenamento), irão valer dinheiro. 

 O valor da cada torre de petróleo é determinado pela ordem das locomotivas dos 

jogadores: 

 O jogador com o primeiro lugar da locomotiva (mais à direita) recebe $5.000 por 

cada torre. 

 O jogador com o segundo lugar da locomotiva recebe $4.000 por cada torre. 

 O Jogador com o terceiro lugar da locomotiva recebe $3.000 por cada torre. 

 O Jogador com o quarto lugar da locomotiva recebe $2.000 por cada torre. 

 

Se mais do que uma locomotiva estiver na mesma coluna no final do jogo, então o desempate é 

determinado da seguinte maneira: 

 O jogador com maior número de licenças é considerado como sendo o mais à direita do 

que os outros jogadores empatados, etc. 

 Se ainda prevalecer o empate, então a ordem em que estão sentados, começando com o 

jogador inicial e prosseguindo no sentido dos ponteiros d relógio, determina a ordem dos 

jogadores empatados. 

 

O proprietário de cada marcador de petróleo ainda em jogo (no tabuleiro ou nos tanques de 

armazenamento) irá receber $1.000 por marcador. 

 

O vencedor é o jogador com mais dinheiro! 

 


