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Inspirado em diversos jogos de fantasia, 

como Dungeons and Dragons, Espadas 

Afiadas e Feitiços Sinistros e Old Dragon.  



Introdução 

Ferro & Sangue é um jogo de interpretação de papéis, conhecido de forma resumida 

como RPG (Role Playing Game). Um RPG é diferenciado de outros jogos por ser uma 

versão com regras e elementos aleatórios da típica história de faz de conta. Para se 

jogar Ferro & Sangue, você precisará de: 

• Papel, Lápis, Borracha e Caneta. 

• Este pequeno manual. 

• Um dado de 20 faces, ou mais. 

• Um dado de 6 faces, ou mais. 

• Amigos ou conhecidos que tenham interesse e disposição!  

Dos jogadores disponíveis, um deverá ser o mestre. O mestre narra os acontecimentos 

do jogo, decide impasses quanto a certas regras, até mesmo as criando ou modificando 

quando necessário. Ele cria a base da aventura, e tem o dever não só de proporcionar 

desafios e o enredo da aventura dos jogadores, mas de fazê-los se divertirem! 

Os jogadores são como os atores e atrizes, os protagonistas de suas histórias. Eles 

incorporam homens e mulheres que se aventurarão em busca de algo! Esses objetivos 

ou são nobres, como a proteção dos indefesos, ou são mais individualistas, como a 

aquisição de glória, riquezas e poder. 

As regras nas páginas que seguem irão explicar o processo de criação de personagem, e 

como coordenar o jogo. 

Os Personagens 

Cada jogador que esteja participando da jogatina deve ter ao menos um personagem. 

Esse é montado seguindo os seguintes passos: 

• Defina os atributos 

• Defina a raça 

• Defina sua classe e suas perícias. 

• Defina o equipamento 

• Defina as informações interpretativas 

Definindo Atributos 

Os atributos são definidos em 3 categorias: Corporal, Sensorial, Mental. 

Para cada categoria você rola 3d6 e anota o resultado na caixa ao lado. Essa é a 

quantidade de pontos que você tem para gastar nos atributos desta categoria. Todos os 

atributos começam tendo 8 como valor, podendo ser aumentados até 15 a princípio. 

Os atributos são: 

Força – Corporal 

Resistência – Corporal 

Agilidade – Corporal 



Reflexos – Sentidos 

Percepção – Sentidos 

Prontidão – Sentidos 

Intelecto – Mente 

Sabedoria – Mente  

Vontade – Mente  

Carisma – Mente 

Os atributos tem os seguintes benefícios: 

Força 

Ajuste de combate – Caso você possua 13 ou mais neste atributo, você recebe +1 nas 

jogadas de resolução de ataque e danos. 

Ajuste de Acerto Crítico – Grande força aumenta a chance de você atingir o um ataque 

crítico. Se sua força bruta estiver entre 13 e 15, seu crítico é de 19 ou maior. Se for 16 ou 

17, ele é de 18 ou maior. Se sua força bruta for de 18, ele é de 17 ou maior. 

Resistência 

Ajuste em Vitalidade. Possuir 13 ou mais neste atributo garante para o personagem 1 

ponto de vitalidade adicional. 

Agilidade 

Ajuste de combate. Possuir 13 ou mais neste atributo garante para o personagem um 

ajuste de +1 nas jogadas de ataque. O bônus é de +2 para arcos e bestas. 

Ajuste de evasiva. Possuir um valor alto neste atributo garante uma bonificação para 

seu valor de evasiva. Para cada 2 pontos acima de 10 neste atributo, você recebe um 

ajuste de +1 no seu valor de Evasiva. 

Reflexos 

Ajuste de evasiva. Para cada 2 pontos acima de 10 neste atributo, você recebe um 

ajuste de +1 no seu valor de Evasiva. 

Sinergia: Iniciativa. Possuir 15 ou mais neste atributo permite rolar novamente um dos 

d6 toda vez que rolar iniciativa. 

Percepção 

Sinergia: Sabedoria. Possuir 13 ou mais neste atributo garante +2 em rolagens de 

Sabedoria feitas para identificar mentiras ou intenções ocultas.  

Prontidão 

Iniciativa Base. Quase nunca rolado, Prontidão indica sua iniciativa base. Iniciativa é 

usada em conflitos diversos, como explicado mais na frente. 

 

 

 



Intelecto 

Ajuste em Combate. Intelecto superior garante uma vantagem tática em combate. Isso 

garante um ajuste de +1 nas jogadas de ataque, caso seja feito com uma arma que você 

saiba utilizar. 

