


 

 

Um RPG minimalista para aventuras super heróicas 

 

por Fabio "Carok" Pauli 

 

Este livro é um jogo de RPG sobre heróis e super heróis que se arriscam               

para salvar a vizinhança ou o mundo. Grandes Poderes e Poucas           

Responsabilidades (ou GPPR para os íntimos) foi pensado para ser um           

RPG minimalista de regras leves e abertas onde os jogadores podem se            

aventurar em um mundo cheio de bandidos e vilões, combatendo o mal e             

salvando as pessoas com grandes poderes. Este jogo também foi          

pensado para diminuir as responsabilidades dos mestres na preparação         

de suas aventuras, apresentando um conjunto de regras simples com          

poucos elementos numéricos, deixando o planejamento mais divertido        

com os elementos que realmente importam em uma boa história de super            

heróis. 

 

CONSTRUÇÃO DE PERSONAGENS 

 

Em Grandes Poderes e Poucas Responsabilidades cada um dos         

jogadores irá interpretar um herói, ou super-herói, que arrisca sua vida           

 



 
constantemente contra as forças do crime, da opressão, do mal e mesmo            

contra as forças que querem destruir o universo.  

Todos os heróis neste jogo possuem Características que determinam         

suas habilidades, seus poderes e seus conhecimentos que serão postos à           

prova contra as forças do mal. As Características são divididas em           

Atributos, Poderes e Perícias. 

 

Os Atributos são as habilidades (ou super habilidades) que todos os           

heróis possuem. Existem 5 Atributos básicos: 

 

Força: ela mede a força física de um herói, quanto peso ele consegue             

erguer e quanto dano consegue causar com seus punhos. 

 

Agilidade: ela mede os reflexos e destreza física do herói, sua           

coordenação motora e capacidade de atirar ou arremessar coisas em          

alvos específicos. 

 

Vigor: mede a resistência e saúde do herói, sua capacidade de resistir a             

doenças ou venenos e determina quanto dano o herói aguenta receber           

antes de cair. 

 

Inteligência: mede as capacidades mentais e intelectuais do herói, sua          

sagacidade para resolver problemas e operar dispositivos complexos. 

 

Vontade: mede a força de vontade, espírito e determinação de um herói            

frente às adversidades, sendo sua linha de defesa contra tentativas de           

dominar sua mente, feitiços e outras formas de controle mental. 

 



 
 

Todos os personagens possuem Atributos, mas apenas os heróis e super           

heróis se destacam neles. Um ser humano normal possui todos os cinco            

Atributos "zerados". Isso não significa que eles estejam abaixo da média,           

mas que não possuem as habilidades necessárias para enfrentar         

ameaças super humanas. 

 

Além dos cinco Atributos básicos, frequentemente os heróis possuem         

alguns tipos de Poderes especiais que os destacam do resto dos outros            

seres humanos. Os Poderes são habilidades especiais adquiridas ou         

herdadas que diferenciam o herói dos demais, tornando-o capaz de          

superar as adversidades que colocariam outros de joelhos. Se regenerar          

rapidamente, se teletransportar ou controlar os outros com a força do           

pensamento são alguns exemplos de Poderes. 

 

Por último, temos as Perícias, conjuntos de conhecimentos adquiridos         

através de extensos estudos ou árduo treinamento que capacitaram os          

heróis a realizar feitos grandiosos ou salvar o mundo no último segundo. 

 

Cada uma dessas Características, Atributos, Poderes e Perícias, são         

medidos em uma escala de níveis que vão de 0 a 5. Cada nível de um                

Atributo ou Poder representa um dado de 6 faces (abreviado como "d")            

que será lançado para se realizar testes, ataques ou causar dano. Assim,            

um herói com Força 3 irá lançar 3 dados (3d) em um teste de Força para                

tentar levantar um carro. Cada nível em uma determinada Perícia          

corresponde a um bônus de +1 a ser somado aos resultados de testes de              

Atributos (e somente a estes) relativos a situação envolvida, como um           

 



 
super gênio especialista em computadores tentando desativar uma bomba         

atômica através do computador central do vilão. 

 

Cada nível no jogo representa uma escala de poder que vai das            

habilidades de um atleta até o poder cósmico dos destruidores de           

planetas.  

 

Os Níveis de Poder são: 

 

Nível 0: Ordinario 

A maioria dos seres humanos se enquadra nesta categoria, desde o           

cidadão comum até esportistas amadores. A maioria das atividades         

cotidianas são abrangidas neste nível de poder. 

 

Nível 1: Atlético 

Representa um ser humano com as habilidades surpreendentes de um          

atleta de alto rendimento. Levantadores de peso ou corredores que          

competem nas olimpíadas possuem este nível de poder. 

 

Nível 2: Heróico 

Representa a barreira da capacidade humana. Pessoas com este nível de           

poder superaram os limites humanos levando os seus corpos a um           

potencial não sonhado por nenhum atleta. Suas capacidades são         

consideradas por alguns como verdadeiros milagres, ou lendas urbanas. A          

maioria dos heróis urbanos, que mantém a vizinhança livre de bandidos e            

mafiosos pertencem a esta categoria. 

 

 



 
Nível 3: Super Heróico 

Representa o que podemos chamar realmente de super poderes. Estes          

feitos estão além de qualquer capacidade humana, como arremessar         

carros, pular sobre prédios, e mesmo voar. A maioria dos super-heróis           

que salvam a cidade de grandes ameaças se encaixa nesta categoria. 

 

Nível 4: Titânico 

Representa a nata dos grandes heróis da Terra. Seus feitos são           

verdadeiras lendas e capazes de alterar radicalmente a geografia de um           

lugar. Os maiores heróis da terra são enquadrados nesta categoria e           

frequentemente salvam o mundo inteiro de ameaças de outras galáxias ou           

dimensões. 

 

Nível 5: Cósmico 

Representa um seleto grupo de criaturas com poder suficiente para          

obliterar planetas inteiros. Heróis desta categoria são conhecidos como         

defensores do universo e seu poder é inquestionável, podendo mesmo          

destruir sistemas solares inteiros com sua força descomunal. 

 

Para construir um herói no GPPR, primeiro é necessário consultar o           

Mestre sobre o tipo de aventura ou campanha ele pretende narrar. É            

possível criar aventuras sobre heróis do bairro que enfrentam bandidos          

com pouco mais do que treinamento e coragem, assim como aventuras           

interestelares que decidem o futuro de planetas. Os tipos de aventuras e            

campanha sugeridos neste livro são: 

 

 



 
Aventuras Heróicas: pessoas comuns que sofreram algum tipo de         

acidente ou desenvolveram poderes através de uma mutação genética         

decidem lutar contra gangues de criminosos, a máfia ou uma super           

corporação que quer demolir o bairro. Estes heróis tem habilidades          

superiores a um humano normal e algum tipo de poder especial que os             

diferenciam dos seus vizinhos. 

 

Aventuras Super Heróicas: abrange a maioria das histórias em         

quadrinhos sobre super-grupos e cobre a maioria das histórias publicadas          

no gênero. Os heróis são muito mais poderosos que um ser humano,            

mesmo os campeões olímpicos, e enfrentam outros indivíduos que         

também possuem uma variedade maior de poderes.  

