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1. NÍVEL DA MASMORRA 
 
Antes de tudo, é preciso calcular o Nível da Masmorra, 
ou Dungeon Level (NM). Este nível representa o grau 
de desafio que uma aventura pode oferecer ao grupo de 
personagens. Para determinar o NM, use a equação: 
 
NM = soma de todos os níveis dos PJs / número 
de PJs 
 
Como exemplo, um grupo de 4 personagens de nível 1 
teria NM 1. 
Para frações, arredonde para baixo se o número 
contiver ,5 ou para cima se for maior que isso. 
 
O NM indica quão perigoso esse local pode ser, pois 
este valor será utilizado para orientar os Níveis de 
Desafio das criaturas e armadilhas encontradas 
durante a aventura. 
 
Povoado 
 
Os jogadores iniciarão juntos num povoado (ou cidade, 
ou vilarejo, ou assentamento etc.). Este povoado pode 
ser gerado aleatoriamente, utilizando as regras do 
Livro do Mestre de D&D (pág. 137) ou do acessório 
Divisória do Mestre, de Old Dragon. Também é 
possível criar um nome para esse povoado, usando a 
tabela nomeadora de povoados, adiante. É interessante 
registrar o nome do povoado em questão, para futura 
referência. 
Pode-se usar a tabela de Encontros Urbanos (pág. 102) 
para cada um dos PJs, a cada dia gasto socializando no 
povoado. Os jogadores podem determinar os 
resultados dos encontros urbanos como desejarem, até 
mesmo interpretando entre si. Encontros como brigas 
e confrontos com ladrões podem ser resolvidos como 
simples combates na masmorra, apenas realizando os 
testes de Iniciativa, ataque, dano etc. e até coletando 
XP ao fim da batalha. Quando em dúvida, 
simplesmente use o bom senso para modificar o 
resultado do encontro urbano. 
 
Assim que os PJs completarem sua primeira aventura, 
eles podem querer permanecer no mesmo povoado, 
para descansar, curar feridas, memorizar novas 
magias, comprar equipamento etc. Desse modo, os 
jogadores podem gerar novas aventuras ou viajar para 
outro povoado (maior, talvez). Veja as regras para 
Viagem, a seguir. 
 

2. GANCHOS DE AVENTURAS, OBJETIVOS E 

RECOMPENSA 
 
Num povoado, os PJs podem interagir com os PNJs, 
que os informarão com rumores ou requisitando 
tarefas que resultem em um “gancho de aventura”. 
Geralmente, PJs interagem com cidadãos comuns ou 
patronos na taverna para coletar informações e 
procurar trabalho. Os moradores do povoado estão 
sempre socializando enquanto bebem, e PNJ 
importantes frequentemente aparecem quando sabem 

que aventureiros estão por perto. Esses PNJs sempre 
estão onde os jogadores decidirem encontra-los, seja 
na estalagem, na praça, na loja de equipamentos etc. 
Todo PNJ importante de um povoado tem a 
capacidade de oferecer rumores ou tarefas que 
acabarão se tornando ganchos de aventuras. Se a 
inspiração estiver em baixa, utilize a tabela Cem Ideias 
para Aventuras, do Livro do Mestre (pág. 44). 
Assim que o gancho da aventura estiver definido, role 
aleatoriamente na tabela Objetivos da Masmorra. Os 
jogadores também podem escolher o objetivo que 
melhor se encaixar no cenário. 
O Nível da Masmorra (NM) para esta aventura é 
definido agora. Use a equação explicada acima. 
 
OPCIONAL: se os jogadores desejarem uma aventura 
mais desafiadora, com mais perigos (e monstros mais 
fortes), podem elevar o NM para qualquer nível acima 
do previsto. Adiante, quando o formato da masmorra 
estiver em andamento, o Objetivo da Masmorra dará 
forma às áreas mais profundas da exploração, 
portanto, tome nota de todos os detalhes antes do 
início da aventura. Haverá instruções específicas no 
capítulo Geração da Masmorra às quais os jogadores 
precisarão seguir para cumprir os objetivos assim que 
o atingirem. 
 
Haverá uma régia recompensa para os jogadores que 
concluírem o objetivo e retornarem ao Povoado. 
Quando os PJs bem-sucedidos retornarem ao Povoado, 
role uma vez para cada personagem no grupo nas 
Tabelas de Tesouros encontrada no Livro do Mestre  
(D&D), Tormenta RPG Módulo Básico, Old Dragon 
Livro de Regras etc., o que os jogadores acharem mais 
adequado. Porém, apenas um livro pode ser usado 
durante toda a aventura, devendo ser escolhido em 
votação pelo grupo de jogadores. 
As Tabelas de Tesouros utilizadas devem seguir o 
mesmo Nível da Masmorra da aventura concluída. 
 
OPCIONAL: quando os PJs subirem de nível no meio 
de uma aventura, os jogadores podem aumentar o NM 
proporcionalmente. Entretanto, isso não altera as 
recompensas – use o NM anterior ao aumento para 
rolar nas tabelas de tesouros.] 
 
Tabela 1: Objetivos da Masmorra 
 

D6 Objetivos 

1 Resgate 
2 Reaver item 
3 Erradicação 
4 Destruição Especial* 
5 Descoberta 
6 Épico (role de novo, ignore o 6) +1 no NM 

 
*o PNJ sugere que os jogadores levem frascos de água 
benta com eles para a masmorra. 
 
 
 
 



 
Tabela 2: Campanhas Aleatórias 
 
Título Concluídas 

Defensores do/da (nome do Povoado) 1 
Campeões do/da (nome do Povoado) 2 
Heróis do Reino 3 

 
Campanhas Aleatórias 
 
Para criar uma “Campanha” de aventuras consecutivas, 
os jogadores devem concluir cada objetivo da 
masmorra ao menos uma vez para cada Povoado. O 
objetivo final sempre será Épico. 
Os jogadores também podem querer jogar mais de um 
ou todos os objetivos na mesma Masmorra. Neste caso, 
cada novo objetivo será encontrado apenas em níveis 
mais inferiores e inexplorados da Masmorra já jogada. 
Os jogadores encontrarão escadas os fossos que 
acessarão para explorar as novas áreas. 
Assim que os PJs concluírem os 6 objetivos, o Povoado 
fará uma comemoração e concederá um título aos PJs 
(veja a Tabela 2). O Povoado, então, não mais precisará 
dos serviços dos PJs e não dará novas tarefas ou 
missões. Para continuar nas aventuras, os jogadores 
deverão viajar para um novo Povoado e novamente 
concluir todos os 6 objetivos (com o Épico sendo o 
último) para ganhar outro título. 
Uma vez que os PJs completarem uma campanha e 
ganharem um título, eles serão conhecidos pelo 
reinado e serão considerados “personagens famosos” 
para efeitos de modificadores nos testes de Encontros 
Urbanos. 
 

3. VIAGEM 
 
Antes que possam explorar uma masmorra e destruir 
os monstros que a habitam, os PJs precisam viajar até 
sua entrada. A jornada pelas terras ermas pode ser 
uma aventura por si só, com seus encontros e testes de 
sobrevivência. A formação do grupo de PJs sobre o grid 
de batalha durante a viagem deve ser definida antes 
das rolagens. Veja um exemplo: 
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Na formação do exemplo o grupo está viajando rumo 
ao Norte. O Guerreiro (G) e o Clérigo (C) vão à frente e 
o Ranger (R) e o Mago (M) seguem na retaguarda.  O 
grupo está preparado para quaisquer monstros que 
vaguem pelos ermos. 
 
Viajando para a Masmorra 
 
Use as tabelas a seguir para definir o tempo de viagem, 
o terreno e o tipo de trilha que leva até à Masmorra, a 
partir do Povoado. Siga todas as regras de terrenos e 
clima encontradas nos livros de regras. Inclua a 
possibilidade dos PJs ficarem perdidos pelo caminho. 
Tome nota da distância, terreno e estrada para futura 
referência. Os PJs podem se aventurar em qualquer 
estação do ano. 

 
Encontros aleatórios em áreas selvagens 
 
Os encontros com monstros durante a viagem são 
resolvidos com as devidas tabelas encontradas nos 
livros de regras escolhidos pelos jogadores, como visto 
na pág. 138 do Bestiário de Arton ou a partir da pág. 
87 do Livro do Mestre de D&D. 
Determine o número de encontros a partir no NM da 
aventura, considerando o terreno percorrido. Inclua 
monstros com 1 Nível de Desafio abaixo e 1 acima do 
NM. 
Geralmente, a cada hora de viagem, um teste deve ser 
feito nas tabelas de encontros aleatórios com 
monstros. Essa frequência pode piorar conforme o 
clima, a estação, a hora do dia e (veja abaixo) caso os 
PJs estejam perdidos. 
Role 1d20 (CD 20) com acréscimo de +1 
cumulativo para cada falha, a cada hora. 
Sucesso resulta em encontro com monstro. 
Assim que surgir algum monstro, use a tabela de 
Furtividade e Detecção (no apêndice). 
 
Tabela 3: Tempo e Distância da Viagem 
 

D6 Distância 
percorrida 

Tempo gasto 
(velocidade média 6m) 

1 6 km 2 horas 
2 12 km  4 horas 
3 18 km 6 horas 
4 24 km 8 horas,  1 dia 
5 36 km 12 horas, 1,5 dia 
6 48 km 16 horas, 2 dias 

 
OBSERVAÇÕES: o cálculo de tempo gasto já inclui 
as paradas para descanso, alimentação e cuidados 
pessoais. 
É bom lembrar que, a cada dia de jornada, os PJs 
consomem 1 ração para viagem. Caso não a possuam, 
ou a ração acabe, precisarão caçar o alimento, o que 
pode gerar um encontro aleatório. Toda vez que 
pararem para caçar (geralmente, uma vez por dia), use 
a regra de rolagem de encontro explicada acima. 
 