Mágica Escolar. Para cada ponto de inteligência acima de 12, o mago pode lançar uma 

magia adicional de maneira gratuita, isto é, sem fazer a rolagem de Conjuração. 

Sabedoria 

Ajuste em Iniciativa. Um personagem sábio sabe quando deve agir. Um personagem 

com 13 ou mais na sua sabedoria pode aplicar +2 na sua iniciativa, caso desejar. 

Conhecimento Empírico. Um personagem pode usar Sabedoria como Intelecto para 

propósitos de conhecimento rolando Sabedoria -4. O uso deve ser aprovado pelo 

mestre. 

Milagres Adicionais. Para Clérigos, 13 ou mais de Sabedoria permite a realização de 

um milagre diário adicional. 

Vontade 

Conjuração. Vontade é utilizado para conjurar magias e realizar milagres. 

Carisma 

Comandar. Um personagem com 15 ou mais de Carisma pode no seu turno comandar 

um aliado. Se o jogador ou mestre acatar a ordem, ele a faz como se estivesse no turno 

dele normalmente. 

Testando atributos 

Testes de atributos são utilizados para dar incerteza para o resultado de certas 

situações. Os testes são feitos rolando 1d20 e comparando o resultado contra o atributo. 

Todos os modificadores para testes de atributo, como perícias. são aplicados 

diretamente no atributo, não na rolagem do dado. Caso algo torne o atributo maior que 

20, role o d20 normalmente como seu atributo fosse 20. 

Veja a seguir a lista de alguns modificadores típicos para testes: 

• Tarefa Fácil: +2 até +4. 

• Tarefa Média: +0 até +1. 

• Tarefa Difícil: -1 até -5 

• Tarefa Muito Difícil: -6 até -10 

• Perícia conhecida se aplica no teste: +3 

• Especialização conhecida se aplica no teste: +6 

 

 

 



Outras Medidas 

Vitalidade: Vitalidade é igual ao seu nível +1, além de outros ajustes.  

Evasiva: 10, somando 1 para cada 2 pontos de Agilidade e Reflexos. 

Salvaguarda: Testa-se como um atributo qualquer, sendo de 10 + nível/2.  

Nível: Todos os personagens começam no nível 1. 

Raças 

Em Ferro & Sangue, existem 4 raças. Humanos, Elfos, Anões e Halflings. Cada raça tem 

suas próprias capacidades especiais, conforme descrito a seguir: 

Elfo 

Ajuste de Atributos. Aumente o valor de sua Agilidade em 2, e o valor de sua 

Percepção e de seu Intelecto em 1. Reduza sua Resistência em 2. 

Mágica Élfica. Elfos tem uma grande conexão com a magia. Você pode lançar uma 

magia de sua escolha, usando as regras de conjuração de um Mago. 

Armas Élficas. Você sabe empunhar a Espada Curta, Espada Longa, Arco Curto e Arco 

Longo. 

Anão 

Ajuste de Atributos. Aumente o valor de sua Resistência em 2, e o valor de sua Força 

em 1. Reduza seu Carisma em 2. 

Grande Vigor. Você recebe 1 ponto de vitalidade extra. 

Treinamento Anão. Você sabe usar o Machado, o Martelo de Guerra e a Machadinha. 

Você também sabe usar escudos. 

Humano 

Ajuste de Atributos. Aumente o valor de quatro atributos de sua escolha em 1 ponto. 

Versatilidade. Comece com 1 perícia adicional. 

Aprendizado Veloz. Você recebe um ponto de experiência adicional por aventura. 

Halfling 

Ajuste de Atributos. Aumente o valor do seu Carisma, Agilidade e Vontade em 1 

ponto. Diminua o valor de sua força em 2. 

Pequeno. Você é pequeno, o que lhe garante vantagens e desvantagens. Você recebe +2 

de evasiva quando é atacado de tamanho humano ou maior. Você, porém, deve usar 

armas médias com ambas as mãos, e tem -6 ao atacar com armas grandes.  

Bravura. Você tem +2 em salvaguardas contra o medo. 

Sortudo. Até 3 vezes por dia você pode rolar 1d6 e aplicar o resultado no seu atributo, 

antes de fazer um teste. 



Arquétipos e Perícias 

Escolha um arquétipo, após isso, você deve escolher 5 perícias quaisquer. 