 

Aventuras Titânicas: os maiores heróis do planeta enfrentam uma         

invasão alienígena e são a última esperança da humanidade. Os heróis           

são extremamente poderosos e somente as maiores ameaças são páreo          

para o seu poder. 

 

Apesar de ser plenamente possível, eu particularmente não recomendo         

aventuras Atléticas ou Cósmicas, pois os desafios a estes personagens,          

ou são quase insuperáveis, ou não representam nenhuma ameaça real,          

tornando difícil criar aventuras interessantes para os jogadores. Mesmo         

assim, os valores para construir personagens atléticos ou cósmicos são          

apresentados, caso um mestre criativo queria se aventurar nestes         

caminhos. 

 

 



 
Sabendo o tipo de aventura ou campanha que o Mestre irá narrar, cada             

jogador recebe um número de pontos para construir o seu personagem,           

segundo a tabela: 

 

Pontos para Criação de Heróis  

Atlético 20 pontos 

Heróico 50 pontos 

Super Heróico 200 pontos 

Titânico 500 pontos 

Cósmico 2000 pontos 

 

Cada nível de Atributo, Poder e Perícia custam pontos para serem           

alocados na ficha de personagem segundo a tabela: 

 

Custo em pontos  

Nível 1 5 pontos 

Nível 2 10 pontos 

Nível 3 50 pontos 

Nível 4 100 pontos 

 



 

Nível 5 500 pontos 

 

 

Diferente de outros RPGs, um ou mais dos Atributos básicos pode ficar            

"zerado" ou seja, sem nenhum ponto alocado. Isso não quer dizer que o             

herói seja inapto naquele aspecto, mas que suas habilidades se          

comparam a uma pessoa absolutamente normal. Isso significa que ele          

fracassará automaticamente em quaisquer testes que exigem uma        

habilidade sobre humana naquele Atributo. Um exemplo muito comum é a           

Inteligência, já que a maioria dos super heróis não são super gênios da             

ciência. A grande maioria tem Zero neste Atributo, pois possuem uma           

inteligência considerada normal. É recomendável que todos os heróis         

possuam ao menos 1 ponto em Vigor e Vontade, pois eles estão            

constantemente se expondo a perigos mortais e recebendo ferimentos e          

abdicam de uma vida normal por um objetivo muitas vezes nobre, e isso             

demonstra uma grande força de vontade. 

 

Perícias são conjuntos de estudos aprofundados e treinamento rigoroso         

que tornaram o personagem um perito em determinado campo de          

conhecimento. Alguns exemplos são Ciências Físicas, Biológicas, Artes        

Marciais, Investigação, Conhecimento Militar, entre muitas outras       

possibilidades. O jogador pode criar novas perícias com a autorização do           

Mestre.  

Mecanicamente, as perícias funcionam da mesma forma que Poderes e          

concedem bônus de +1 a +5 nas situações específicas que envolvam sua            

utilização. 

 



 
 

Quando o jogador já tiver distribuído os pontos nos Atributos, Poderes e            

Perícias, faltará apenas determinar a sua Resistência, sua Vitalidade e o           

seu Bordão. 

 

A Resistência é a capacidade de suportar danos e continuar a luta contra             

o mal. Multiplique o valor de Vigor por 4 e você terá o valor de Resistência                

do personagem. 

 

Cada personagem tem um Nível de Vitalidade igual ao seu Vigor.           

Quando receber Dano igual ou maior que a Resistência (Vigor x4) ele            

perde um NV. Quando perder todos os Níveis de Vitalidade o personagem            

estará inconsciente. 

 

Os heróis que se prezam tem um Bordão, uma frase de efeito ou             

assinatura que utilizam para irritar seus inimigos ou aterroriza-los. Seu          

herói também pode ter um Bordão como "esforço supremo", "tá na hora da             

porrada!" ou "eu sou o terror que voa na noite".  

Quando o jogador fizer qualquer jogada de dados e não ficar feliz com o              

resultado, especialmente quando diversos resultados "1" saírem, ele pode         

falar em alto e bom tom o seu Bordão e todos os resultados "1" passam a                

valer como "6", convertendo um resultado medíocre em uma ação          

espetacular. Cada jogador pode usar o Bordão apenas uma vez por           

sessão. 

 

Agora falta apenas definir os detalhes que irão tornar o seu herói único,             

como o Nome, identidade secreta, personagens que circulam a vida social           

 



 
do herói no seu dia-a-dia, seus principais vilões e quaisquer outros           

elementos que você achar interessante. Quanto mais você criar o contexto           

no qual o seu herói está inserido, mais elementos você fornece ao Mestre             

para criar aventuras que serão relevantes para o seu personagem,          

aumentando a diversão da mesa. 

 

PODERES 

 

Poderes são habilidades únicas que permitem a certos indivíduos realizar          

proezas impossíveis para outros seres humanos. Saltar por cima de          

prédios, disparar lazers, atravessar paredes, inflamar coisas e se         

transformar em em energia são apenas alguns exemplos das maravilhas          

realizadas por pessoas detentoras de Poderes. 

 

Alguns Poderes estão alocados juntos, pois o seu funcionamento é muito           

similar, tornando as diferenças narrativas apenas estéticas. Por exemplo,         

Super Resistência e Campo de Força possuem o mesmo objetivo:          

proteger o herói. Portanto seu funcionamento mecânico é descrito         

igualmente.  

 

Poderes devem ser comprados individualmente, mesmo que partilhem        

uma mesma origem narrativa. Um herói pode ter Campo de Força e            

Telecinese oriundos de seus poderes psíquicos, mas deve pagar os          

pontos por cada poder, diferenciando um telepata comum de um mestre           

do psiquismo. 

 

 



 
Quaisquer dúvidas sobre o funcionamento de determinado poder devem         

ser discutidas com o Mestre e aprovadas por ele. Eu particularmente           

incentivo que vocês adaptem os poderes a sua aventura, deem nomes           

criativos, modifiquem o que não gostarem, criem novos poderes e me           

contem como ficou. O jogo é seu e você pode jogá-lo do modo que              

preferir. 

 

Você perceberá que na lista não constam Super Força ou Super           

Velocidade, pois estes já estão imbuídos nos Atributos Básicos. Qualquer          

herói com Força 3 é considerado "super forte". 

 

Aqui estão apresentados os principais Poderes presentes no jogo: 

 

Absorção 

Seja a capacidade elástica de seu corpo em redirecionar energia ou uma            

habilidade de drenar, você consegue usar a força de seus inimigos contra            

eles. 

 

Este poder absorve 1d de dano para cada nível do poder e o transforma              

em um bônus de +1 para uma situação específica definida na criação do             

personagem. 

 

Anulação 

Seus inimigos ficam boquiabertos quando seus fantásticos poderes        

desaparecem quando tocam em você. 

 

Reduz 1d de poderes de outros personagens para cada nível 

 



 
 

Arma Especial 

Você é um expert em uma arma específica, possui uma arma mágica que             

estava cravada em uma pedra, ou garras afiadas indestrutíveis.  

 

Um ataque corpo-a-corpo que causa mais dano. Cada nível adiciona um           

bônus de +1 no dano. 

 

Ataques Múltiplos 

Sejam múltiplos braços mecânicos ou socos rápidos em incrível         

velocidade você consegue acertar a cara do vilão várias vezes antes que            

ele consiga entender o que aconteceu. 

