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Conceito: FILHO/A DE POSEIDON | Perfil:                       
   

Nome:                                                                      
 
 INT:                     FIS:                       PS: 11              
 
 SOC:                   MAG:                    PM: 6

Conhecimentos: Religião;                                          

                                                                                   

Idealismo [+ 1                                                             ] 

Radicalismo [-                                                               ]      
Efeitos:  Projeção Astral, Psicocinese (mover 1 litro 
de água fazendo 3 de dano) e Empatia (provoca 
obediência no oponente). 

EdE
Conceito: FILHO/A DE HEFESTO | Perfil:               
   

Nome:                                                                      
 
 INT:                     FIS:                       PS: 11              
 
 SOC:                   MAG:                    PM: 6

Conhecimentos: Religião;                                          

                                                                                   

Idealismo [+ 1                                                             ] 

Radicalismo [-                                                               ]      
Efeitos:  Projeção Astral, Transmutação (+3 de 
absorção de dano em qualquer vestuário) e Empatia 
(provoca medo no oponente). 

EdE
Conceito:  IARA/BOTO | Perfil:                               
   

Nome:                                                                      
 
 INT:                     FIS:                       PS: 11              
 
 SOC:                   MAG:                    PM: 6

Conhecimentos: Mitos e Lendas;                                
                                                                                   
Idealismo [+1                                                             ] 
Radicalismo [-                                                               ]      
Poderes: aumentar SOC (nível MAG); recuperar 
PS por rodada (nível MAG); sonar imerso em água; 
triplicar capacidade pulmonar e natação; comunicar-
se com e controlar vetrebrados aquáticos; encantar, 
seduzir, aterrorizar; criar presas e garras +2 dano.                                                                   

EdE
Conceito: NÁIADE/TRITÃO | Perfil:                                       
   

Nome:                                                                      
 
 INT:                     FIS:                       PS: 11              
 
 SOC:                   MAG:                    PM: 6

Conhecimentos: Mitos e Lendas;                                
                                                                                   
Idealismo [+1                                                             ] 
Radicalismo [-                                                               ]      
Poderes: aumentar INT (nível MAG); recuperar 
PS por rodada (nível MAG); triplicar capacidade 
pulmonar e natação; induzir sono ou alucinações 
na vítima, se esta falhar em teste de INT ou MAG, 
e emanar odor capaz de afugentar seres mágicos 
da terra ou do fogo; criar presas e garras +2 dano.                                                                                    

EdE
Conceito: CURUPIRA/FLOR DO MATO | Perfil:         
   

Nome:                                                                      
 
 INT:                     FIS:                       PS: 11              
 
 SOC:                   MAG:                    PM: 6

Conhecimentos: Mitos e Lendas;                                
                                                                                   
Idealismo [+1                                                             ] 
Radicalismo [-                                                               ]      
Poderes: aumentar FIS (nível MAG); recuperar PS por 
rodada (nível MAG); comunicar-se com e controlar 
animais; não deixar rastros; mover-se sem ser percebido; 
desorientar a vítima; manifestar características de e 
transformar-se em um mamífero da fauna local que, 
uma vez escolhido, não pode ser mudado.

EdE
Conceito: NOKKEN | Perfil:                         
   

Nome:                                                                      
 
 INT:                     FIS:                       PS: 11               
 
 SOC:                   MAG:                    PM: 6

Conhecimentos: Mitos e Lendas;                                

                                                                                   

Idealismo [+1                                                             ] 

Radicalismo [-                                                               ]      
Poderes: aumentar SOC (nível MAG); recuperar PS 
por rodada (nível MAG); induzir obediência na vítima 
se esta falhar em teste de INT ou MAG. 

[C]  (HBL)  [  ] [C]  (HBL)  [  ] [C]  (HBL)  [  ]

[C]  (HBL)  [  ] [C]  (HBL)  [  ][C]  (HBL)  [  ]
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Conceito: SACI | Perfil:                                      
   

Nome:                                                                      
 
 INT:                     FIS:                       PS: 11               
 
 SOC:                   MAG:                    PM: 6

Conhecimentos: Mitos e Lendas;                                
                                                                                   
Idealismo [+1                                                             ] 
Radicalismo [-                                                               ]      
Poderes: aumentar INT (nível MAG); recuperar 
PS por rodada (nível MAG); aumentar percepção; 
perceber correntes de ar; comunicar-se com e 
controlar vertebrados voadores; manipular sentidos; 
criar deslocamento de ar equivalente a pé de vento 
que permite saltar 9 metros ou derrubar uma pessoa. 