Tabela 4: Tipo de Terreno 
 

D6 Tipo de Terreno 

1 Pântano 
2 Deserto 
3 Floresta 
4 Planícies 
5 Colinas 
6 Montanhas 
  
Tabela 5: Tipo de Estrada 
 
D6 Tipo de Estrada 

1 Sem trilha/caminho* 
2 – 5 Ladrilhos ou trilha 
6 Pavimentada 
 
*Teste de Sobrevivência (CD 18), a cada dia de 
viagem, para não se perder (Tormenta Módulo 
Básico, pág.243). Grupos perdidos rolam nas tabelas 
de Encontros Aleatórios com monstros uma vez a cada 
30 minutos de viagem, com a mesma regra: role 1d20 



+1 para cada teste sem sucesso, cumulativo (CD 20). A 
magia divina Intuir Direção pode ajudar. 
  
Use um mapa de papel quadriculado para encontros 
nas áreas selvagens. Os PJs devem ser posicionados de 
modo pré-determinado pela formação no centro do 
campo de batalha. Use as regras de Psicologia dos 
Monstros para definir se os monstros ou os PJs estão 
surpresos, como os monstros serão posicionados no 
mapa e como atacarão. 
 
OPCIONAL: os jogadores podem entrar em acordo e 
decidir usar características adicionais durante a 
viagem, como tipo de terreno que estão ou em que hora 
do dia um encontro acontece (como durante a noite, 
enquanto estão acampados ao redor de uma fogueira). 
Veja as regras para Terrenos, no Manual do Combate 
de Tormenta, pág. 101. 
 
OPCIONAL: se quiser mais complicações durante a 
viagem, utilize as seguintes regras de alteração do 
clima e precipitação. Na prática, quanto mais 
complicado é o clima, mais tempo é gasto em marcha, 
reduzindo a distância percorrida. Isso pode levar a 
mais encontros aleatórios com monstros durante a 
jornada (em terreno difícil, desta vez, por conta da 
lama, ventos fortes etc.): 
 
Tabela 5.1: Clima da viagem 
D6 Clima Penalidade 

1 Chuva +1 hora no tempo gasto 
2 Neve Fort. CD 15 por hora, falha: 1d6 

dano por frio. +2 horas no tempo 
3 Neblina Sobrev. CD 18/hora, falha: 

perdidos! +2 horas no tempo 
4 Vento forte +1 hora no tempo gasto 
5 Granizo 1d3 de dano por minuto, precisam 

se abrigar. +2 horas no tempo 
6 Sol/noite 

estrelada 
Sem penalidades 

 
Viajando de volta ao Povoado 
 
Retornar ao Povoado original leva tanto tempo quanto 
o que foi gasto indo até à Masmorra (os PJs 
simplesmente refazem sua rota). Role encontros 
aleatórios normalmente. 
 
Viajando para um novo Povoado 
 
Ao viajar para um novo Povoado a partir de uma 
Masmorra, a viagem é determinada normalmente. Role 
nas tabelas para a distância, o tipo de terreno e o tipo 
de estrada. 
No entanto, ao seguir para outro Povoado, há outros 
detalhes: a maioria dos vilarejos e cidades é conectada 
por estradas e trilhas aptas a fluxo constante. Adicione 
+1 à rolagem de tipo de estrada quando viajar entre 
Povoados. 
 
Há menores chances de encontrar monstros enquanto 
os PJs circulam por essas estradas. Normalmente, 
quando em áreas selvagens, os PJs rolam a cada hora 
por encontros aleatórios com monstros. Em viagens 
entre Povoados, essas rolagens devem ser feitas a cada 
4 horas durante o dia e a cada 3 horas durante a noite. 

Assim que os PJs chegarem ao destino, use as tabelas 
apropriadas para gerar um novo Povoado. Use, 
também, a tabela nomeadora de Povoados. 
 

4. COMO A MASMORRA FUNCIONA 
 
Quando os PJs finalmente chegarem à entrada da 
Masmorra, devem entrar e explorar. Podem gerar um 
nome aleatório a ela, também. 
Os jogadores deverão manter registro de seu avanço na 
masmorra, utilizando uma folha de papel quadriculado 
e lápis. Quando ocorrer um encontro, é recomendável 
utilizar miniaturas e um mapa ou tabuleiro à parte. 
Os jogadores deverão desenhar cada seção da 
Masmorra explorada em quadrados-padrão de 
1,5m de lado, na folha quadriculada. 
 
Exploração e Encontros 
 
Enquanto exploram, os jogadores decidem sua ordem 
de marcha e suas posições, mantendo a formação 
durante a movimentação. Use as tabelas de Geração de 
Masmorra, desenhe a primeira sala ou corredor 
próximo ao centro da folha quadriculada. 
 

 
 
Usando a tabela de Geração de Masmorra, os jogadores 
desenham a sala inicial/entrada próximo ao centro do 
papel quadriculado: escadas 3x6m descendo a um 
aposento de 6x6m com duas portas, uma na parede 
norte, outra na parede oeste. 
Os PJs decidiram manter a mesma formação usada nas 
áreas selvagens. 
Agora eles podem usar um marcador qualquer para 
representar o grupo todo e explorar a Masmorra. 
Quando um encontro acontecer, eles podem usar 
miniaturas e outro mapa. 
 
Portas 
Em seguida, os jogadores deverão rolar os dados para 
saber que tipo de porta eles vão abrir no Livro do 
Mestre, na tabela Tipos Aleatórios de Portas (pág. 78). 
Eles devem resolver quaisquer armadilhas, fechaduras 
ou condições da porta antes que ela possa ser aberta. 
 
IMPORTANTE: o grupo de PJs deve estar apto a 
enxergar para explorar novas áreas da Masmorra. Os 
PJs não deverão entrar em qualquer seção não 
explorada sem uma fonte de luz ou outro meio de 
enxergar o caminho. Se um membro do grupo estiver 
cego, outros membros o guiarão na jornada. 
 
Além das regras de Encontros Aleatórios com 
monstros deste texto, os jogadores também podem 
considerar outras condições para encontrar monstros 



errantes durante a aventura, como, por exemplo, se 
pararem algum tempo para descansar, curar feridas, 
fizerem algum barulho ou algo imprudente, como 
preparar comida... 
 
Adicionalmente, existe 50% de chance de um 
encontro aleatório acontecer se algum 
personagem “Escolher 20” para testar 
qualquer Perícia. 
 
Quando os PJs entrarem para explorar uma sala ou 
câmara, role na tabela Conteúdo das salas (adiante), 
assim como na tabela Características e Mobília.  
 
Em seguida, os jogadores devem resolver todas as 
armadilhas e encontros com monstros, nesta ordem. 
Só após isso, podem vasculhar a sala em questão na 
procura de algum tesouro ou item especial. 
 
Quando acontecer algum encontro com 
monstros, siga a formação do grupo decidida 
no início do jogo. Posicione os personagens 
num mapa à parte, utilizando miniaturas, 
dentro da sala que foi adentrada, com os PJs de 
frente para a parede oposta à porta. 
 
OPCIONAL: se os jogadores desejarem, podem tentar 
ouvir o que está na sala, antes de abrir uma porta. Faça 
um teste de Percepção (CD 15 + NM). Em caso de 
sucesso, o grupo ganha um bônus de +1 para rolar na 
tabela de Preparação dos Monstros (adiante). 
 
Role os encontros com monstros utilizando as tabelas 
encontradas a partir da pág. 79 do Livro do Mestre de 
D&D. Use o Nível da Masmorra para escolher qual 
tabela usar, em relação ao nível de encontro. Utilize as 
regras de Iniciativa, surpresa, ataques que achar mais 
conveniente. 
 

 
 
Na ilustração acima, o grupo andou por um corredor 
de 3x6m e entrou numa sala de 6x6m, com duas 
portas. A tabela de Conteúdo das Salas indicou um 
monstro. O grupo é posicionado na ordem pré-
determinada de marcha, dentro da sala. Usando as 
regras da Preparação dos Monstros, a rolagem indica 
atenção mútua e 6 metros de distância (o limite da 
área), então o monstro é posicionado tão distante 
quanto possível do grupo de PJs. 
 
Armadilhas! 
 
Use as tabelas de Armadilhas Aleatórias contidas na 
pág. 82 do Livro do Mestre de D&D para determinar 

quais ameaças estão presentes, combinando o Nível de 
Desafio das armadilhas com o Nível da Masmorra.  
 
Resolva as armadilhas do seguinte modo: 
 

1) Os PJs que pertencem à classe Ladino podem 
realizar testes de Percepção para encontrar 
armadilhas (CD 20). Para armadilhas mágicas, 
a CD é 25 + o nível da magia usada. Em caso 
de sucesso, a armadilha é evitada. Em caso de 
falha, escolha aleatoriamente qual PJ sofrerá 
os efeitos da armadilha em questão. 

2) Caso encontrem uma armadilha, os PJs podem 
decidir desarmá-la. A Perícia Ladinagem deve 
ser usada, com CD 20 (CD 25 para mágicas). 
Falha no teste ativa a armadilha, fazendo com 
que o PJ que tentou desarmar sofra os efeitos 
(e também quem estiver próximo). 

 
Descanso 
 
Os PJs podem precisar tirar um cochilo para recuperar 
magias, usar poções ou curar seus ferimentos. Eles 
podem acampar dentro da masmorra, fora da 
masmorra (nas áreas selvagens) ou retornar em 
relativa segurança para o Povoado. 
 
Se decidirem acampar na masmorra, numa área que já 
foi explorada e resolvida, o teste de encontros 
aleatórios com monstros pode ser realizado a cada 3 
horas. Os PJs podem preparar uma barricada na porta, 
bloqueando a passagem de algum monstro. Neste caso, 
aumente o tempo de testes de encontros para uma vez 
a cada 4 horas. Caso ainda apareça algum monstro, ele 
tentará forçar a porta, o que acordará imediatamente 
os PJs – que terão tempo de sobra para se prepararem 
para o combate. Considere que os PJs e o monstro 
estão atentos mutuamente. 
 

5. PSICOLOGIA DOS MONSTROS 
 
Os monstros seguem as regras: 
 

a) Simplesmente vagam pela Masmorra (ou área 
selvagem) – podem surgir a cada hora de 
exploração; 

b) Todos os monstros, quando aparecem, devem 
rolar um teste na tabela Preparação dos 
Monstros (a seguir). O resultado do teste pode 
deixar surpresos tanto os monstros quanto os 
PJs. 

c) Na sequência, cada monstro será posicionado 
em relação a cada PJ de acordo com as 
restrições da tabela Preparação dos Monstros. 
Os monstros serão posicionados na mesma 
sala que os PJs estão explorando. 