 

Cada nível permite fazer um ataque extra por rodada com uma penalidade            

igual ao número de ataques. Você só pode adquirir níveis nesse poder se             

tiver um nível de Agilidade igual ou maior ao nível que deseja adquirir. 

 

Campo de Força / Super Resistência 

Seja uma carapaça a prova de balas ou um campo de força telecinético,             

não é fácil atravessar as suas defesas. 

 

Quando seu personagem sofrer dano, este é reduzido em um dado para            

cada nível de Super Resistência. O Nível 5 torna o personagem           

invulnerável, mas deve existir algo que pode anular completamente a          

Resistência. 

 

Alternativa menos OP: adiciona +1 a Resistência do PJ  

 



 
 

Controle de Energia / Elemento / Telecinese 

Seja você um mestre das tempestades, o senhor das chamas ou o mestre             

da telecinese, os elementos e objetos estão sobre o seu controle. 

 

Nível 1: tamanho de uma pessoa 

Nível 2: tamanho de um casa 

Nível 3: estádio de futebol 

Nível 4: cidade 

Nível 5: país inteiro 

 

Controle do Tempo 

Você pode se deslocar no tempo tão facilmente quanto no espaço. Viajar            

no tempo traz excelentes oportunidades… e um maremoto de problemas. 

 

Nível 1: pode avançar ou voltar alguns minutos 

Nível 2: horas 

Nível 3: dias 

Nível 4: anos 

Nível 5: milênios 

 

Cópias/Clones 

Você é um exército de um homem só. Ou uma gangue de um homem só.               

Ou, no mínimo, você é a sua melhor companhia.  

 

Nível 1: apenas 1 cópia, todos os testes tem penalidade de -1 

Nível 2: 5 cópias, penalidade de -3 

 



 
Nível 3: 15 cópias, penalidades de -1d 

Nível 4: 50 cópias, penalidades de -1d 

Nível 5: quantas cópias quiser, penalidades de -1d 

 

 

Detecção 

A sua percepção do mundo é excepcional. Ela pode ser restringir a um ou              

alguns sentidos ou atingir a quase onisciência. 

 

Nível 1: sentidos aguçados, alcança alguns metros 

Nível 2: sexto sentido, alcança algumas quadras 

Nível 3: detecção telepática, alcança várias quadras 

Nível 4: super sentidos, alcança a cidade inteira 

Nível 5: quase onisciência 

 

Dispositivos/Magia  

Estudos ou dinheiro podem ser um super poder. A magia pode emular            

infinitas habilidades com o estudo e tempo necessários… ou você pode           

comprar um cinto com diversos apetrechos que podem resolver qualquer          

problema. Até mesmo repelir tubarões. 

 

Gaste um turno para emular outro poder de mesmo nível ou inferior 

 

Forma Alternativa / Crescimento / Diminuir 

Por que ser apenas um se é possível ser várias pessoas diferentes? Você             

pode mudar sua forma crescendo, diminuído, mudando sua forma ou          

poderes 

 



 
 

Cada nível neste poder adiciona uma forma alternativa diferente. Faça          

outra ficha da forma alternativa com 50 pontos a menos para cada forma             

além da original. 

 

Imitar habilidades 

O poder dos seus inimigos é o seu poder. Ninguém espera ser acertado             

pelas próprias habilidades. 

 

Pode copiar o poder de outros quando alguma condição preestabelecida          

for atendida. O poder funciona com potência igual ou menor do que o nível              

neste poder.  O poder dura uma cena. 

 

Imobilizar 

Vinhas de crescimento rápido, teias, algemas telecinéticas, ataques        

psíquicos, feromônios atordoantes ou através de quaisquer outros        

métodos, você consegue imobilizar seus inimigos. 

 

Cada nível representa a intensidade do atordoamento ou resistência do          

material que prende o alvo. A cada rodada o jogador deve fazer um Teste              

de Poder para manter o alvo desorientado/imobilizado. 

 

Intangibilidade 

Nenhum cofre é seguro quando você está por perto. Seria o sonho de             

qualquer vilão. Você atrevessa paredes sem nenhum problema… e sem          

destruí-las no processo. 

 

 



 
Nível 1: só pode atravessar paredes finas e materiais leves 

Nível 2: atravessa paredes de concreto e a maioria dos materiais comuns 

Nível 3: atravessa chapas de aço 

Nível 4: atravessa todo tipo de material 

Nível 5: pode atravessar energia sem sofrer dano 

 

Invisibilidade 

Dizer que você passa despercebido seria um eufemismo. Você consegue          

desaparecer em plena vista. 

 

Nível 1: apenas uma parte do corpo por vez 

Nível 2: apenas o próprio corpo 

Nível 3: afeta roupas e equipamentos  

Nível 4: afeta outros indivíduos 

Nível 5: invisível para quaisquer meios de detecção 

 

Lacaios 

Sejam versões alternativas suas de outros universos ou uma horda de           

pequenos seres demoníacos conjugados de pra dimensão, você é capaz          

de invocar serviçais para lhe ajudar em momentos de necessidade. 

 

Você conjura diversos aliados que estão sobre o seu controle. Crie as            

fichas dos aliados segundo seus níveis de poder. 

 

Nível 1: cria um lacaio ordinario 

Nível 2: cria 2d lacaios ordinario 

Nível 3: cria 3d lacaios atléticos 

 



 
Nível 4: cria 4d lacaios heroicos 

Nível 5: cria 5d lacaios de super heróicos 

 

 

Manipulação de Mentes / Computadores / Objetos 

Controlar as mentes de outras pessoas através de telepatia, modificar          

algoritmos com a força do pensando ou operar máquinas pesadas com a            

mente. Controle é a sua especialidade. 

 

Nível 1: influenciar uma pessoa/objeto por vez 

Nível 2: uma família/grupo pequeno 

Nível 3: estádio de futebol 

Nível 4: cidade 

Nível 5: país 

 

Rajada 

Lasers disparados através dos olhos ou das mãos, objetos atirados com           

mira perfeita ou explosivos arremessados para destruir seus inimigos à          

distância. 

 

Este poder causa dano a distância, 1d de dano para cada nível de Rajada. 

 

Refletir 

Você é um mestre em agarrar flechas em pleno ar ou possui um escudo              

de material reflexivo que devolve raios de volta aos seus agressores. 

 

 



 
Cada nível permite reduzir o dano em 1d, sendo o dano excedente            

recebido normalmente 

Nível 1: deflexão de projéteis sólidos 

Nível 2: deflexão de energia 

Nível 3: reflete o ataque de volta para o atacante 

Nível 4: reflete o ataque para qualquer alvo desejado 

Nível 5: pode dividir o ataque e distribuir os dados de dano como desejar              

entre alvos diversos 

 

Regeneração 

Seus ferimentos se fecham muito mais rápido do que o normal, seus            

ossos se juntam em minutos e você pode sair ileso algumas horas depois             

que um prédio cair em cima de você. 

 

Cada nível permite recuperar uma quantidade de Níveis de Vitalidade 

 

Nível 1: um Nível de Vitalidade por hora 

Nível 2: um Nível de Vitalidade durante uma luta 

Nível 3: dois Níveis de Vitalidade durante uma luta 

Nível 4: pode regenerar membros perdidos em minutos. Três níveis de           

Vitalidade durante uma luta 

Nível 5: capaz de regenerar a partir de uma célula.  