EdE
Conceito: BOITATÁ | Perfil:                                       
   

Nome:                                                                      
 
 INT:                     FIS:                       PS: 11              
 
 SOC:                   MAG:                    PM: 6

Conhecimentos: Mitos e Lendas;                                
                                                                                   
Idealismo [+1                                                             ] 
Radicalismo [-                                                               ]      
Poderes: aumentar FIS (nível MAG); recuperar PS 
por rodada (nível MAG); dobrar deslocamento em 
incêndios; imune a fogo; controlar energias relativas 
a fogo; causar 3 pontos de dano manipulando fogo 
existente equivalente a uma tocha. 

EdE
Conceito: FILHO/A DE ATENA | Perfil:               
   

Nome:                                                                      
 
 INT:                     FIS:                       PS: 11              
 
 SOC:                   MAG:                    PM: 6

Conhecimentos: Religião;                                          

                                                                                   

Idealismo [+ 1                                                             ] 

Radicalismo [-                                                               ]      
Efeitos:  Projeção Astral, Cognição (+2 para resolver 
enigmas) e Sincronicidade (localizar o ponto fraco 
tendo bônus de +2 para um ataque). 
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Conceito: FILHO/A DE ARES | Perfil:                                
   

Nome:                                                                      
 
 INT:                     FIS:                       PS: 11              
 
 SOC:                   MAG:                    PM: 6

Conhecimentos: Religião;                                          

                                                                                   

Idealismo [+ 1                                                             ] 

Radicalismo [-                                                               ]      
Efeitos:  Projeção Astral, Psicocinese (+2 ataques 
na rodda) e Empatia (provoca medo no oponente).                                                                                   

EdE
Conceito: KAPPA | Perfil:           
   

Nome:                                                                      
 
 INT:                     FIS:                       PS: 11              
 
 SOC:                   MAG:                    PM: 6

Conhecimentos: Mitos e Lendas;                                
                                                                                   
Idealismo [+1                                                             ] 
Radicalismo [-                                                               ]      
Poderes: aumentar FIS (nível MAG); recuperar PS 
por rodada (nível MAG); pode evocar uma fúria que 
lhe dá absorção de dano (nível MAG) durante um 
combate, porém, sempre atacará o inimigo mais 
forte e após o combate ficará com -1 em FIS pelo 
resto da história; criar presas e garras +3 dano.                                                                                  

EdE
Conceito: SELKIE | Perfil:           
   

Nome:                                                                      
 
 INT:                     FIS:                       PS: 11              
 
 SOC:                   MAG:                    PM: 6

Conhecimentos: Mitos e Lendas;                                 

                                                                                    

                                                                                      
Poderes: aumentar INT (nível MAG); recuperar PS 
por rodada (nível MAG); tornar-se quase impossível 
de perceber se parada/o nas sombras e muito difícil 
se estiver se movendo devagar; transforma-se em 
uma ariranha. 

[C]  (HBL)  [  ] [C]  (HBL)  [  ] [C]  (HBL)  [  ]

[C]  (HBL)  [  ] [C]  (HBL)  [  ][C]  (HBL)  [  ]
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Conceito SOCIAL | Perfil:                                                        
   

Nome:                                                                      
 
 INT:                     FIS:                       PS:               
 
 SOC:                   MAG: x                  PM: x

Conhecimentos: Leis e Costumes;                            

                                                                                     

                                                                                   

                                                                                   

Idealismo [+1                                                              ] 

Radicalismo [-                                                               ]      

EdE
Conceito FÍSICO | Perfil:                                                        
   

Nome:                                                                      
 
 INT:                     FIS:                       PS:               
 
 SOC:                   MAG: x                  PM: x

Conhecimentos: Condicionamento Físico;            

                                                                                     

                                                                                   

                                                                                   

Idealismo [+1                                                             ] 

Radicalismo [-                                                               ]      

EdE
Conceito INTELECTUAL | Perfil:                                                        
   

Nome:                                                                      
 
 INT:                     FIS:                       PS:               
 
 SOC:                   MAG: x                  PM: x

Conhecimentos: Ler/Escrever;                                  

                                                                                     

                                                                                   

                                                                                   

Idealismo [+1                                                              ] 

Radicalismo [-                                                               ]      

EdE
Conceito SOCIAL | Perfil:                                                        
   

Nome:                                                                      
 
 INT:                     FIS:                       PS:               
 
 SOC:                   MAG: x                  PM: x

Conhecimentos: Leis e Costumes;                            

                                                                                     

                                                                                   

                                                                                   

Idealismo [+1                                                              ] 

Radicalismo [-                                                               ]      

EdE
Conceito FÍSICO | Perfil:                                                        
   

Nome:                                                                      
 
 INT:                     FIS:                       PS:               
 
 SOC:                   MAG: x                  PM: x

Conhecimentos: Condicionamento Físico;            

                                                                                     

                                                                                   

                                                                                   