 
Veja o exemplo: 
 



 
No exemplo acima, o grupo está explorando uma sala 
de 6x6m. Eles rolaram na tabela de encontros depois 
de rolar o Conteúdo das Salas. Dois Kobolds (K1 e K2) 
apareceram, e são posicionados no limite da área. O 
resultado do teste na tabela Preparação dos Monstros 
indica que ambos os grupos estão atentos 
mutuamente, isto é, ninguém ficou surpreso com o 
encontro. O combate segue, com os monstros 
escolhendo aleatoriamente quem desejam atacar. 
 

d) Os monstros sempre utilizam seus ataques ou 
habilidades mais poderosos. Isso inclui 
quaisquer Talentos específicos e/ou 
equipamentos. Por exemplo, se o monstro for 
um dragão, ele usará seu ataque de sopro; se 
for um drow mago, usará sua magia mais 
terrível, e assim por diante. 

e) O monstro tentará atingir o maior número 
possível de PJs, mas primeiro atacará o mais 
próximo. Se o monstro tiver habilidades de 
autopreservação, como magias de 
invisibilidade, ele usará. 

f) Monstros capazes de fazer apenas ataques 
corpo-a-corpo, sempre tentarão se aproximar 
do alvo mais próximo primeiro. 

g) Os monstros continuarão a atacar o mesmo 
alvo até que ele esteja incapacitado ou 
reduzido a 0 pontos de vida. Em caso de algum 
impedimento no ataque, os monstros 
escolherão outro alvo aleatoriamente. 

h) Monstros que usam magias tentarão tomar a 
maior distância possível do combate, ainda 
mantendo a linha de visão de seus alvos. Eles 
se afastarão e usarão mágicas até que esgotem 
seus repertórios, quando se aproximarão 
novamente e atacarão. Os jogadores devem 
decidir quais mágicas serão usadas pelos 
monstros, respeitando a regra dos ataques 
mais mortíferos (ou que afetem o maior 
número de PJs). Em caso de discussão, escolha 
aleatoriamente quais mágicas serão usadas, e 
em quais alvos. 

i) Os monstros nunca fugirão ou se renderão, a 
menos que sejam imobilizados por alguma 
manobra ou mágica. Eles lutarão até à morte. 
Se fugirem por efeito de alguma magia (Medo, 
por exemplo), seguirão para a saída mais 
próxima e segura. Os monstros tentarão 
arrombar portas, mas nunca tentarão 
desarmar armadilhas, sofrendo os efeitos de 
quaisquer que ativem ao abrir alguma porta. 
Se um monstro conseguir fugir para uma área 
não explorada, considere que ele foi derrotado 
(calcule o XP). 

j) Os monstros perseguirão PJs que fujam do 
combate até que: o PJ alcance alguma escada 
ou a entrada da masmorra, quando então, 
desistirão de perseguir. Em seguida, os 
monstros retornarão para a sala onde foram 
encontrados. Se os PJs acessarem aquela sala 
novamente, os monstros estarão lá, com os 
pontos de vida recuperados. 

k) Caso o monstro seja muito grande para a sala 
em que se encontra, os jogadores deverão 
“redimensionar” a sala na folha quadriculada, 
de modo a acomodar a base da criatura. 

l) Se a quantidade de monstros encontrados 
superar o espaço disponível na sala, posicione 
o excedente de criaturas na sala explorada 
mais próxima, e resolva o combate 
normalmente. 

 
6. TESOURO 
 
Após derrotar um monstro, verifique em sua ficha 
se ele possui algum tesouro. Em caso positivo, os 
jogadores devem rolar em tabelas de tesouros nos 
livros de regras que julgarem mais adequados, seja 
o Livro do Mestre de D&D, Tormenta RPG etc. 
 
Os PJs também podem tomar como espólio 
qualquer equipamento que os monstros estiverem 
carregando, incluindo armas e armaduras 
utilizadas. 
 
Tesouros escondidos, encontrados em salas 
geradas, ou salas especiais, também dão direto a 
rolagens nessas tabelas. No caso de tesouros em 
salas, utilize o Nível da Masmorra para calcular o 
tesouro. 
Para agilizar e simplificar o jogo, toda obra de arte, 
joias e itens de valor não precisam ser avaliados 
com testes de Perícia. Os jogadores podem 
registrar o valor exato do item – apenas considere 
que, na próxima visita ao Povoado, os PJs 
obtiveram esse serviço de mercadores bem 
dispostos. O mesmo vale para itens mágicos, como 
armas, armaduras e, principalmente, poções. 
Apenas considere que todos esses itens já foram 
identificados. 
 
OPCIONAL: caso os jogadores queiram uma 
abordagem mais realista, considerem que todos os 
itens de valor encontrados nas Masmorras só 
podem ser avaliados com sucessos em testes de 
Ofício específicos (Joalheria, Armeiro, Pintura, 
Escultura...). Caso contrários, os PJs não saberão 
quanto vale cada joia que encontrem. 
 
OPCIONAL: sobre os itens mágicos, os PJs só 
saberão qual tipo de poder ou mágica contida no 
objeto se  
a) usarem alguma magia para Detectar e depois 
Identificar; 
 b) tiverem sucesso na Perícia Conhecimento: 
Arcano (CD 20) ou  
c) Pagarem cerca de 15% de seus recursos para que 
alguém do Povoado faça o trabalho de 
identificação (quando retornarem, claro). 
 
 



Tabela 6: Preparação dos Monstros  

D6  Preparação dos Monstros 

1 PJs possivelmente surpreendidos, role testes de Percepção -2 para evitar*. Posicione os monstros à 
distância de ataque (1-3) ou a 6 metros de distância (4-6) do grupo. Use os limites da sala. Se os PJs 
falharem no teste de Percepção, não poderão agir na primeira rodada. 

2 PJs possivelmente surpreendidos, role testes de Percepção para evitar*. Posicione os monstros à 
distância de ataque (1-3) ou a 6 metros de distância (4-6) do grupo. Use os limites da sala. Se os PJs 
falharem no teste de Percepção, não poderão agir na primeira rodada. 

3-4 Atenção mútua. Posicione os monstros à distância de ataque (1-3) ou a 6 metros de distância (4-6) do 
grupo. Use os limites da sala. 

5 Monstros possivelmente surpreendidos, role testes de Percepção para evitar*. Posicione os monstros à 
distância de ataque (1-3) ou a 6 metros de distância (4-6) do grupo. Use os limites da sala. 

6 Monstros possivelmente surpreendidos, role testes de Percepção -2 para evitar*. Posicione os monstros 
à distância de ataque (1-3) ou a 6 metros de distância (4-6) do grupo. Use os limites da sala. 

* os testes de Percepção devem ser tratados como Testes Opostos. Faça disputas entre Furtividade e Percepção, entre o 
grupo de PJs e os monstros. Nos resultados 1 e 2, os monstros utilizam Furtividade. Nos resultados 5 e 6, são os PJs 
que tentam ser furtivos. 
 

7. GERADORES DE NOMES DO POVOADO E DA MASMORRA 
 
Use as tabelas de forma opcional. Elas servem para dar certo charme aleatório à aventura. Os jogadores podem 
nomear o Povoado e a Masmorra à vontade, sem fazer rolagens. 
Tabela 7:
  

  
Tabela 8: Nome da Masmorra 

d20 Tabela C d20 Tabela D 

1 Salão 1 Maldito(a, as) 
2-3 Templo 2-3 das Trevas 

4-5 Cripta 4-5 de Tenebra 

6 Sarcófago 6 do Abismo 

7 Covil 7 dos Ossos 

8 Cárcere 8 do Terror 
9-10 Catacumbas 9-10 da Morte 

11-12 Cidadela 11-12 Esquecido(os, a, as) 

13-14 Ruínas 13-14 Proibido (os, a, as) 

15-16 Labirinto 15-16 da Perdição 

17-18 Galeria 17-18 dos Condenados 

19-20 Calabouço 19-20 do Caos 



8. GERANDO A MASMORRA 
 
Use todas as tabelas a seguir para criar o “lay out” na folha quadriculada enquanto os jogadores exploram. Cada 
Masmorra terá um “objetivo” que só pode ser alcançado depois que certo número de encontros sejam resolvidos 
durante a exploração (Veja Objetivos). 
Ao utilizar o mapa das miniaturas (para conduzir algum combate) você pode representar aspectos da Masmorra no 
papel quadriculado com marcadores, botões, moedas ou simplesmente desenhá-los. 
Role em cada tabela a seguir para gerar a Masmorra: 
 
Tabela 9: Características gerais da Masmorra 

D6 Iluminação  Tipo de Paredes D20 Tipo de solo 
1 Escuridão (sem tochas instaladas)  Alvenaria 1-9 Ladrilho 
2 Escuridão (sem tochas instaladas)  Alvenaria superior 10-11 Ladrilho irregular 
3 Escuridão (sem tochas instaladas)  Alvenaria reforçada 12-14 Pedra talhada 
4 Escuridão (sem tochas instaladas)  Pedra talhada 15-16 Cascalho 
5 Tochas a cada 9 m, provendo luz suficiente  Pedra não trabalhada 17-18 Rocha bruta 
6 Luz natural (fungo fluorescente)  Especial (d4) 19-20 Especial (d4) 
 
Tabela 10: Paredes e solo Especiais 
d4 Paredes Solo 

1 Ferro Camada de palha (role de 
novo na tab. 9) 

2 Barro compacto Camada de água: 10cm (role 
de novo na tab. 9) 

3 Madeira Camada de areia 15cm (role 
de novo na tab. 9) 

4 Cobertas de limo 
(role de novo na 
tab. 9) 

Camada de limo (role de 
novo na tab. 9) 

 
 
Tabela 11: Entrada da Masmorra 
 
d6 Paredes 

1-2 Corredor* (role na Tabela II) 
3-4 Escadas descendo (3x6m) 
5 Sala** (role na Tabela III) 
6 Câmara** (role na Tabela IV) 

*será imediatamente seguido por uma sala (Tabela III) 
ou câmara (Tabela IV). Escolha aleatoriamente. 
**deve conter ao menos 2 saídas adicionais além da 
entrada da Masmorra. Escolha paredes opostas para as 
saídas extras. 
 