 

Super Velocidade 

Possuindo um metabolismo super acelerado ou controlando forças ocultas         

da física, este herói Pode se mover mais rápido que uma bala, e se não               

tomar cuidado, acabar no lugar errado… ou na época errada. 

 



 
 

Cada nível permite ao personagem se deslocar grandes distâncias em um           

único turno 

 

Nível 1: velocidade de um carro 

Nível 2: velocidade de um trem-bala 

Nível 3: velocidade de um avião 

Nível 4: supersônico 

Nível 5: velocidade da luz 

 

Teletransporte 

As barreiras presentes ao se deslocar no espaço não representam nada           

para você. Você se move através de uma dimensão paralela ou           

simplesmente desaparece e reaparece onde quer. 

 

Nível 1: alguns metros 

Nível 2: vários quilômetros 

Nível 3: outro país  

Nível 4: qualquer ponto do planeta 

Nível 5: qualquer ponto da galáxia 

 

Vôo 

Botas a jato, mochila-foguete, balançar em teias ou simplesmente         

trapacear a gravidade, você pode se deslocar através dos céus          

livremente. 

 

Nível 1: levitação 

 



 
Nível 2: velocidade de um carro 

Nível 3: velocidade de um avião 

Nível 4: supersônico  

Nível 5: velocidade da luz 

REGRAS 

 

Todo o sistema do GPPR se resume a realizar um Teste de Atributo ou              

um Teste de Poder. O jogador joga um dado para cada nível do Atributo              

ou Poder envolvido no teste e soma todos os resultados, incluindo os            

bônus por Perícias quando aplicáveis, no intuito de igualar ou superar a            

Dificuldade.  

 

A Dificuldade é estabelecida pelo Mestre de acordo com o tipo de            

aventura ou campanha que ele pretende narrar. Em uma aventura Heróica           

a maioria das dificuldades apresentadas aos jogadores irão girar entre 7 e            

9, ou seja, são ações impossíveis para pessoas comuns e mesmo           

atléticas. Mover uma montanha já está fora do escopo de possibilidades           

de um herói comum e representa uma dificuldade 16. Dificuldades acima           

de 20 envolvem tarefas cósmicas e apenas os mais poderosos seres são            

capazes de realizar. Tome a seguinte tabela para orientar a escolha das            

dificuldades para cada tipo de aventura ou campanha: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dificuldades apropriadas para cada tipo de Aventura 

Aventura Dificuldade 

 Fácil Médio Difícil 

Atlética  2 4 5 

Heróica 5 7 9 

Super Heróica 7 9 14 

Titânica 10 12 18 

Cósmica 14 16 22 

 

A Dificuldade também está presente ao enfrentar Oponentes durante as          

lutas para salvar o mundo. A Dificuldade dos Oponentes será melhor           

explicada no próximo capítulo. 

 

Para facilitar as escolha das dificuldades durante a aventura, tome por           

base a tabela a seguir, mas não se limite por ela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escala de Poder e Dificuldades  

Dificuldade Levantar Velocidade Destruir 

1 30 kg 15 km/h Plástico 

4 150 kg 50 km/h Madeira/Tijolo 

7 2 ton 300 km/h Ferro 

12 Edifício 800 km/h Aço 

16 Montanha Super sônico  

1.234 km/h 

Titânio 

20 Lua Mach 10 

12.348 km/h 

Diamante 

24 Planeta Mach 100 

123.480 km/h 

Material 

Indestrutível 

28 Estrela Metade da 

Velocidade da 

Luz 

Planeta 

30 Sistema 

Solar 

Próximo da 

Velocidade da 

Luz 

Estrela 

 

 

 



 
COMBATE 

 

O combate em GPPR é desenvolvido para ser simples e dinâmico,           

funcionando de forma similar aos testes de Atributos e Poderes. Diferente           

de outros RPGs presentes no mercado, o mestre quase não rola dados            

neste sistema de combate, cabendo a ele jogar unicamente os danos           

recebidos pelos personagens. 

Você irá perceber que os oponentes e vilões não são construídos usando            

as mesmas regras dos personagens dos jogadores. Isso ocorre por dois           

motivos: 

Primeiro: facilitar a vida do Mestre ao construir aventuras.  

Segundo: manter apenas as estatísticas mínimas necessárias para o         

desenrolar do combate.  

Sendo assim, os Oponentes não terão todos os dados presentes na ficha            

dos jogadores. Suas principais Características são: Dificuldade,       

Resistência, Dano e Poderes. Desta forma o Mestre pode construir          

rapidamente as fichas de oponentes que irá utilizar na aventura e se            

dedicar mais ao desenvolvimento da história que será contada. 

O combate segue os seguintes passos: 

Iniciativa 

Todos os jogadores rolam um teste de Agilidade contra a dificuldade de            

cada Oponente. Aqueles que obtiverem sucesso agem antes na ordem de           

iniciativa. 

Ex: Super Duper encara o Doutor Sinistro (Dif 9) e seu bando de             

capangas (Dif 3). Ao rolar seus 2 dados de Agilidade consegue um 7             

(4+3). Ou seja, primeiro o Doutor Sinistro vai agir, depois nosso herói e             

por fim seus capangas. 

 



 
 

Ações 

No Grandes Poderes e Poucas Responsabilidades, quando os heróis         

estão tentando desvendar um enigma, voando pela cidade ou         

conversando com os policiais, não é necessário contabilizar rodadas e          

através do diálogo com o Mestre a história vai sendo construída. Mas            

quando os punhos se acirram, garras são distendidas e feixes de energia            

são carregados, a história é outra. 

Durante o combate cada personagem tem direito a 2 ações por turno: uma             

ação de movimento e outra qualquer, que pode ser ativar uma alavanca,            

socorrer alguém ou um ataque.  

 

 

Movimento 

 

Grandes Poderes e Pequenas Responsabilidades utiliza medidas       

abstratas de distância para lidar com o deslocamento de super heróis           

lutando entre prédios. 

 

● Perto: alguns passos. Personagens podem se atacar       

corpo-a-corpo.  

● Longe: vários metros. Personagens podem realizar apenas       

ataques a distância. 

● Distante: 1 quilômetro. Não é possível realizar ataques 

 

Todos os personagens podem utilizar uma ação de movimento para se           

mover entre as distâncias Perto e Longe. Personagens com o Poder           

 



 
Super Velocidade ou Vôo podem se deslocar muito mais do que seres            

humanos a pé. Consulte cada Poder e converse com o mestre para            

estabelecer quantas categorias de distância seu personagem pode se         

deslocar em uma única rodada. 

 

Atacando e Defendendo 

Quando atacar um Oponente, o jogador deve testar Força para ataques           

corpo-a-corpo ou Agilidade para ataques a distância. Caso iguale ou          

supere a Dificuldade do Oponente ele acertou o ataque e deve realizar um             

Teste de Dano. Caso role  abaixo deste valor, o ataque fracassa. 

Na iniciativa dos Oponentes, o Mestre declara os ataques que os heróis            

recebem e eles devem tentar evitar serem atingidos. Para tanto, eles           

testam Agilidade para se esquivar dos ataques desferidos pelos vilões.          

Caso igualem ou superem a Dificuldade estarão livres dos ataques. Caso           

fracassem, recebem o dano do Oponente em questão. Os personagens          

podem tentar se esquivar de todos os ataques recebidos em uma rodada,            

não importa quantos sejam. 