Guerreiro. Você recebe um ajuste de +2 em todas as suas rolagens de ataque, além de 2 

pontos de vitalidade adicionais. Você pode atacar duas vezes por turno. 

Ladrão. Você começa com duas perícias não-combativas adicionais. Escolha uma 

perícia para ser sua especialização, seu bônus de perícia é dobrado ao utilizar ela. Você 

recebe também +2 de ajuste para evitar armadilhas. Você pode desarmar armadilhas 

com um teste de Intelecto, caso não esteja de armadura média ou melhor. 

Mago. Você pode lançar feitiços e recebe +2 para evitar efeitos mágicos. Você só sabe 

empunhar armas pequenas e o cajado (arma média), recebendo -2 ao atacar com outras 

armas. 

Clérigo. Você pode canalizar magia divina para realizar milagres. Sua vitalidade 

aumenta em 1. Você só pode usar armas que não cortem ou perfurem. 

As Perícias são capacidades especiais dos seus personagens. Uma perícia é qualquer 

conhecimento ou habilidade que não seja relacionada diretamente a combate. Como 

dito antes, você escolhe 5 coisas que seu personagem sabe fazer bem. Você recebe um 

bônus de +3 em qualquer rolagem de atributo que envolva sua perícia. Caso você 

tenha 13 ou mais em Intelecto, você ganha uma perícia extra. Tente sempre pegar as 

perícias que mais combinem com a história do seu personagem! 

Equipamento 

Todo personagem começa com o seguinte equipamento básico: 

Uma mochila. 

Uma colcha de peles para dormir. 

1d6 Provisões. 

1 Odre cheio de água. 

Adicionalmente, você recebe equipamento adicional baseado em seu arquétipo. 

Guerreiro 

Armadura Média e Arma Média ou Pequena. 

Ladrão: 

Arma Pequena e Armadura Leve 

Mago 

Arma Pequena 

Clérigo 

Arma, Escudo, Símbolo Sagrado. 

 

 



Todos recebem 3d6 + 6 moedas de ouro extras para gastarem com suprimentos. O 

mestre pode ajustar o dinheiro como quiser, dependendo do passado ou história dos 

jogadores (Por exemplo, naturalmente, quase sempre um personagem nobre vai ter 

mais dinheiro que um plebeu comum!). 

Lista de Equipamentos 

Armas Letalidade Preço   Exemplo 

Pequenas +1 10 Ouro  Adaga 

Médias +2 25 Ouro  Espada Longa 

Grandes +3 50 Ouro  Alabarda 

Armaduras Proteção Preço   Exemplo 

Armadura Leve 1 10 Ouro  Couro 

Armadura Média 2 25 Ouro  Malha 

Armadura Pesada 4 100 Ouro  Placas 

Escudo +1 10 Ouro   

Equipamentos Diversos    Preço 

Mochila    5 Ouro 

Corda    5 Ouro 

Provisões    1 Ouro 

Tocha    2 Ouro 

Lamparina    5 Ouro 

Óleo    1 Ouro 

Símbolo Sagrado    15 ouro 

Tenda    10 Ouro 

Saco de Dormir    5 Ouro 

Poção de Cura    25 Ouro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rodando o Jogo 

Ferro e Sangue é um jogo de aventura e exploração. As linhas a seguir vão explicar 

sobre como o jogo é encaminhado. 

Combate 

Quando um combate começa, todos os envolvidos devem rolar 2d6 e somar o 

resultado com o próprio valor de Prontidão. A rodada então prossegue em turnos, 

seguindo do maior para o menor. O mestre decide que critério usar para decidir 

empates. 

Durante seu turno, uma criatura pode fazer o que quiser, desde que caiba dentro de 

um espaço de 6 segundos. Pode se mover 9 metros, ou não agir e se mover o dobro 

disso. 

Em caso de ataque, o agressor deve rolar 1d20, somar todos os ajustes necessários, e 

tirar um resultado igual ou maior que a Evasiva do alvo. A evasiva é de 10 + 1 para 

cada 2 pontos que você tiver em Reflexos e Agilidade. (Um personagem com Agilidade 

14 e Reflexos 12 tem Evasiva 13, por exemplo). 

Após isso, o alvo rola 1d6 para checar se sua armadura absorveu o ataque. Caso o 

resultado caia igual ou menor que a proteção anotada na ficha, o dano final diminui 

em 1 (2, em caso de armadura pesada).  A proteção anotada é dividida por dois caso o 

atacante seja muito maior que o alvo.  