Tabela I – Início da Masmorra 
 

d20 Área 

1-7 Corredor, role na Tabela II 
8-11 Sala, role na Tabela III 
12-13 Câmara, role na Tabela IV 
14 Escadas descendo: 3x6m 
15-17 Sala, role na Tabela III 
18 Sem saída* 
19 Característica Especial (role na 

Tabela 12, depois retorne a esta 
tabela) 

20 Monstro Errante (role um 
encontro, depois retorne a esta 

tabela) 
 
* Todos os membros do grupo podem fazer um teste de 
Percepção (CD 15 +NM) para encontrar uma porta 
secreta. Cada parede da sala pode ser examinada uma 
vez para cada PJ. Role na tabela Tipo Aleatório de 
Portas. A porta secreta parecerá uma parede normal. 
 

Tabela II – Corredores e Salões 

d20 Resultado¹ 
1-7 3x6m 
8-9 3x6m, L – esquerda 90º, fim 

com seção 3x3m 
10-12 Salão, 3x12m 
13-14 3x6m, L – direita 90º, fim com 

seção 3x3m 
15-17 Salão, 3x9m 
18 6x12m, salão, com pilares ou 

estátuas de 1,5m de diâmetro, 
opcionais 

19-20 3x9m, seção T – siga 90º 
esquerda e 90º direita, fim com 

seção 3x3m 

 
 
Tabela III - Salas 
d20 Resultado² 
1-6 6x6m 
7-10 6x9m 
11-14 6x12m 
15-18 12x12 
19-20 Especial (role na tabela Sala 

Especial, depois retorne à 
Tabela I), ou 6x6m 

 
 
Tabela IV – Câmaras 

d20 Resultado² 

1-14 12x15m 
15-18 24x15m (pé-direito dobro da 

altura) 
19-20 Especial (role na tabela Câmara 

Especial e retorne à Tabela I), 
ou 12x15m 

 
 
Tabela V – Saídas 
d20 Resultado³ 

1-8 1 porta 
9-12 2 portas 
13-16 1 passagem, largura 3m 
17-18 2 passagens, largura 3m 
19 Escadas descendo 3x3m 
20 Sem saída (porta secreta)* 

 
 
 



Resultados: 
 
1 – Corredores continuam na Tabela I. Galerias 
terminam numa porta, além da porta, role 1d6 para: (1-
3) continuar na Tabela I, (4-5) Tabela III ou (6) na 
Tabela IV. 
 
2 – Role uma vez na Tabela V para determinar saídas. 
Em seguida, role na tabela Conteúdo Aleatório das 
Salas. Para câmaras, role na Tabela I e, caso apareça 
algum monstro, use um Encontro Aleatório com Nível 
de Desafio +1. 
 
3 – Portas e passagens medem 1,5m de largura e são 
centralizadas numa seção de 3m de uma parede. 
Determine onde está a saída na Tabela V.a. Depois de 
tudo, volte para a Tabela I. 
 
 
Tabela Va – Posicionamento da Saída** 
d20 Resultado¹ 

1-6 Parede oposta 
7-12 Parede esquerda 
13-18 Parede direita 
19-20 Mesma parede da entrada 
 
** ou os jogadores podem escolher em qual parede está 
a saída. 
 
Tabela 12 – Característica Especial 

d6 Resultado 

1 Armadilha 
2 Chave 
3 Bilhete 
4 Mosaico na parede/gravura 
5 Boca Encantada 
6 Porta secreta 

 
Características Especiais 
1 – Armadilha: Use as tabelas de Armadilhas 
Aleatórias contidas na pág. 82 do Livro do Mestre de 
D&D para determinar quais ameaças estão presentes, 
combinando o Nível de Desafio das armadilhas com o 
Nível da Masmorra. 
2 – Chave: O grupo deve fazer um teste de Percepção 
(CD10+ NM). Em caso de sucesso, encontram uma 
pequena chave de bronze, em um canto da sala. Se 
falharem no teste, não percebem nada e devem 
prosseguir na Tabela I. A chave abrirá apenas uma 
porta que estiver trancada, à escolha do PJ. Depois de 
usada uma vez, ela ficará inútil. 
3 – Bilhete: O grupo deve fazer um teste de 
Percepção (CD10+ NM). Em caso de sucesso, 
encontram um pedaço de papel enganchado na mão de 
restos de um esqueleto, recostado a uma das paredes. 
Se falharem no teste, não percebem nada e devem 
prosseguir na Tabela I. Se o grupo tentar ler o bilhete, 
role 1d6: (1) ilegível, (2-6) escrito num idioma que 
nenhum PJ consegue entender. Com um teste de 
Conhecimento: Decifrar Escrita (CD20 +NM), ou com 
alguma magia, é possível ler a mensagem de letras 
trêmulas, que diz: 
 
“Sofri um horrível ferimento. Duvido que eu consiga 
chegar com vida à superfície. Talvez alguém encontre 
esta mensagem e faça melhor uso que eu.” 
 

Role 1d6: 
1 – 2: A próxima sala ou câmara que os PJs explorarem 
será uma Sala Especial ou Câmara Especial ao invés 
do resultado normal. 
3 – 4: Os PJs podem ignorar a próxima rolagem que 
indique um encontro aleatório com Monstro, seja 
monstro errante ou monstro em alguma sala. 
5 – 6: Quando os jogadores rolarem para verificar se o 
próximo encontro será o “Objetivo”, eles poderão 
adicionar +2 à rolagem. Isso pode ser repetido durante 
toda a aventura. 
 
4 – Mosaico/Gravura: Os PJs percebem que a 
parede contém um elaborado mosaico ou gravura 
artística. Os PJs podem tentar decifrar o significado do 
detalhe. Qualquer PJ pode realizar um teste de 
Conhecimento: História Local ou Religião (CD15 
+NM). Em caso de sucesso, o PJ aprende algo sobre a 
masmorra. Role uma das opções:  
1-2: O próximo encontro aleatório terminará com os 
monstros surpresos; 
3-4: Os PJs podem ignorar qualquer resultado 
trancada, emperrada ou com armadilha do próximo 
teste de geração de portas; 
5-6: Os jogadores podem rolar uma vez na Tabela de 
Tesouros quando acessarem a próxima sala. Considere 
o Nível da Masmorra para gerar o tesouro. 
 
5 – Boca Encantada: a parede próxima aos PJs 
repentinamente se altera e muda de forma para  
enormes e magicamente animados par de lábios. A 
boca fala num idioma comum e diz aos jogadores 
alguma informação sobre a Masmorra, com voz suave e 
espectral feminina. Role 1d6: 
1-2: Bobagem. A boca declama algum tipo de poema 
com nenhuma informação discernível: “Os olhos teus 
são cheios de adeus.” 
3-4: Aviso. A boca revela uma pista sobre o design da 
masmorra. No próximo encontro aleatório, os 
monstros estarão surpresos: “O mal espreita adiante. 
Temei, amigos, temei!” 
5-6: Tesouro Escondido. A boca revela detalhes sobre 
um tesouro escondido na masmorra. Na próxima sala 
gerada, os jogadores podem rolar uma vez na Tabela 
de Tesouros, se tiverem sucesso num teste de 
Percepção (CD20 +NM). “Procurai com calma, 
amigos. Pois grande é a chance de ficarem ricos.” 
 
Uma vez que a boca encantada falar, ela muda para 
uma parede normal e não falará novamente. 
 
6 – Porta Secreta: todos os PJs podem fazer um 
teste de Percepção (CD15 +NM) para encontrar uma 
porta secreta. Em caso de sucesso, podem rolar na 
tabela Tipos Aleatórios de Portas. 
 
Sala especial e Câmara Especial 
 
Não role pelo conteúdo destas salas, em vez disso, role 
na Tabela 13 ou 14. Cada uma das salas e câmaras 
especiais só podem ser geradas uma vez por 
masmorra. Role novamente resultados duplicados.  
 
 
 
 
 



 
Tabela 13: Sala Especial 

d6 Característica Especial 
1 Caverna 
2 Pilha de Ossos 
3 Círculo brilhante 
4 Piso com runas 
5 Obelisco de pedra 
6 Fonte ou Poço 

 
1 – Caverna: um pequeno corredor 3x1,5m leva ao 
centro desta caverna. Esta pequena caverna de 3x9m, 
cheia de poeira, corta a entrada horizontalmente e é 
recoberta por teias de aranha e escombros (ela está no 
formato T). A caverna não tem saídas. Os PJs podem 
procurar por portas secretas, com o teste de Percepção 
(CD15 +NM). Em caso de sucesso, acham uma porta 
secreta. Role normalmente na tabela Tipos Aleatórios 
de Portas. Assim que abrirem a porta, os jogadores 
devem fazer um teste de Encontro Aleatório. Após 
derrotar o monstro que surgir, podem vasculhar a 
caverna por tesouros escondidos: um sucesso no teste 
de Percepção (CD10 +NM) dá direito a uma rolagem 
na Tabela de Tesouros. 
 
2 – Pilha de Ossos: esta sala 6x6m está repleta de 
uma pilha de ossos de 3x3m. Assim que entrarem na 
sala, os jogadores devem rolar um Encontro Aleatório. 
A pilha de ossos contém um tesouro escondido: um 
sucesso no teste de Percepção (CD10 +NM) dá direito a 
uma rolagem na Tabela de Tesouros. 
 
3 – Círculo Brilhante: esta sala 6x6m contém um 
grande círculo gravado no piso todo. O desenho brilha 
com uma luminosidade azulada, clareando a sala. Uma 
escrita arcana percorre os hemisférios e bordas do 
círculo. Qualquer PJ pode fazer testes de 
Conhecimento: Arcano (CD15 +NM) para descobrir as 
propriedades do círculo. Em caso de falha, podem 
tentar descobrir sozinhos, andando sobre ele. Role 1d6: 
1-2: Maldição. O círculo produz os efeitos da mágica 
Raio do Enfraquecimento, que permanecerão até o fim 
do próximo combate. 
3-4: Teleporte. O círculo teleportará de volta aos 
arredores do Povoado qualquer PJ que pisar sobre ele. 
O PJ surgirá sobre outro círculo, que pode teleportá-lo 
de volta para a Masmorra (após 1d4 horas). 
5-6: Bênção. O PJ que pisou sobre o círculo recebe os 
efeitos da magia Bênção, até o fim do próximo 
combate. 
 