Os Poderes dos Oponentes funcionam exatamente como os Poderes dos          

heróis. As Perícias dos Oponentes no entanto se somam a Dificuldade do            

Oponente quando a situação for adequada.  

Exemplo: Se um Assassino Profissional possui a Perícia Armas de Longa           

Distância 2 e tenta acertar um herói com um rifle de longa distância, a              

Dificuldade para esquivar do tiro será 7 ao invés do 5 normalmente            

aplicado. 

 

 

 

 



 
Dano 

Ao acertar um ataque, o jogador ou o Mestre rolam um Teste de Dano, de               

acordo com o seu ataque. Os jogadores rolam Força caso tenham           

realizado um ataque corpo-a-corpo ou o Dano referente ao Nível de Poder            

que utilizaram. Já o Mestre rola conforme o Atributo Dano definido nas            

Características do Oponente. Caso o Teste de Dano iguale ou supere a            

Resistência do alvo ele causa a perda de um Nível de Vitalidade. Caso o              

valor obtido em um Teste de Dano seja duas vezes maior do que a              

Resistência do alvo, este perde dois Níveis de Vitalidade em um único            

ataque. Não é possível perder mais do que dois Níveis de Vitalidade em             

um mesmo ataque. Ao perder todos os Níveis de Vitalidade, um           

combatente cai inconsciente e pode ser morto se receber qualquer ataque           

posterior. 

 

Curando 

Cada personagem de jogador pode recuperar 1 Nível de Vitalidade por dia            

de descanso. E aqui não estamos falando de 8 horas de sono. Heróis             

raramente tem tempo para dormir e suas identidades secretas cobram seu           

preço. Para recuperar 1 Nível de Vitalidade perdido em um combate entre            

seres super poderosos, um herói precisa de um dia inteiro de descanso,            

ou seja, 24 horas. Isso envolve faltar ao trabalho, perder aulas na escola             

ou na faculdade e furar aquele encontro com o par romântico do herói. Isto              

torna o trabalho do herói muito mais difícil, já que muitos deles vão para o               

trabalho com as costelas quebradas e tem que arrumar desculpas          

constantes sobre quedas em escadas ou atividades esportivas que deram          

muito errado. Mas não desanime, afinal salvar o mundo tem um preço. 

 

 



 
OPONENTES 

 

O que seria do nosso herói sem um vilão a altura? Em GPPR os              

oponentes são todos aqueles que querem transformar o mundo em um           

lugar pior, seja por ganância, vingança ou pura maldade. De assaltantes           

de rua a ameaças cósmicas que devoram planetas, os oponentes          

representam os piores desafios que os heróis precisam superar para          

salvar o mundo… ou aquela velhinha que teve a bolsa levada por um             

meliante. 

Os Oponentes são divididos em categorias conforme a proposta de          

campanha do Mestre. Tenha em mente que um oponente de nível inferior            

ao herói, como um assaltante tentando enfrentar um Super Herói, não           

representa a mínima ameaça em combate direto, enquanto a situação          

contrária, como jovens heróicos enfrentando um super vilão do tipo Lobo           

Solitário, é um combate quase impossível, onde os heróis serão          

trucidados com facilidade, caindo no primeiro golpe que receberem. O          

Mestre deve procurar ter sempre em mente o tipo de aventura ou            

campanha proposto e utilizar oponentes adequados a escala de poder dos           

heróis. Isso não impede um mestre criativo de utilizar um vilão que é             

apenas um ser humano normal com um elaborado plano de vingança           

contra os heróis, ou uma ameaça cósmica que está enclausurada no           

porão de uma pizzaria que nosso destemido herói de rua frequenta.           

Apenas se lembre que estas ameaças não podem culminar em combate           

direto, pois este será ridiculamente fácil ou excepcionalmente mortal. 

 

 

 

 



 
Oponentes Atléticos 

Oponentes 

Atléticos 

Dif. Resist. Dano NV Poderes 

Assaltante 2 3 1d 1 - 

Membro de 

Gangue 

3 4 1d 1 - 

Policial 4 4 1d 1 - 

Mafioso 4 5 1d 2 - 

Assassino 

Profissional 

5 6 2d 2 1 Perícia +2 

 

 

Assaltante: o tipo mais comum de ladrão de rua que assalta lojas de             

conveniência, rouba bolsas e ocasionalmente acaba matando o tio idoso          

de alguém ou um casal de ricaços em becos escuros. 

 

Membro de Gangue: desordeiros que utilizam a vantagem numérica e a           

violência desmedida para intimidar os cidadãos. Geralmente tomam o que          

querem e estabelecem territórios de influência onde praticam extorsão e          

oprimem pequenos comerciantes. Frequentemente se envolvem em       

conflitos com outras gangues pelo controle do território. 

 

 



 
Policial: seja o sargento uniformizado que patrulha as ruas tentando          

combater o crime contando apenas com o distintivo e a coragem ou o             

policial corrupto que secretamente apoia uma corporação ou máfia, estes          

homens têm treinamento para lidar com a maioria das situações de perigo            

que uma cidade oferece e geralmente estão armados com pistolas para           

enfrentar vigilantes mascarados que acham que podem fazer justiça com          

as próprias mãos. 

 

Mafioso: seu terno caro poderia fazer com que se passasse por um            

homem de negócios… se não fosse a cicatriz no rosto e as mãos rígidas              

de tanto esmagar crânios. Os mafiosos são muito perigosos e muitas           

vezes enfrentam as forças da lei através de ameaças às famílias daqueles            

que cruzam o caminho de sua organização. Costumam portar armas          

pesadas como rifles e metralhadoras. 

 

Assassino Profissional: homens e mulheres solitários que dominaram a         

arte de matar e podem ser contratados pelo preço certo. Quando fecham            

um contrato nada mais por fazê-los mudar de ideia. Armas de longo            

alcance, facas, explosivos e armadilhas compõem o seu arsenal, mas a           

paciência e a furtividade são as suas ferramentas mais letais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Oponentes Heróicos 

Oponentes 

Heróicos 

Dif. Resist. Dano NV Poderes 

Militar 5 7 2d 2 1 Perícia +2 

Operativo de 

Forças Especiais 

6 8 2d 2 1 Perícia +3 

Robô 6 9 2d 2 1 Poder  

Nível 1 

Ninja 7 8 2d 2 1 Perícia +2 

Gorila 7 8 2d 3 - 

Grande Felino 7 7 2d 2 - 

Rinoceronte 8 10 2d 3 - 

Super Vilão 

ladrão de banco 

9 9 3d 2 1 Poder  

Nível 2 

 

 

Militar: soldados que guardam a entrada de uma instalação militar secreta           

ou varrem o perímetro em busca de intrusos. São bem treinados e utilizam             

armas pesadas como fuzis de assalto, granadas e até mesmo bazucas.           

Contam com táticas de combate avançadas e geralmente atuam como          

parte de um pelotão. 

 



 
 

Operativo de Forças Especiais: um militar que se destacou devido às           

grandes habilidades físicas ou mentais e recebeu treinamento especial         

para lidar com situações de alto risco, fazendo parte de um grupo seleto             

de militares de elite. Quaisquer equipamentos militares estão a disposição          

para realizar a missão que lhes foi entregue. 