 O atacante então rola 1d6, aplicando a letalidade da arma e o ajuste de força (se tiver). 

Se o resultado for igual ou maior que 5, o alvo recebe 2 pontos de dano, caso o 

contrário, ele recebe apenas 1. Se o alvo estiver com 0 pontos de vitalidade, ele deve 

fazer uma rolagem de Resistência, morrendo se falhar. 

Acertos Críticos 

Quando você rolar no d20 um número igual ou maior que o número na caixa “Crítico” 

da sua ficha, você acerta um ataque crítico. Esse ataque causa o dobro do dano.  

Explorando e Viajando 

Exploração é um fator muito importante do RPG, seja explorando ruínas ancestrais, 

masmorras profundas ou terras antigas. É importante que tenha um equilíbrio entre a 

função dos valores dos personagens e a iniciativa dos próprios jogadores nestas 

situações. Porém, vai do julgamento final do mestre quando testes serão necessários 

nessa exploração, e como aplicá-los. 

Descanso e Tabernas 

Descanso é importante pois recupera o fôlego e energias dos aventureiros. Um 

descanso é um período de 8 horas que um personagem não faça nada que exija muito 

do corpo. Após 8h de descanso, um personagem recupera 1d6 pontos de vitalidade, 

somando 1 ao resultado do dado caso tenha Resistência 13 ou maior. 

Tabernas são locais quase sempre seguros para se descansar. Geralmente, uma estadia 

nas tabernas custa 5 moedas de ouro. 

 



Experiência 

No final de cada aventura, um personagem consegue 5 pontos de experiência. Assim 

que atingir 10 pontos de experiência, ele aumenta de nível. 

Assim que aumentar de nível, você pode escolher até 3 atributos. Para cada um dos 

atributos escolhidos você deve rolar 1d20. Se o resultado cair maior que o valor do 

atributo, este aumenta em 1. Itens mágicos, poções e idade podem afetar os atributos 

também. 

Lançando Magias e Realizando Milagres 

Magias e Milagres são manifestações místicas. Uma delas vem do estudo, ou de 

maneira inata, a outra é canalizada através da fé. Um mago começa com 2 magias, 

enquanto um Clérigo conhece todos os milagres.  

Para lançar uma magia ou realizar um milagre, é necessário um teste de Vontade bem-

sucedido. Magos tem -5 no teste se estiverem com qualquer armadura. 

Falhar ao lançar uma mágica acarreta você ou perdendo a capacidade de lançar ela 

temporariamente, ou a lançando normalmente e danificando seu corpo. Caso opte pela 

segunda opção, sua resistência cai 1d6 pontos. 

Nada demais acontece ao falhar na realização de um milagre. Você apenas perde a 

capacidade de lançar ele pelo resto do dia. 

Magos e clérigos têm usos gratuitos de suas habilidades igual ao seu nível, antes de 

começarem a precisar fazer testes de Vontade. Alta inteligência e sabedoria aumentam 

a quantidade desses usos gratuitos, de maneira respectiva. 

Lista de Magias 

Proteção. Caso esteja sem armadura, sua proteção fica igual a 3 até você receber um 

ataque crítico ou ficar inconsciente. 

Sopro da geada. O alvo faz uma salvaguarda, recebendo um ataque de letalidade 2 se 

falhar, tendo seu movimento reduzido pela metade no próximo turno. 

Raio Flamejante. O alvo faz uma salvaguarda, recebendo dois ataques de letalidade 3 

se falhar. 

Canalizar Relâmpago. Passe 1 turno sem fazer nada. Na rodada seguinte, o alvo 

realiza uma salvaguarda. Em falha, ele é atingido por um ataque de letalidade 4. Este 

ataque sempre é considerado um ataque crítico. Você deve fazer um teste de Vontade 

para continuar mantendo o feitiço caso seja atacado. 

Abrir/Trancar Portas. Abre ou Tranca uma porta. 

Iluminação. Cria um globo de luz que brilha tanto quanto uma tocha, que sempre 

acompanha o seu criador.  

Ilusão. Cria uma ilusão que tenha até 9m de área. A ilusão não faz som e é intangível.  

 



Adivinhar. Você tenta adivinhar o futuro com sua mágica. Role um teste de Intelecto -3 

após lançar essa magia. Se passar, o mestre deve te responder de forma sincera sobre o 

que você quer saber. Para cada uso extra, tem 3 chances em 6 (Roladas secretamente 

pelo mestre) de você ter uma falsa visão. 