4 – Piso com Runas: esta sala 6x6m está forrada 
com 1,5x1,5m placas de pedra com uma runa inscrita 
no meio de cada. Um sucesso num teste de 
Conhecimento: História ou Inteligência(CD10 +NM) 
permite que o PJ entenda a razão das Runas: elas são 
uma armadilha. O PJ que tocar/mexer/pisar em 
alguma das plaquetas deve rolar nas tabelas de 
Armadilhas Aleatórias contidas na pág. 82 do Livro do 
Mestre de D&D. Não há mais nada na sala. 
 
5 – Obelisco de Pedra: esta sala 6x6m tem um 
obelisco de pedra ao centro. Caso um dos PJs toque o 
objeto, ouvirá uma voz espectral masculina, fazendo 
uma saudação. Use as mesmas regras da Boca 
Encantada, acima. 
 

6 – Fonte ou Poço: esta sala 12x12m contém uma 
fonte ou poço (posicionado em qualquer parte da sala). 
Qualquer PJ pode fazer um teste de Conhecimento: 
História (CD15 +NM) para descobrir as propriedades 
do objeto. Se algum PJ beber da fonte, role 1d6: 
 
1-2: Veneno. O PJ sofre 1d4 pontos de dano temporário 
em Constituição. É possível evitar o dano com um 
sucesso num teste de Fortitude (CD10 +NM). 
3-4: Transmutação. Qualquer item que for jogado na 
fonte ou poço será transformado numa moeda de ouro. 
Isso só acontecerá uma vez. 
5-6: Cura. Uma vez por dia, a água cura 1d8+NM 
pontos de vida para cada PJ que beber. 
 
Tabela 14: Câmara Especial 

d6 Característica Especial 
1 Cripta 
2 Fissura 
3 Mausoléu 
4 Laboratório Arcano 
5 Estátua de Pedra 
6 Covil de Monstro 

 
1 – Cripta: esta câmara de 12x15m contém uma cripta 
de 6x6m, com uma entrada de 3m de largura ao centro. 
A porta, feita de pedra, está quebrada e seus pedaços 
jazem pelo chão – os PJs podem entrar para investigar. 
Role 1d6: 
1-2: Morto-vivo. Os PJ perturbaram uma criatura 
desmorta que residia dentro da cripta. Escolha 
aleatoriamente entre um Esqueleto, um Zumbi, ou 
outro morto-vivo que combine com o NM da aventura. 
3-4: Vazia. Tudo o que resta são alguns ossos 
espalhados e muitas teias. 
5-6: Um caixão. Um elaborado e decorado caixão de 
3x1,5m descansa no fundo da cripta. Os PJs podem 
investigar o caixão. Dentro, há um esqueleto e um item 
mágico aleatório que será do tipo mais poderoso 
possível em relação ao NM (faça a rolagem). 
 
2 – Fissura: esta sala de 12x15m é cortada por uma 
fissura de 3x12m, no centro, tocando as paredes 
laterais. Ao centro e cruzando a fissura, há uma ponte 
de madeira de 3x6m. A fissura parece ser muito 
profunda, de modo que um PJ que caia morrerá. Role o 
conteúdo da sala normalmente. A ponte suporta até 
200 kg de peso. Quando os PJs tentarem cruzar a 
ponte, role 1d6: 
1-2: Uma brisa vindo das profundezas distrai o PJ, que 
deve manter seu equilíbrio novamente. Faça um teste 
de Acrobacia ou Atletismo (CD10). Em caso de sucesso, 
o PJ cruza a ponte. Em caso de falha, o PJ deve ter 
sucesso num teste de Reflexos (CD10) ou caíra na 
fissura. 
3-6: O PJ cruza a ponte normalmente. Qualquer PJ 
que conseguir cruzar a ponte receberá 70 XP. 
 
3 – Mausoléu: a poeira cobre esta câmara de 12x15m. 
Existem 4 caixões de madeira, enfileirados de modo 
perpendicular à entrada. Cada caixão contém 
esqueletos empoeirados mais os resultados abaixo 
(1d6): 
1: Armadilha (role aleatoriamente). 
2-5: Nada a não ser pó e teias. 
6: Tesouro escondido. Role na tabela de Tesouros. 
 



4 – Laboratório Arcano: esta câmara de 12x15m é 
iluminada por muitas velas. Um odor de incenso e 
velhos papéis preenche o ar. Há duas mesas pequenas 
que ocupam 1 quadrado cada, e uma bancada que 
ocupa 2 quadrados, situados ao longo das bordas da 
câmara. Formando um triângulo, há 3 círculos 
luminosos gravados com escrita arcana no chão, ao 
centro da sala, ocupando 4 quadrados. Cada círculo 
tem 4 velas ao seu redor. Role o conteúdo aleatório 
desta câmara normalmente. Os PJs podem investigar a 
bancada e as mesas. Role 1d6: 
1: Armadilha (role aleatoriamente). 
2-5: Nada. 
6: Tesouro escondido. Role na tabela de Tesouros. 
 
Os PJs também podem querer investigar cada um dos 
3 círculos luminosos. Trate os efeitos de quem 
pisar/mexer neles como o Círculo Brilhante da Tabela 
13. 
 
5 – Estátua de Pedra: esta câmara de 12x15m 
contém uma enorme estátua humana ao centro do 
piso, ocupando um espaço de 6 quadrados. A estátua é 
de um guerreiro, portando espada e escudo, trajando 
armadura completa. Role o conteúdo aleatório desta 
câmara normalmente. Quando os PJs decidirem 
investigar a estátua, role 1d6: 
 
1: Armadilha (role aleatoriamente). 
2-3: Nada 
4-5: Boca Encantada. Veja a Tabela 12. 
6: Tesouro escondido. Role na tabela de Tesouros. 
 
6 – Covil de Monstro: esta enorme câmara de 
24x15m contém uma pilha de tesouros entulhada ao 
meio dela, medindo 4 quadrados. Role na tabela de 
Encontros Aleatórios. Posicione o monstro no topo da 
pilha de tesouro. Assim que derrotarem o monstro, os 
PJs podem saquear o tesouro. Role 3 vezes na tabela de 
tesouros (considerando o NM da aventura). 
OPCIONAL: os PJs descobriram o covil de um dragão. 
Escolha a cor e a idade de um dragão cujo ND seja +2 
além do NM da aventura.  
 
 

9. OBJETIVOS,  ROLAGEM DE OBJETIVOS E O 

ENCONTRO DO OBJETIVO 
 
Depois de concluir 3 encontros aleatórios com 
monstros de qualquer tipo, role 1d6 para cada novo 
uso da tabela de Conteúdo aleatório das Salas que 
indique um monstro. Se o resultado do d6 for 4-6, o 
“Objetivo da Masmorra” foi encontrado. Isto se chama 
“Rolagem de Objetivos”. Se a rolagem do d6 não 
indicar que o objetivo foi encontrado, prossiga com o 
encontro com o monstro normalmente. Faça uma nova 
Rolagem de Objetivos para cada nova rolagem de 
Conteúdo das Salas que indique um monstro, para 
verificar se este encontro é o do Objetivo da Masmorra.  
 
Depois do 4º encontro, adicione +1 ao d6 para a 
Rolagem de Objetivos. Porém, verifique o objetivo com 
qualquer encontro aleatório com monstros. Caso a 
Rolagem de Objetivo falhe, adicione +2 a ela na 
próxima tentativa. Este é o máximo de bônus que a 
Rolagem de Objetivos pode ter. 
 

O Encontro do Objetivo é o alvo principal da aventura 
como um todo, sendo o eixo do “gancho” que foi 
determinado no Povoado. Ele contém um encontro 
especial que substituirá quaisquer encontros aleatórios 
normais para salas ou câmaras. 
 
Quando uma sala ou câmara especiais indicam um 
Encontro do Objetivo, siga quaisquer instruções sobre 
descritas sobre a sala ou câmara, inclusive sobre o tipo 
de monstro que possa surgir. Role um teste na Tabela 
15, aplicando os resultados sobre o encontro da sala ou 
câmara especial. 
 
Consulte o Objetivo da Masmorra e siga a 
descrição do item: 
 

1. RESGATE 
Os PJs descobriram o PNJ que devem resgatar e levar 
com segurança de volta ao Povoado. Posicione um PNJ 
na sala, por meio de algum marcador, tão distante 
quanto possível dos PJs na sala ou área atual. Defina o 
tipo de PNJ na tabela a seguir (role 1d10): 
1-2: Criança humana. Menino, 8 anos. 
3-4: Criança humana. Menina, 8 anos. 
5: Homem, 40 anos. 
6: Mulher, 40 anos. 
7: Moça, 19 anos. 
8: Rapaz, 19 anos. 
9: Idoso, homem, 79 anos. 
10: Idosa, mulher, 79 anos. 
 
O PNJ será encontrado amarrado e amordaçado por 
cordas simples, estará muito debilitado e com 0 pontos 
de vida. Os PJs devem derrotar os monstros que estão 
mantendo o PNJ prisioneiro. Faça uma rolagem na 
Tabela 15. O monstro (ou monstros) ignorará o PNJ 
prisioneiro e tentará exterminar os PJs. Ele lutará até à 
morte. Se conseguirem derrotá-lo, podem levar o PNJ 
com segurança ao Povoado. 
 

2. Reaver Item 
Os PJs localizaram o item/objeto que foi determinado 
pelo gancho. Defina o tipo de item aleatoriamente 
usando as Tabelas de Tesouros. Escolha o item de 
maior valor ou poder de acordo com o Nível da 
Masmorra. Ignore qualquer resultando que indique 
poções ou pergaminhos. 
Quaisquer propriedades do item já são de 
conhecimento dos PJs, não sendo necessário nenhum 
teste de avaliação ou identificação. Alternativamente, 
os jogadores podem escolher um item mais apropriado 
que sirva ao gancho da aventura (como um anel de 
herança, item amaldiçoado, gema, obra de arte...). Este 
item é guardado por monstros. Os PJs devem derrotá-
los e recuperar o item, para leva-lo de volta ao Povoado 
de onde veio. Faça uma rolagem na Tabela 15. Os 
jogadores podem querer ficar com o item ao invés de 
devolvê-lo, mas se fizerem isso não terão recompensas. 
 