Robô: um robô humanoide que atua como força militar em um exército            

produzido em massa ou enviado através do tempo para "executar" uma           

tarefa específica. Geralmente contam com um corpo metálico muito         

resistente, força sobre humana e algum tipo de arma a distância, como            

metralhadoras acopladas aos braços ou olhos que disparam lasers. 

 

Ninja: um discípulo das artes marciais que treinou arduamente durante          

anos para se tornar um mestre do assassinato. Contam com armas           

brancas de diversos tipos como espadas, adagas, garras, shurikens e          

diversos outros equipamentos. Costumam atuar em grandes grupos,        

assegurando o poder de máfias orientais e eliminando furtivamente seus          

oponentes. 

 

Gorila: um grande símio que fugiu do zoológico ou está tentando defender            

sua selva das estranhas criaturas que invadiram seu território. Seus          

potentes braços são uma ameaça mortal. 

 

Grande Felinos: tigres, leões, panteras e demais versões de gatos super           

crescidos com grandes presas, reflexos rápidos e um apetite incomum por           

heróis. 

 

 



 
Rinoceronte: um grande quadrúpede que pode atropelar um carro com          

seu chifre. Mantenha distância ou pelo menos não fique na frente dele. 

 

Super Vilão Ladrão de Banco: algumas pessoas recebem dons         

inacreditáveis… e não sabem o que fazer com eles. Este vilão, nem um             

pouco esperto, recebeu poderes especiais e pensou que a melhor          

utilidade para seus novos dons se resumem a pegar o que quiser pois             

ninguém pode impedi-lo… até que um herói chegue para acabar com a            

festa deste completo imbecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Oponentes Super Heróicos 

Oponentes 

Super 

Heróicos 

Dif. Resist. Dano NV Poderes 

Elefante 7 10 3d 3 - 

T-Rex 8 10 3d 4 - 

Tanque de 

Guerra 

8 12 3d 3 - 

Super Vilão 

Mercenário 

9 11 3d 3 1 Poder Nível 3 

1 Perícia +4 

Super Vilão 

maníaco 

homicida 

9 12 3d 3 1 Poder Nível 3 

2 Poderes  

Nível 2 

Super Vilão de 

Organização 

Secreta 

9 12 3d 3 1 Poder Nível 3 

2 Poderes  

Nível 2 

Super Vilão 

Lobo Solitário 

11 14 3d 3 1 Poder Nível 3 

2 Poderes  

Nível 2 

Super Vilão 

Ditador 

13 15 3d 4 1 Poder Nível 3 

4 Poderes  

 



 

Nível 2 

Super Vilão 

Mitológico 

14 16 4d 5 2 Poderes  

Nível 3 

 

Elefante: o maior quadrúpede das savanas africanas. Pode causar um          

estrago gigantesco se for provocado. 

 

T-Rex: saído dos livros de biologia para trazer o terror aos seres            

humanos, essa fera pré-histórica pode dilacerar um cavalo com apenas          

uma mordida. 

 

Tanque de Guerra: quando a situação não pode ser resolvida por           

operativos militares infiltrados, o exército chama a artilharia pesada. Um          

tiro do canhão de 150mm pode facilmente demolir um prédio ou apagar            

pequenas construções do mapa. 

 

Super Vilão Mercenário: este cara provavelmente já era perigoso antes          

de ganhar super poderes. Agora ele atua como um assassino profissional           

diferenciado, utilizando seus poderes para defender os interesses de         

quem pagar mais. De ninjas com poderes regenerativos a super espiões           

capazes de tiros miraculosos, estes supervilões sabem que contratos         

milionários são muito mais lucrativos que meros assaltos a bancos.  

 

Super Vilão Maníaco Homicida: às vezes o poder sobe à cabeça… ou            

ela já estava fora do lugar quando alguma coisa terrível aconteceu para            

que este cara ganhasse seus poderes, aumentando exponencialmente a         

 



 
quantidade de sangue que ele quer derramar. Uma pessoa comum com           

tendências homicidas já é muito perigosa… mas quando um super vilão           

obtém prazer em matar, é hora de vestir o uniforme e detê-lo o mais              

rápido possível. 

 

Super Vilão de Organização Secreta: geralmente integrante de um         

grupo de super vilões ou líder de uma organização que age no submundo,             

este vilão conta com o apoio de adeptos, seguidores, espiões, agentes e            

todo tipo de suporte logístico ao alcance da organização. Seus interesses           

podem variar conforme a filosofia da organização, como um culto a uma            

divindade profana, o objetivo de se infiltrar em um ou mais governos e até              

mesmo a dominação mundial. 

 

Super Vilão Lobo Solitário: esse cara não gosta de pessoas por perto e             

geralmente trabalha sozinho para atingir seus próprios objetivos obscuros.         

Como é mais poderoso que a maioria, o Lobo Solitário acha que não             

precisa de ajuda com absolutamente nenhum desafio… e quase sempre          

tem razão. 

 

Super Vilão Ditador: ao contrário de membros de uma organização          

secreta que quer dominar um país, este Vilão já atingiu seu primeiro            

objetivo. Líder de uma nação, ou mesmo de uma raça alienígena inteira,            

ele governa com punho de ferro e pretende realizar outros objetivos           

menores, como uma vingança, conquistar a mulher que ama (mesmo          

contra a vontade dela), isto quando não almeja objetivos maiores como a            

dominação mundial. 

 

 



 
Super Vilão Mitológico: saído dos livros de história de culturas exóticas,           

este Super Vilão possui a força dos deuses e age segundo seus próprios             

códigos de conduta, muitas vezes distorcidos pela sua mente insana. 

 

Oponentes Titânicos 

Oponentes 

Titânicos 

Dif. Resist. Dano NV Poderes 

Monstro Gigante 10 16 4d 5 2 Poderes  

Nível 4 

Robô Gigante 12 18 4d 5 3 Poderes  

Nível 4 

Super Vilão 

Hiper Poderoso 

15 19 4d 6 5 Poderes  

Nível 4 

Conquistador 

Galáctico 

18 20 5d 7 1 Poder  

Nível 5 

5 Poderes  

Nível 4 

 

Monstro Gigante: saído das profundezas do oceano ou trazido por um           

meteoro, está besta gigantesca ameaça toda a espécie humana. As forças           

armadas são completamente ineficazes contra esta monstruosidade       

gigantesca. 

 

 



 
Robô Gigante: este colosso metálico impressiona pelo seu tamanho,         

resistência e armamentos que fariam inveja ao exército de uma          

superpotência. 

 

Super Vilão Hiper Poderoso: viajando pelo espaço em uma moto          

voadora ou sendo o último filho de um planeta extinto, os poderes deste             

sujeito são incomparáveis. Dotados de força e resistência muito acima dos           

mais poderosos heróis da Terra, este cara é uma ameaça inigualável e um             

oponente extremamente mortal. 

 

Conquistador Galáctico: este sujeito não se contentou em dominar todo          

o seu planeta e formou um império galáctico expansionista que agora           

possui um novo alvo: um planetinha azul, terceiro no seu sistema solar. As             

vezes ele não é um alienígena, mas sim um vilão de um futuro tecnológico              

distópico onde seu império só será concretizado com a morte dos heróis            

no presente. De todo modo, ele possui a maior infraestrutura que um ser             

inteligente poderia almejar, controlando uma força de invasão espacial         

sem precedentes. 