Idealismo [+1                                                             ] 

Radicalismo [-                                                               ]      

EdE
Conceito INTELECTUAL | Perfil:                                                        
   

Nome:                                                                      
 
 INT:                     FIS:                       PS:               
 
 SOC:                   MAG: x                  PM: x

Conhecimentos:  Ler/Escrever;                                

                                                                                     

                                                                                   

                                                                                   

Idealismo [+1                                                              ] 

Radicalismo [-                                                               ]      

[C]  (HBL)  [  ] [C]  (HBL)  [  ] [C]  (HBL)  [  ]

[C]  (HBL)  [  ] [C]  (HBL)  [  ][C]  (HBL)  [  ]
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Contaminação | CAuSA: esgoto doméstico cru                      
   

EFEITOS
Compromete uso cotidiano, beber, cozinhar, lavar 

transmitindo doenças feco-orais.

Contaminação | CAuSA: dejeto industrial não tratado                      
   

EFEITOS
Compromete uso cotidiano, beber, cozinhar, lavar; 

agricultura; contaminação química, podendo 
levar a doenças crônicas.

Contaminação | CAuSA: construção muito próxima                      
   

EFEITOS
Compromete uso cotidiano, beber, cozinhar, lavar; 

agricultura.

Contaminação | CAuSA: construção muito próxima                      
   

SOluçõES 
Individuais: atuar em sua comunidade para fiscalizar 

a regularidade da obra e seus impactos; 
Coletivas: fiscalização; respeito às legislações 

ambientais, promoção de debates e discussões 
em conselhos ambientais.

Contaminação | CAuSA: esgoto doméstico cru                      
   

SOluçõES 
Individuais: filtração da água, lavar bem os 

alimentos.
Coletivas: campanhas de conscientização; 

fiscalização; implementação de tratamento do 
esgoto.

Contaminação | CAuSA: dejeto industrial não tratado                      
   

SOluçõES 
Individuais: ingerir água filtrada, não usar água 

contaminada na lavoura ou com animais
Coletiva: Campanhas de fiscalização às empresas 

pelo poder público; implementação de tratamento 
dejeto industrial pelas empresas
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Contaminação | CAuSA: mineração irregular/inadequada
                      
   

SOluçõES 
Individuais: atuação em campanhas de mobiização 

social para cobrar medidas protetivas dos órgãos 
competentes 

Coletivas: proteção ambiental; fiscalização e ação legal 
para que a atividade de mineraçaõ seja feita da 
forma protetiva às comunidades e biodiversidade.

Contaminação | CAuSA: descarte irregular  de lixo                     
   

SOluçõES 
Individuais: reduzir o livro, reaproveita-lo e contribuir 

para coleta seletiva
Coletivas: campanhas de alerta e fiscalização; medidas 

de recolher lixo dos oceanos e rios; criar técnicas 
adequadas de coleta e destinação do lixo; incentivar 
coleta seletiva e reciclagem pelo poder público.

Contaminação | CAuSA: descarte de plástico                      
   

SOluçõES 
Individuais: reduzir o livro, reaproveita-lo e contribuir 

para coleta seletiva
Coletivas: campanhas de alerta e fiscalização; 

medidas de recolher lixo dos oceanos e rios; criar 
técnicas adequadas de coleta e destinação do 
lixo; incentivar coleta seletiva e reciclagem pelo 
poder público.

Contaminação | CAuSA: mineração irregular/inadequada
                      
   

EFEITOS
Contaminação por metais pesados compromete 

uso cotidiano, beber, cozinhar, lavar; agricultura 
e pesca.

Contaminação química pode levar a doenças 
crônicas, falta de água às comunidades afetadas 
e risco de acidentes e tragédias ambientais.

Contaminação | CAuSA: descarte de plástico                      
   

EFEITOS
Embalagens plásticas jogadas no mar e rios 

comprometem ecossistemas e a pesca.

Contaminação | CAuSA: descarte irregular de lixo                      
   

EFEITOS
O lixo pode gerar chorume e contaminar a água o 

solo e o ar; pode servir de abrigo e alimento para 
animais e insetos que são vetores de doenças.
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Enchente | CAuSA: impermeabilidade do solo                   
   

EFEITOS 
Asfalto e concreto não permitem que a água escoe 

e bueiros não dão conta da quantidade de água 
a ser escoada, transbordam inundando ruas 
e casas.

Risco de doenças crônicas ou feco-orais, perdas 
materiais.

Enchente | CAuSA: construção inadequada de dutos                      
   

EFEITOS
Efeito:a água não tem como escoar e retorna 

provocando alagamento, inundando casas e 
ruas.

Risco de doenças crônicas ou feco-orais, perdas 
materiais.