Tabela 15: Monstro-Objetivo 

d6 Monstro-Objetivo 
1-3 NM+2 para a tabela de Encontros Aleatórios 
4-5 NM+1 para a tabela de Encontros Aleatórios 
6 Mesmo NM para a tabela de Encontros Aleat. 
 
 
 



3. Erradicação 
Os PJs encontraram os monstros a que foram enviados 
para destruir. Eles devem derrotar os monstros e 
retornar ao Povoado com alguma evidência da missão 
cumprida, para que recebam as recompensas. Faça 
uma rolagem na Tabela 15 com um redutor de -1 
(resultado mínimo 1). 
 

4. Destruição Especial 
Os PJs localizaram a característica da masmorra que 
estavam procurando. Determine o tipo de 
característica na tabela (d6): 
 
Tabela 16: Destruição Especial (característica) 

d6 Material RD P.V. CD 

1 Ferro 10 60 20 +NM 
2-3 Pedra 8 50 15 +NM 
4-6 Madeira 5 15 10 +NM 

 
Role 1d6 novamente para definir o artefato: 
1-2: Altar Maligno com velas (2 quadrados) 
3-4: Estátua ritualística Maligna (4 quadrados) 
5-6: Portal Místico das Trevas (2 quadrados) 
 
Posicione esta característica em qualquer lugar da área 
atual da masmorra, tão longe quanto possível dos PJs. 
Este artefato está sendo guardado por monstros. Os 
PJs devem derrotar os monstros para que possam 
destruir o artefato. Faça uma rolagem na Tabela 15. 
Assim que os monstros forem derrotados, os PJs 
podem destruir o artefato com quaisquer meios 
disponíveis, como água benta, derrubando-o (Teste de 
Força), despedaçando-o ou queimando-o. O artefato é 
feito do material escolhido na Tabela 16. 
O artefato pesa aproximadamente 1d6x50 kg e tem a 
altura de 1d6+2 metros. Não é necessário destruir 
totalmente o artefato, apenas danificá-lo em 80% de 
seus Pontos de Vida, ou queimá-lo, tornando-o inútil. 
Se os PJs possuírem água benta podem inutilizar 
qualquer tipo de artefato em 1 rodada (apenas 
despejando a água sobre ele).  
Os PJs devem levar uma evidência da missão cumprida 
de volta ao Povoado, ou então não receberão a 
recompensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Descoberta 
Os PJs descobriram uma informação que procuravam 
na masmorra. A informação pode ser documentos, 
mapas, relatórios ou qualquer coisa que os jogadores 
decidirem. Os jogadores devem pegar um novo gancho 
de aventura, rolando novamente na Tabela 1 
(Objetivos da Masmorra) e ignorar o resultado 5. Isso 
representa a nova informação “descoberta”. 
Os PJs devem derrotar os monstros que guardam esta 
informação e retornar ao Povoado para receber a 
recompensa. Faça uma rolagem na Tabela 15. 
Em vez de rolar um novo gancho de aventura e objetivo 
no Povoado para começar uma nova partida, os 
jogadores podem perseguir a “descoberta” como uma 
nova aventura, em outra masmorra, com NM +2 e o 
dobro das recompensas nas Tabelas de Tesouros! 
 

6. Épico 
Quando um dos objetivos de 1 a 5 da Tabela 1 é Épico, 
há uma regra opcional. 
OPCIONAL: quando o grupo derrotar o Monstro-
Objetivo, podem rolar um “Tesouro Épico” que o 
monstro estava guardando. Este tesouro substitui 
inteiramente as recompensas que o grupo receberia ao 
retornar ao Povoado. 
Para determinar o “Tesouro Épico”, encontre o tipo de 
item mais poderoso e valioso (normalmente, um item 
mágico) disponível para o Nível da Masmorra da 
aventura, consultando as Tabelas de Tesouros. Em 
seguida, cada jogador escolhe a rolagem nas tabelas em 
que o item (ou item) se encontra. Então, o jogador tem 
pode rolar 3 vezes na tabela secundária escolhida para 
conquistar o item mágico desejado.  
O jogador só pode pegar 1 item dessas 3 rolagens, 
mesmo que tenha conseguido em todas! Este item não 
precisa ser identificado. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

RESUMO SEQUENCIAL DA AVENTURA: 
 
Sequência de jogo: 
 
1 – Definir o Nível da Masmorra; 
2 – Gerar e nomear o Povoado; 
3 – Definir o objetivo da Masmorra; 
4 – Seguir viagem, rolando nas tabelas de Tempo e 
distância; Tipo de Terreno; Tipo de Estrada e Clima da 
Viagem – não esqueça dos Encontros Aleatórios; 
5 – Gerar a Masmorra usando as Tabelas I, II, III, IV...; 
6 – Gerar Tipos Aleatórios de Portas; 
7 – Gerar Conteúdo Aleatório das Salas;  
8 – Gerar Salas e Câmaras especiais; 
9 – Após concluir 3 encontros aleatórios com 
monstros, fazer Rolagem de Objetivo; 
10 – Resolva o Encontro do Objetivo; 
11 – Retorne ao Povoado 
12 – Faça as rolagens da Tabela de Tesouros para as 
recompensas. Multiplique por 300 o ND de cada 
desafio superado (armadilhas e monstros) para saber 
quanto XP o grupo acumulou (divida igualmente). 
 
Se quiser começar uma nova aventura, não 
esqueça de conceder, aos aventureiros, o título 
na Tabela 2. Pois aí já será o começo de uma 
campanha, certo? 
 



10. BRINCANDO SOZINHO 
 
Nem todo mundo pode reunir amigos para jogar uma partida de RPG, mesmo que a partida não exija um 
Mestre/Narrador, como é o caso desta aventura. Esta seção serve para orientar o aventureiro  que deseja “cair na 
estrada” por conta própria, enfrentando os desafios da masmorra sozinho. 
As tabelas dos livros básicos de todos os sistemas de RPG são, geralmente, preparadas para grupos de PJs, com uma 
ampla versatilidade. Uma aventura-solo com um aventureiro de nível baixo ou um grupo muito pequeno de PJs fica 
um tanto desprovido da variedade de capacidades necessária para sobreviver numa masmorra. Entretanto, as regras e 
tabelas a seguir tentarão acomodar os aventureiros solitários de nível inicial ou pequenos grupos com desafios 
adequados. 
 
Tabela 17: Nível da Masmorra (NM) para Aventura Solo 
Nível do 
Personagem 

Número de Personagens no Grupo 

1 2 3 4 5 6 
1 ¼ - - - - - 
2 ½ ½ ½ - - - 
3 1 ½ 1 - - - 
4 2 1 1 1 - - 
5 3 2 2 1 1 - 
6 4 2 2 2 2 2 
7 5 2 2 2 2 2 
8 6 2 2 2 2 2 
9 7 3 3 2 2 2 
10 8 3 3 3 3 3 
11 9 3 3 3 3 3 
12 10 3 3 3 3 3 

 
 
Tabela 18: Nível da Masmorra 1/4 

d100 Encontro 
01-10 1d3 morcegos 
11-15 1d3 ratos gigantes 
16-26 1d3 aranhas monstruosas 
27-40 1 kobold 
41-44 1 goblin 
45-58 1d4 ratos gigantes 
59-62 1 kobold 
63-70 1 aranha monstruosa 
71-76 1 esqueleto guerreiro 
77-84 1 rato gigante 
85-86 2 ratos gigantes 
87-88 2 esqueletos guerreiros 
89-90 1 orc 
91-00 Role na Tabela 19 
 
Regras para aventureiros “solo” 
O Nível da Masmorra para menos de 4 PJs no grupo 
resulta numa fração. Simplesmente considere que o 
NM, nesta aventura, é algo entre ¼ e ½. A partir daí, 
siga as seguintes orientações: 
 

a) Nenhuma porta da masmorra está trancada 
quando o NM é menor que 1. Ignore os 
resultados de emperrada e trancada. 

b) Reduza a CD para arrombar portas em -3 para 
NM ½ ou 1/3 e -4 para NM ¼. 

c) Adicionalmente, nenhuma porta contém 
armadilhas quando o Nível da Masmorra é 
menor que 1. 

d) Todas as armadilhas serão sorteadas numa 
tabela específica (adiante), que oferece 
desafios proporcionais a grupos pequenos ou 
apenas um personagem de nível baixo. 

e) Todos os monstros da masmorra e das áreas 
selvagens, incluindo o Monstro-Objetivo, terão 
um ND igual ou menor que o nível do PJ ou do 
grupo. 

 
Tabela 19: Nível da Masmorra ½ 

d100 Encontro 
01-10 Role na Tabela 18 
11-15 1d4 aranhas monstruosas 
16-26 1d6 esqueletos 
27-40 1d3 kobolds 
41-44 1 cobra cascavel 
45-58 1d3 goblins 
59-62 1d3 ratos gigantes 
63-70 1 zumbi 
71-76 1d3 esqueletos guerreiros 
77-84 1 gnoll 
85-86 1d3 orcs 
87-88 1d4 goblins 
89-90 1d4 orcs 
91-00 Role Encontros Aleatórios de ND 1 
 
Tabela 20: Armadilhas Aleatórias de ND ½ ou 1 
D100 Armadilha Teste para evitar, dano 

01-25 Agulha envenenada Reflexos CD20, 1d3 
26-35 Arame farpado Fortitude Cd20, 1d6+2 
36-40 Fosso Reflexos CD15, 2d6 
41-56 Limo escorregadio Reflexos CD15, 1d6 
57-68 Virote Reflexos CD20, 1d8+2 
69-76 Bloco de pedra Reflexos CD15, 3d6 
77-81 Fosso camuflado Reflexos CD20, 2d6 
82-91 Lâmina na parede Reflexos CD20, 1d6+5 
92-
00 

Espinhos no piso Percepção CD20, 1d8 

 
 
Escapar ileso (isto é, obter sucesso no teste exigido) de 
cada armadilha da tabela acima, rende 100XP (por 
armadilha). 
 