 

 

Oponentes Cósmicos 

Oponentes 

Cósmicos 

Dif. Resist. Dano NV Poderes 

Devorador de 

Planetas 

20 25 6d 10 Diversos 

poderes 

 Nível 5 

 



 
 

Devorador de Planetas: uma força cósmica que devora planetas inteiros          

através de seu inigualável poder e tamanho. Por vezes ele envia arautos            

para degustar uma civilização inteira temperada pelo pânico generalizado. 

 

PROGRESSÃO DOS PERSONAGENS 

 

Ao final de cada sessão de jogo o mestre premia os jogadores com             

Pontos de Experiência (XP). A XP é a medida do aprendizado e            

desenvolvimento de cada personagem. Um herói urbano que salvou o          

bairro de uma gangue aprendeu melhores estratégias para se proteger de           

um tiroteio em um galpão abandonado. Um deus grego renascido na era            

moderna que salva a Terra de uma invasão alienígena teve que aprender            

as fraquezas de uma nova espécie. Como a escala é muito diferente, o             

montante de XP que cada um recebe também é diferente. Ao final de cada              

sessão o mestre premia os jogadores com XP segundo a tabela abaixo. 

 

O Grau de Sucesso na Missão ajuda a determinar quanta XP um herói             

recebe através de seus feitos durante a sessão.  

 

Se o herói foi atacado por uma gangue que quer ele fora de seus negócios               

de extorsão e conseguiu escapar, embora ainda não tenha nenhuma pista           

sobre a natureza de seus oponentes, ele Sobreviveu a sessão. 

 

Caso ele tenha conseguido descobrir pistas que revelaram o covil secreto           

da gangue, indo até este lugar e desbaratando um quartel general, ele            

conseguiu um Sucesso Parcial. 

 



 
 

Mas, se ele conseguiu descobrir que a gangue na verdade havia           

sequestrado o filho de um comerciante, derrotou a gangue e salvou a            

criança, salvando todos os inocentes e garantindo que ninguém ficasse          

exposto a perigos desnecessários, só então ele conseguiu um Sucesso          

Completo. Esta recompensa deve ser reservada apenas para planos         

minuciosamente elaborados e perfeitamente executados, além de finais        

de grandes arcos importantes para a campanha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela de XP por Sessão 

Aventura Grau de Sucesso na Missão Premiação em XP 

Atlética Sobreviveu 1 

Sucesso Parcial 2 

Sucesso Completo 3 

Heróica Sobreviveu 3 

Sucesso Parcial 5 

Sucesso Completo 10 

Super Heróica Sobreviveu 7 

Sucesso Parcial 15 

Sucesso Completo 30 

Titânica Sobreviveu 15 

Sucesso Parcial 30 

Sucesso Completo 60 

Cósmica Sobreviveu 30 

Sucesso Parcial 50 

Sucesso Completo 100 

 

 



 
Gastando XP 

 

Ao receber XP os jogadores podem gastar esses pontos para comprar           

Progressos. Um Progresso permite comprar uma nova Característica no         

nível 1 ou subir o nível de um Atributo, Poder ou Perícia. Você pode              

comprar vários Progressos em características diversas, mas apenas um         

Progresso por característica a cada sessão de jogo. 

Cada novo nível adquirido exige um total de pontos XP igual ao custo             

apresentado na Criação de Personagens para o Nível pretendido. 

 

Exemplo: 

Se Turbo Girl quer aumentar sua Agilidade de 3 para 4, ela deve pagar um               

total de 100 XP para comprar este Progresso. 

 

MESTRANDO UMA AVENTURA  

DE SUPER HERÓIS 

 

Aos jogadores eu dou o meu adeus aqui.  

 

Se você vai mestrar uma aventura de GPPR, a partir de agora essa é uma               

conversa entre mestres. Nada do que é apresentado a seguir é obrigatório            

e eu gostaria de incentivar que você deixe a sua criatividade lhe guiar             

através das aventuras que você viverá com seus jogadores. Você          

comprou este livro e ele é seu para usar da melhor maneira que puder e               

quiser. 

 

 

 



 
CRIANDO UMA AVENTURA 

Mestrar uma aventura do gênero "supers" é um pouco diferente da           

estrutura narrativa apresentada em outros RPGs, principalmente os        

voltados a fantasia medieval. A grande maioria das aventuras         

apresentadas em HQs pode ser resumida em alguns passos simples          

apresentados a seguir. Esta estrutura não tem por objetivo engessar a           

criatividade do mestre, apenas apresentar um modelo que pode ser          

desconstruído, alterado, ignorado e até mesmo destruído quando o mestre          

cria as suas próprias aventuras. Tome esta estrutura como uma          

orientação e não como regra.  

 

As etapas de uma aventura clássica de supers são: 

 

Cotidiano 

Os heróis desfrutam um pouco das suas vidas civis e encaram problemas            

cotidianos como senhorios cobrando o aluguel do apartamento,        

namorados nervosos com uma ausência em um encontro, parentes idosos          

doentes, discussões com o chefe pelos constantes atrasos e assim por           

diante. Esta etapa é importante para consolidar as relações dos jogadores           

com os NPCs e o universo que os cerca. Os heróis arriscam suas vidas              

para proteger esta parte do mundo que eles conhecem. É importante você            

permitir que os jogadores se relacionem com este mundo e percebam a            

importância de salva-lo. 

 

Surge o problema 

Algo fora do normal acontece e arrasta os heróis para a aventura            

propriamente dita. Um banco é assaltado, uma perseguição policial cruza          

 



 
o caminho do herói, um desastre coloca vidas inocentes em perigo ou            

qualquer evento que ligue os heróis ao vilão da trama é o ponta-pé inicial              

para a ação. É hora de deixar a vida pacata de lado para salvar o dia. 

 

Conflito Inicial e Fuga do Vilão 

Os heróis entram em contato direto com algum vilão ou força opositora            

que pretente causar algum tipo de mal. No caso de vilões, é importante             

salientar que ele está totalmente preparado para o evento de conflito e os             

heróis foram pegos desprevenidos. Isso torna o combate com o violão           

mais desafiador e possibilita que ele escape, através de um plano de fuga             

elaborado ou o clássico plano de jogar civis em um perigo iminente,            

obrigando os heróis a salva-los para então desaparecer misteriosamente.         

Este evento deve deixar claro que os planos do vilão, apesar de            

desconhecidos, estão em andamento. A fim de evitar um desfecho sinistro           

e a morte de inocentes, os heróis precisam descobrir o que está            

acontecendo. 

 

Investigação 

Nesta fase, os heróis devem investigar lugares e contatos a fim de            

descobrir qual é o plano do vilão. Interrogar testemunhas, invadir um bar            

cheio de bandidos, pressionar membros de gangues e investigar o local           

do desastre são alguns dos passos que os heróis devem seguir para            

descobrir os planos do vilão. Procure evitar uma situação sem sentido           

onde o vilão vai contar todo o seu plano maligno para os heróis em um               

discurso chato e megalomaníaco. Diferente dos quadrinhos, desenhos e         

filmes, os jogadores dificilmente param para ouvir essa parte e cobrem de            

porrada o vilão assim que o vêem. Procure evidenciar o plano do vilão de              

 



 
maneira natural durante a investigação. Isso acaba evidenciando a         

importância dos heróis na investigação e na solução do problema          

proposto. 