Lista de Milagres 

Milagre da Cura. Role 1d6. A criatura recupera uma quantidade de pontos de 

vitalidade igual a metade do resultado. Você pode sacrificar a cura para remover uma 

enfermidade da criatura alvo. 

Milagre da Força. Você e outras 3 criaturas de sua escolha ganham um ajuste de +1 em 

suas rolagens de ataque e letalidade. No início de cada turno seu, faça um teste de 

Vontade. Se falhar, o efeito acaba. Este efeito não é cumulativo. 

Milagre da Proteção contra o Mal. Escolha uma criatura qualquer. Ela recebe um 

ajuste de 1d6 adicional na Evasiva. No início de cada turno seu, faça um teste de 

vontade. Se falhar, o efeito acaba. Este efeito não é cumulativo. 

 

Monstros e Desafios 

Aventuras são repletas de monstros e desafios. Infelizmente, não tem como detalhar 

todos por aqui. Mas aqui terá uma ficha base de criação de monstro. 

Nome 

Corpo Sentidos  Especiais/Fraquezas 
Força  Reflexos    
Resistência  Percepção    
Agilidade  Prontidão    

Mente Combate 
Intelecto  Vitalidade  Ajuste de Ataque  
Sabedoria  Evasiva  Letalidade  
Vontade  Proteção  Crítico  
Carisma  Salvaguarda  Ataques por Turno  

 

Como vê, todos os monstros possuem uma ficha similar a dos jogadores em alguns 

pontos. Monstros podem ter diferentes valores em seus atributos, não estando 

limitados como os jogadores. Para efeitos de nível, considere metade da vitalidade do 

monstro como seu nível. Preencha o ajuste de ataque com o ataque principal do 

monstro, assim como a letalidade da arma dele. Caso ele esteja usando uma arma que 

não aparece neste manual, preencha com um bônus que seja equivalente! 

Monstros muitas vezes possuem especiais e fraquezas. Por exemplo, um dragão 

poderia ter os especiais “Cospe Fogo”, “Voa” e “Lança Magias”. Como você vai 

traduzir isso para as regras depende apenas de você! 

Veja o exemplo de um Goblin, na página seguinte: 

 



 

Goblin 

Corpo Sentidos  Especiais/Fraquezas 
Força 08 Reflexos 14 Perícia: Esconder  
Resistência 10 Percepção 09   
Agilidade 15 Prontidão 09   

Mente Combate 
Intelecto 10 Vitalidade 1 Ajuste de Ataque +1 
Sabedoria 09 Evasiva 14 Letalidade +1 
Vontade 09 Proteção 1 Crítico 20 
Carisma 09 Salvaguarda 10 Ataques por Turno 1 

 

Tesouros 

Tesouros são muito importantes para jogadores... Seja criativo ao montar eles, você 

pode dar grandes quantias de ouro, ou itens mágicos. Veja alguns exemplos a seguir:  

Arma Mágica. Esta arma é encantada com uma poderosa magia, sendo capaz de causar 

estrago adicional. Quando você ataca com esta arma, você recebe +1 na sua rolagem de 

ataque, e rola 1 dado extra ao causar danos, pegando o melhor resultado. 

Poção de Cura. Uma criatura que beba esta poção recupera 1d6 pontos de vitalidade. 

Amuleto Protetor. Uma criatura que use este amuleto é considerada com 2 de 

armadura, à menos que esteja vestindo uma armadura superior. 

Finalizando 

Tem muitas outras coisas que eu queria colocar, mas que eu tive que cortar pelo limite 

de palavras... Então, espero que esteja de seu agrado o sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ferro & Sangue: Ficha de Personagem 

Atributos 

Corporal Valor 
Força Bruta  
Resistência  
Agilidade  

Sensorial Valor 
Reflexos  
Percepção  
Prontidão  

Mental Valor 
Intelecto  
Sabedoria  
Vontade  
Carisma  

 

Perícias 

  

  

  

  

  

 

Armamento 

Nome Ataque Letalidade 

Desarmado  -1 

   

   

   

   

 

Nome:_____________________________ 

Idade:_________  Nível:_______ 

Altura:________  Peso:________ 

Raça:_________  Arquétipo:_________ 

Olhos:_________ Ouro:__________ 

Pele:__________  

Cabelos:_______  

Pontos de Experiência:_______________ 

Combate 

Vitalidade  

Proteção  

Evasiva  

Salvaguarda  

Crítico  

 

Habilidades/Magias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anotações 
 

 

 

Equipamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