 
 
 
 



 

 
 
Encontros Urbanos 
 
Modificadores de testes de Encontros Urbanos 
Circunstância Modificador 
Tamanho da Cidade  
         Cidade pequena (acampamento e aldeia) +1 
         Cidade grande (vila e cidade) +2 
         Metrópole +3 
Condição/Atividade dos PJs  
         PJs anônimos -2 
         PJs famosos +2 
         PJs em repouso -2 
         PJs procurando aventuras +2 
Nível do grupo de PJs  
1 – 5 - 
6 – 10 +1 
11 ou mais +2 

 
Furtividade e Detecção (áreas selvagens) 
 
Terreno Características Consequência 

Pântano Testes de Furtividade têm redutor de -1 +1 no teste de Preparação dos Monstros 
Deserto Nenhuma alteração Nenhuma alteração 
Floresta Testes de Percepção para notar monstros têm redutor de -2 -1 no teste de Preparação dos Monstros 
Planícies Nenhuma alteração Nenhuma alteração 
Colinas Nenhuma alteração Nenhuma alteração 
Montanhas Testes de Percepção para notar monstros têm bônus de +2 +1 no teste de Preparação dos Monstros 

 

 



Tabela de Encontros Urbanos 
1d20 Encontro 1d20 Encontro 

0 Valentões 12 Acidente de construção civil (CD 15) 
1 Valentões 13 Acidente de construção civil (CD 15) 
2 Assaltantes 14 Magia fora de controle 
3 Assaltantes 15 Magia fora de controle 
4 Abuso de autoridade 16 Ataque repentino de animal (CD17) 
5 Furto 17 Identidade confundida 
6 Furto 18 Espetáculo 
7 Item encontrado 19 Espetáculo 
8 Monstro 20 Lojista oferece 10% de desconto (armas) 
9 Bêbado 21 Lojista oferece 10% de desconto (armaduras) 
10 Briga em andamento (CD 15) 22 Alquimista oferece 10% de desconto (poções) 
11 Carroça descontrolada (CD 17) 23+ Clérigo oferece cura/tratamento de doenças 

 
Abuso de autoridade: os PJs encontram um oficial da guarda (ou milícia) que deseja atrapalhar ou criar problemas. 
Os PJs devem obter sucesso em testes de Diplomacia ou Enganação com CD 17 para resolver a situação. Em caso de 
falha por 1 ou 3 pontos, devem pagar uma multa (extorsão) de 2d8 x 2 TO. Se a falha nos testes ocorrer por uma 
margem maior, o guarda entrará em combate com os PJs. Os PJs também podem usar magias para acabar com o mal-
entendido, mas somente antes que o confronto aconteça. 
 
Guarda de cidade: humano Plebeu 2, LN; ND 1/2; tamanho Médio, desl. 9m; PV 10; CA 15 (+1 nível, +3 armadura, +1 escudo); 
corpo-a-corpo: maça +3 (1d8+2); Fort +2, Ref +1, Von +1; For 13, Des 11, Con 12, Int 9, Sab 10, Car 8. 
Perícias e Talentos: Atletismo +4, Iniciativa +5, Percepção +5; Foco em Arma (maça), Prontidão, Vitalidade. 
Equipamento: couro batido, escudo leve, maça. 
 

Acidente em construção civil: um (ou mais) PJ é atingido por um objeto em queda, despenca de uma bancada 
insegura ou algo similar. Trate como a seguinte armadilha: 
Bloco de pedra: Reflexos (CD 15) para evitar; 3d6 pontos de dano; Percepção (CD 20), Ladinagem (CD 20); ND 1/2. 

 
Alquimista: Um PJ (role os dados para decidir) é reconhecido por seus feitos e atrai a generosidade de um 
alquimista, que oferece um desconto de 10% na compra de suas poções. Mas apenas hoje, ok?  
 
Ataque repentino de animal: Os PJs estão no caminho de um cavalo xucro e completamente ensandecido, que se 
desprendeu de suas rédeas – derrubando o cavaleiro. O animal escoiceia na direção dos PJs, que devem fazer um teste 
de Reflexos com CD 15 para evitar o dano de 1d8+3 dos cascos. Após atacar os PJs, o cavalo corre para fora da cidade. 
O cavaleiro (dono do animal) desculpa-se várias vezes, envergonhado. 
 
Assaltantes: Alguns meliantes tentam assaltar os PJs. Haverá um bandido para cada PJ, com as estatísticas abaixo: 
 
Bandido: humano Plebeu 2, CM; ND 1/3; tamanho Médio, desl. 9m; PV 8; CA 14 (+1 nível, +1 Des, +2 armadura); corpo-a-corpo: 
clava +3 (1d6+2); Fort +1, Ref +2, Von +0; For 13, Des 12, Con 11, Int 10, Sab 9, Car 8. 
Perícias e Talentos: Atletismo +6, Furtividade +6, Iniciativa +6, Intimidação +4, Percepção +0; Iniciativa Aprimorada, Foco em 
Arma (clava), Vitalidade. Equipamento: clava, corselete de couro. 
 

Bêbado: Os PJs são abordados por um homem embriagado, que lhes pede algumas moedas de prata para “pagar 
impostos”. Se for ignorado, atacará os PJs. Use as estatísticas do bandido, como acima. Ele desistirá da luta se: a) os 
PJs lhe derem algumas moedas; b) os PJs fugirem ou c) os PJs tiverem sucesso num teste de Diplomacia (CD 17). 
 

Briga em andamento: Dois PNJs estão num combate feroz. Os PJs podem ignorar e tomar distância do evento ou 
podem apenas ser testemunhas. Em qualquer um dos casos, role aleatoriamente para decidir qual dos PJs será 
alvejado com uma pedra. Um teste de Reflexos com CD 12 pode evitar o dano de 1d4. Se os PJs quiserem tomar parte 
da briga, serão atacados pelos dois PNJs! Use as estatísticas do bandido, como acima. 
 
Carroça descontrolada: Um comerciante apressado, assim que entra na cidade, perde o controle de sua carroça 
com dois cavalos. Infelizmente, os PJs estão no caminho! Todos devem fazer um teste de Reflexos com CD 17, ou serão 
atropelados, sofrendo 2d6 pontos de dano. A guarda da cidade aparece imediatamente após o acidente, apreendendo a 
carroça e o guia. 
 
Clérigo oferece cura: Um respeitado clérigo da cidade aborda os PJs e oferece sua ajuda divina para curar suas 
doenças e ferimentos. Todas as feridas, danos, doenças e condições negativas são removidas dos PJs. O clérigo não 
cobra nada em troca, apenas diz, de modo misterioso, que “assim é a vontade dos deuses”. 
 
Espetáculo: Os PJs testemunham alguma forma de entretenimento público – uma apresentação de bardos, uma 
peça de uma trupe mambembe, um domador de cães mostrando truques divertidos, um grupo de malabaristas ou uma 
apresentação de bobos/palhaços coloridos. 
Furto: Um ladino tenta roubar um objeto de um dos PJs (escolha aleatoriamente). Use as estatísticas do bandido, 
como acima, com o acréscimo da perícia Ladinagem com graduação igual ao nível do grupo +4. Haverá um teste 



oposto de Ladinagem do bandido contra Percepção do PJ sorteado. Se o bandido vencer, furta o item com sucesso sem 
que o PJ perceba. Em caso de falha do ladrão, ele entrará em confronto com os PJs! 
 
Identidade confundida: Um dos PJs é abordado por dois guardas e confundido com um meliante local. Algum 
personagem do grupo deve rapidamente ter sucesso em um teste de Diplomacia (CD 17) ou o PJ em questão será 
levado ao quartel da guarda para ser interrogado e preso! Em caso de falha, o PJ será preso por 1d6 dias e depois solto 
com um pedido formal de desculpas... 
 
Item encontrado: Os PJs encontram por acaso uma joia valiosa ou objeto no chão, em meio a algum refugo ou lixo. 
Role a tabela: 
 

d8 Objeto d8 Objeto 
1 Brinco de ouro (200 TO) 5 Gema (ametista, 70 TO) 
2 Poção (Curar ferimentos leves) 6 Frasco de bálsamo restaurador 
3 Adaga 7 Poção (Curar ferimentos moderados) 
4 Gema (citrino, 50 TO) 8 Anel de ouro (200 TO) 

 
Lojista oferece desconto: Um PJ (role os dados para decidir) é reconhecido por seus feitos e atrai a generosidade 
de um lojista, que oferece um desconto de 10% na compra de suas armas ou armaduras. Mas apenas hoje, ok? 
 
Magia fora de controle: Um mago viajante falha ao conjurar um efeito e atinge um dos PJs com faíscas mágicas. 
Sucesso em um teste de Reflexos (CD 18) pode evitar o dano de 1d6+4, por fogo. O mago desaparece, em seguida. 
 
Monstro: Uma criatura (apropriada para os arredores) entra na cidade e cruza o caminho dos PJs. O combate é certo. 
Role na tabela de encontros aleatórios com monstros de acordo com a região em que a cidade se encontra. 
 
Valentões: Um grupo de brutamontes arrogantes tenta intimidar os PJs. Eles estão em número maior que os PJ (1 ou 
2 a mais, jogue 1d4 -2), mas usam as estatísticas do bandido (veja acima). Há 3 maneiras de lidar com eles: a) um 
sucesso num teste oposto de Diplomacia contra a Intimidação dos valentões (CD18); b) oferta de dinheiro (20 TO para 
cada rufião) ou c) combate. Eles não lutarão até à morte – fugirão desesperadamente caso os PJs demonstrem poder 
superior (com magias, técnicas de combate ou armas mágicas). Use as estatísticas dos Assaltantes. 
 