Enchente | CAuSA: remoção de mata ciliar                       
   

SOluçõES
Individuais: não realizar obras em terrenos íngremes 

sem autorização do poer público
Coletivas: combater erosão pelo cultivo e preservação 

de matas ciliares que barram sedimentos e 
conservam as margens; fiscalização de construções 
pela defesa civil e órgãos ambientais.

Contaminação | CAuSA: impermeabilidade do solo                      
   

SOluçõES
Individuais: conhecer a lei de uso e ocupação do 

solo urbano da cidade para fiscalizar ou pedir 
sua alteração.

Coletivas: planejar uso e ocupação do solo urbano 
de forma sustentável; aumentar áreas verdes 
nas ruas, casas e condomínios. 

Contaminação | CAuSA: agrotóxicos            
          
   

SOluçõES 
Individuais: uso de EPIs no manuseio e uso de 

agrotóxicos, produção de uma agricultura 
orgânica, preferência por consumir produtos de 
pequena produção e orgânica;

Coletivas: controle do uso pelo poder público, rever 
as grandes monoculturas e o agronegócio e 
incentivar pequenos produtores agrícolas.

Contaminação | CAuSA: agrotóxicos
                      
   

EFEITOS
Compromete a biodiversidade, água, solo e a 

qualidade dos alimentos produzidos. 
Por conseguinte contamina a saúde humana 

e saúde ambiental; contamina saúde dos 
trabalhadores expostos.
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Escassez | CAuSA: destruição de nascentes                      
   

EfEito
Substituição de áreas de mata por agricultura  e 

pastagem compromete uso cotidiano, beber, 
cozinhar, lavar; agricultura; pesca.

Enchente | CAuSA: construção inadequada de dutos                                            
   

SOluçõES
Individuais: Fiscalizar o cumprimento da legislação 

federal, estadual e municipal; mobilizar para 
rever as obras feitas.

Coletivas: prover a cidade de cuidado ambiental, 
com planejamento de técnicas e tecnologias 
adequadas 

Enchente | CAuSA: descarte irregular de lixo                      
   

SOluçõES
Individuais: reduzir o livro, reaproveitá-lo e contribuir 

para coleta seletiva
Coletivas: campanhas de alerta e fiscalização; 

medidas de recolher lixo em rios e em vias 
públicas; criar técnicas adequadas de coleta e 
destinação do lixo nas cidades; incentivar coleta 
seletiva e reciclagem pelo poder público.

Enchente | CAuSA: descarte irregular de lixo
                      
   

EFEITOS 
Lixo acumulado provoca assoreamento e 

transbordamento; nas vias públicas entope a 
canalização de esgoto.

Risco de doenças crônicas ou feco-orais, perdas 
materiais.

Escassez | Causa: destruição de nascentes    

SOluçãO 
Individuais: isolamento da nascente com cercas 

(50m) e recomposição da mata ciliar.
Coletivas: respeito as leis de proteção ambiental na 

emissão de licenças ambientais.

Enchente | CAuSA: remoção de mata ciliar                      
   

EFEITOS 
Assoreamento devido ao acúmulo de detritos 

levados pela chuva e erosão por causa da 
remoção de mata ciliar provocando alteração de 
cursos de rios e/ou transbordamento

Risco de doenças crônicas ou feco-orais, perdas 
materiais.
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Escassez | CAuSA: condições climáticas                      
   

SOluçãO 
Individuais: construção e manutenção de açudes e 

reservatórios; economizar água.
Coletivas: assinatura e cumprimento de metas em 

acordos internacionais pelos governos para 
redução de emissão de gases e desmatamentos.

Escassez | Causa: construção inadequada/irregular                      

   

SOluçãO
Individuais: campanhas de conscientização; 

fiscalização; defender e recuperar nascentes, 
rios, lagos e córregos.

Coletivas: respeito as leis de proteção ambiental na 
emissão de licenças ambientais.

Escassez | Causa: desperdício
                      
   

SOluçãO 
Individuais: campanhas de conscientização; 

fiscalização; manutenção adequada, redução 
do desperdício;

Coletivas: fiscalização e conserto das redes de 
distribuição.

Escassez | CAuSA: condições climáticas
   

EfEito
Falta de chuvas e altas taxas de evaporação 

comprometem uso cotidiano, beber, cozinhar, 
lavar; agricultura; energia; geração de energia 
elétrica.

Escassez | CAuSA: desperdício
                      
   

EfEito
Uso descontrolado doméstico, industrial e agrícola 

e condições precárias da rede de distribuição 
compromete uso cotidiano, beber, cozinhar, 
lavar e agricultura.

Escassez | CAuSA: construção inadequada/irregular                      
   

EfEito 
De edificações ou estradas compromete uso 

cotidiano, beber, cozinhar, lavar; agricultura.
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