Tipos Aleatórios de Portas 

1d% Tipo (CD para derrubar) 
01–08 Madeira, simples, destrancada 
09 Madeira, simples, destrancada e com armadilha 
10-23 Madeira, simples, emperrada (13) 
24 Madeira, simples, emperrada (13) e com armadilha 
25-29 Madeira, simples, trancada (15) 
30 Madeira, simples, trancada (15) e com armadilha 
31-35 Madeira, boa, destrancada 
36 Madeira, boa, destrancada e com armadilha 
37-44 Madeira, boa, emperrada (18) 
45 Madeira, boa, emperrada (18) e com armadilha 
46-49 Madeira, boa, trancada (18) 
50 Madeira, boa, trancada (18) e com armadilha 
51-55 Madeira, reforçada, destrancada 
56 Madeira, reforçada, destranca e com armadilha 
57-64 Madeira, reforçada e emperrada (23) 
65 Madeira, reforçada, emperrada (23) e com armadilha 
66-69 Madeira, reforçada, trancada (25) 
70 Madeira, reforçada, trancada (25) e com armadilha 
71 Pedra, destrancada 
72 Pedra, destrancada e com armadilha 
73-75 Pedra, emperrada (28) 
76 Pedra, emperrada (28) e com armadilha 
77-79 Pedra, trancada (28) 
80 Pedra, trancada (28) e com armadilha 
81 Ferro, destrancada 
82 Ferro, destrancada e com armadilha 
83-85 Ferro, emperrada (28) 
86-89 Ferro, emperrada (28) e com armadilha 
90-93 Ferro, trancada (28) 
94-96 Ferro, trancada (28) e com armadilha 
97-100 Porta reforçada magicamente. Jogue o tipo novamente. A CD será 30 para 

madeira e 40 para pedra ou ferro 



 
Conteúdo aleatório das salas da Masmorra 

1d% Conteúdo da sala 
01-18 Apenas monstros. Role na tabela da pág. 79 do Livro do Mestre de D&D. 
19-44 Monstros e 1d4 características 
45 Monstros e tesouros escondidos 
46 Monstros e armadilha 
47 Monstros, 1d4 características e tesouros escondidos 
48 Monstros, 1d4 características e armadilha 
49 Monstros, tesouros escondidos e armadilha 
50 Apenas monstros 
51-76 Apenas 1d4 características 
77 1d4 características e tesouros escondidos 
78 1d4 características e armadilha 
79 Apenas tesouros escondidos 
80 Apenas armadilha 
81-100 Nada 

 
Características: escolha 1d4 características da tabela a seguir. 
Tesouro escondido: determine um tesouro aleatório conforme o Nível da Masmorra. Em geral, encontrar o tesouro 
exige um teste bem-sucedido de Percepção (CD 20 + NM). 
 
Características e mobília 
1d% Característica/Mobília 1d% Característica/Mobília 1d% Característica/Mobília 

1 Alcova 34 Móveis quebrados 67 Rabiscos rasurados (chão) 
2 Altar (maligno) 35 Esmeril 68 Runas estranhas (parede) 
3 Chaminé 36 Banheira (quebrada) 69 Odor (não identificável) 
4 Barril 37 Bigorna 70 Óleo no chão (perfumado) 
5 Cama destruída 38 Mochila  71 Panelas 
6 Braseiro 39 Tufos de pelo 72 Poças d’água 
7 Jaula 40 Manchas de sangue 73 Trapos, cintos e bolsas 
8 Caldeirão 41 Ossos (humanoide) 74 Caveiras humanas 
9 Candelabro 42 Ossos (animais) 75 Ruído (misterioso) 
10 Cadeira 43 Livros estragados 76 Utensílios culinários 
11 Saco de carvão 44 Botas 77 Gravetos de madeira 
12 Pentagrama 45 Garrafas 78 Buraco (raso) 
13 Pedras caídas 46 Baú vazio 79 Marcas de garra 
14 Forja 47 Vidro quebrado 80 Pergaminhos (em branco) 
15 Fonte seca 48 Velas 81 Excrementos 
16 Pilha de feno 49 Correntes 82 Livros queimados 
17 Ídolo estranho 50 Roupas velhas 83 Ovos chocados (grandes) 
18 Tear quebrado 51 Cadáver (humano) 84 Cerâmica (pedaços) 
19 Espelho 52 Corpo cremado 85 Teias de aranha 
20 Monte de entulho 53 Fendas 86 Ganchos (paredes) 
21 Pilastra 54 Armas enferrujadas 87 Pás e picaretas 
22 Escrivaninha 55 Armaduras quebradas 88 Caixas com terra 
23 Declive 56 Louça suja 89 Pilha de lixo 
24 Relevo 57 Goteiras 90 Guincho e roldana 
25 Prateleira 58 Restos de comida (podre) 91 Pelourinho 
26 Estátua 59 Fungos e mofo 92 Cabideiro 
27 Estátua caída 60 Ampulheta 93 Cortina 
28 Gato empalhado 61 Insetos: mosquitos 94 Estante vazia 
29 Mesa (grande) 62 Insetos: besouros 95 Cômoda 
30 Mesa (pequena) 63 Insetos: mariposas 96 Algemas 
31 Tapeçaria 64 Lamparina 97 Pedestal 
32 Trono 65 Lama 98 Taças e jarros 
33 Bacia 66 Demarcações 99-

100 
Grade de ferro 
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PLANILHA DE CONTROLE DA AVENTURA 
 

Nome do Povoado:                                                                        Habitantes:                                             Milicia: 
Objetivo da Aventura: 
Título do grupo (se houver): 
 
Tempo e Distância percorrida na Viagem 
 
Horas Gastas Distância percorrida 

1 2 3 4 5 6  

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

 
Tipo de Terreno: Tipo de Estrada: 

 
 
 

Clima: Penalidade: 
 
 
 

Furtividade e Detecção: 
 
 
 

 
Armadilhas Desarmadas/Evitadas 
 

ND Desarmada? Evitada? 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Encontros Aleatórios nas Áreas Selvagens 
 
Monstro ND Derrotado? 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Registro da Masmorra Nível da Masmorra: 
 
Nome da Masmorra: 

 
Características da Masmorra 
Iluminação: 
Paredes: 
Tipo de solo: 

 
Monstros Errantes e Encontros Aleatórios 
 
Monstro ND Derrotado? 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 



Encontros Aleatórios ND 1 

d100 Encontro 
01-10 Bugbear 
11-15 Carniçal 
16-26 Centauro 
27-40 Elemental do Ar pequeno 
41-44 Elemental do Fogo pequeno 
45-58 1d3 Hobgoblins 
59-62 Lobo 
63-70 Nagah 
71-76 Guerreiro Humano 
77-84 2 Trogloditas 
85-86 2 Bugbears 
87-88 2 Gnolls 
89-90 2 Cascavéis 
91-00 Role Encontros Aleatórios de ND 2 

 
Encontros Aleatórios ND 2 

d100 Encontro 
01-10 Aranha gigante 
11-15 1d6+1 Gnolls 
16-26 Diabrete 
27-40 Dragão branco filhote 
41-44 Esqueleto, ogro 
45-58 Jiboia  
59-62 Kobold chefe 
63-70 2 Guerreiros Humanos 
71-76 Ogro 
77-84 Orc negro 
85-86 1d6+1 Trogloditas 
87-88 Troglodita saqueador 
89-90 1d4+1 Hobgoblins 
91-00 Role Encontros Aleatórios de ND 3 
 
Encontros Aleatórios ND 3 
d100 Encontro 

01-10 Cão do inferno 
11-15 Dragão azul filhote 
16-26 Dragão negro filhote 
27-40 Dragão verde filhote 
41-44 3 Carniçais 
45-58 Elemental da Terra médio 
59-62 3 Lobos 
63-70 1d6+1 Gnolls 
71-76 Lívido (carniçal) 
77-84 Lobo-das-cavernas 
85-86 Monstro da ferrugem 
87-88 1d6+1 Bugbears 
89-90 Warg 
91-00 Role Encontros Aleatórios de ND 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encontros Aleatórios ND 4 

d100 Encontro 
01-10 2 Orcs Negros 
11-15 Dragão vermelho filhote 
16-26 Duplo 
27-40 1d6 Hobgoblins 
41-44 1d6 Gnolls 
45-58 Gárgula 
59-62 2 Diabretes 
63-70 Otyugh 
71-76 Uktril (lefeu) 
77-84 2 Aranhas Gigantes 
85-86 2 Ogros 
87-88 1d4 Bugbears 
89-90 1d4+1 Guerreiros Humanos 
91-00 Role Encontros Aleatórios de ND 5 

 
Encontros Aleatórios ND 5 

d100 Encontro 
01-10 Aparição 
11-15 Basilisco 
16-26 1d4+1 Trogloditas Saqueadores 
27-40 Corcel das Trevas 
41-44 1d6+1 Lobos 
45-58 1d6+1 Guerreiros Humanos 
59-62 Múmia 
63-70 Nagah guardião 
71-76 Ogro capanga 
77-84 Orc chefe 
85-86 Troll 
87-88 Urso-Coruja 
89-90 2 Orc Negros, 1 Orc 
91-00 Role Encontros Aleatórios de ND 6 
 
Encontros Aleatórios ND 6 
d100 Encontro 

01-10 Ameba gigante 
11-15 Aucharai 
16-26 Carrasco de Lena 
27-40 Geraktril (lefeu) 
41-44 Incubador 
45-58 2 Lobos-das-caernas 
59-62 2 Elementais da Terra médios 
63-70 1d4 Diabretes 
71-76 Mantícora 
77-84 Tendrículo 
85-86 Vampiro, humano guerreiro 
87-88 2 Orcs Negros, 1 Ogro 
89-90 2d6 Orcs + 1 Orc Chefe 
91-00 Role Encontros Aleatórios ND 7+ 

 
Guerreiro humano: humano Plebeu 4, CN; ND 1; 
tamanho Médio, desl. 6m; PV 24; CA 18 (+2 nível, +5 
armadura, +1 escudo); corpo-a-corpo: maça +6 (1d8+4); 
Fort +3, Ref +2, Von +2;  
For 14, Des 11, Con 13, Int 10, Sab 10, Car 8. 
Perícias e Talentos: Atletismo +5, Iniciativa +7, Intuição 
+7, Percepção +7; Foco em Arma (maça), Prontidão, Usar 
Armaduras Médias, Vitalidade. 
Equipamento: cota de malha, escudo leve, maça.

 
 



 
 
 