Aqui eu deixo uma dica pessoal: às vezes os jogadores analisam as pistas             

que você deixou de uma maneira imprevista e, por vezes, mais complexa            

do que a sua preparação inicial. Se o "plano maligno" que eles            

"descobriram" for mais interessante para a aventura que vocês estão          

jogando, não pense duas vezes: jogue fora o plano antigo e conduza a             

aventura como se este plano (na verdade elaborado pelos jogadores)          

fosse desde o início o plano maligno original. Os jogadores irão se sentir             

muito mais importantes e recompensados dentro da aventura e você será           

surpreendido pelas vantagens de ter mais cabeças pensando o decorrer          

da sua aventura. 

 

Conflito com Lacaios e Armadilhas 

Descoberto o plano maligno do vilão, é hora de ir até o seu covil e               

impedi-lo. Mas não será tão fácil assim. O covil é guardado por armadilhas             

e lacaios que tentarão impedir os heróis a qualquer preço. Esta deve ser a              

sequência de ação mais longa da aventura. Capangas uniformizados,         

robôs, torretas automáticas e demais perigos tão presentes nas HQs e           

filmes que acompanhamos são boas ideias para entreter os jogadores,          

fazer com que gastem alguns recursos e sofram alguns ferimentos leves           

antes do conflito final. Se preferir, você pode elaborar alguns sub-chefes           

para enfrentar os heróis antes do vilão, mas tome cuidado para que estes             

não sejam uma ameaça maior que o vilão em si. 

 

 

 



 
 

O Confronto Final 

Finalmente os heróis encontram o vilão, enfrentam o desafio supremo e           

salvam o dia. Este combate deve ser preferencialmente em um local           

importante e que apresente um desafio secundário para os heróis. O topo            

de um edifício, a sala do trono de um país estrangeiro, uma grande             

caverna embaixo do centro da cidade e o topo de um vulcão são alguns              

exemplos. Esta luta deve ser desafiadora e mostrar um perigo mortal a            

espreita dos heróis. Alguns vilões estarão acompanhados de capangas         

com armas especiais ou protegidos por defesas muito resistentes. 

 

Epílogo 

O momento em que os heróis feridos voltam para casa e recebem o             

agradecimento dos seus entes queridos e da cidade que foi salva. É            

importante mostrar que mesmo que as pessoas não saibam quem é na            

verdade seu salvador, elas valorizam o herói. Este é o momento de maior             

recompensa do heroísmo e se o herói em sua identidade civil percebe o             

carinho e respeito verdadeiros das pessoas por seu alter-ego, o          

sentimento de recompensa é ainda maior. 

 

REGRAS OPCIONAIS 

 

Apesar do jogo não necessitar de nenhuma regra mostrada a seguir, estas            

opções podem acrescentar certos sabores ao seu jogo. Converse com os           

seus jogadores sobre qual é o tipo de história que você quer construir com              

eles e quais elementos eles gostariam de experimentar durante o jogo.           

 



 
Modifique-o para tornar a experiência mais agradável para todos. Este é o            

seu jogo. 

 

Combate Mortal 

Em um combate típico entre super heróis e vilões, raramente vemos tripas            

espalhadas pelo chão. A maioria dos vilões estão mais preocupados em           

fugir ou concluir seus planos malignos do que com pôr um ponto final a              

vida do herói, dando as costas assim que percebem que o herói está "fora              

de combate". O combate de GPPR assume que os heróis ficam fora de             

combate, são hospitalizados e voltam a ativa algumas semanas depois.  

Mas existem situações onde o vilão está buscando justamente matar o           

herói, ou este pode dar vazão a um impulso de vingança e tentar             

efetivamente atravessar a cabeça do vilão com seus raios laser. Quando           

um personagem quer efetivamente matar outro, deve declarar "Combate         

Mortal" para que todos os membros do jogo saibam que a partir daquele             

momento "a coisa ficou séria". Quando um personagem perde seu último           

Nível de Vitalidade através de um golpe desferido em Combate Mortal ele            

está definitivamente morto. 

 

Esforço Combinado 

Às vezes os heróis precisam somar forças para atingir objetivos que           

seriam impossíveis para um único indivíduo.  

Quando utilizarem a mesma Característica em um esforço conjunto, cada          

jogador realiza o teste separadamente.  

Caso dois heróis somem forças, eles reúnem os resultados dos dados de            

seus testes e escolhem os melhores para compor o resultado final, até o             

limite da Caraterística mais alta da dupla. 

 



 
 

Exemplo: dois heróis tentam segurar um teto que desce tentando          

esmaga-los. Um dos heróis possui Força 2 e o outro Força 3. Eles jogam              

5 dados e escolhem os 3 melhores resultados. 

 

Caso três ou mais heróis combinem forças, eles podem reunir ou           

melhores resultados até o limite da Característica mais alta, mais um           

dado. 

 

Exemplo: três heróis disparam seus lasers contra um vilão. Seus poderes           

Rajada são 3, 2 e 2 respectivamente. Eles jogam 7 dados e escolhem os 4               

melhores resultados. Como a Rajada 3 é a mais poderosa e está            

recebendo auxílio de outros dois heróis, seu limite é aumentado em 1            

dado. 

 

Falha de Poder 

Alguns heróis não podem confiar plenamente nos seus poderes. Sejam          

dispositivos com baterias que falham, poderes que se manifestam         

involuntariamente ou entidades sobrenaturais que afetam o herói, seus         

poderes costumam falhar em momentos inapropriados e causam        

transtornos constantes colocando o herói e os outros em perigo. Quando           

rolar um resultado "1" em qualquer dado no Teste de Poder, o teste             

automaticamente falha e o herói não poderá mais utilizá-lo pelo resto da            

cena. Se o jogador conduzir a cena de modo a torná-la mais dramática e              

interessante, agregando diversão a sessão, poderá ser recompensado        

com 1 XP adicional. Ao final da cena, todos os outros jogadores e o              

 



 
mestre votam se aprovam a recompensa. Se todos votarem a favor, o            

jogador ganha 1 XP imediatamente. 

A Falha de Poder deve ser descrita na criação do personagem. 

 

Sacrifício Heróico 

Se tudo estiver perdido e uma última tentativa pode salvar o mundo, um             

herói pode abdicar de sua segurança para realizar um feito          

extraordinário… a um custo alto demais. Caso se sacrifique pela vitória,           

no teste subsequente cada resultado "1" ou "2" é considerado um           

resultado "6" para a resolução do teste. Logo depois, o herói sucumbe            

frente ao perigo ou ao esforço sobre humano que realizou. 

 

Segurando os punhos 

Apesar de ser um momento cômico recorrente na vida dos heróis super            

fortes, quebrar coisas sem querer não é de fato a rotina deles,            

principalmente quando acertam um soco em um bandido de rua comum.           

Um herói pode escolher reduzir os dados de dano causados antes de            

desferir um ataque contra um alvo que considere "frágil". 

 

Team-up 

Muitas vezes o inimigo a frente parece imbatível e sozinho um herói irá             

cair frente ao seu poder. Mas você não está sozinho, olhe a sua esquerda.              

Quando seus inimigos são mais fortes que você, conte com seus           

parceiros de equipe. Os heróis podem tentar manobras que combinam um           

ou vários poderes na tentativa de superar uma barreira ou obstáculo para            

derrotar o vilão e salvar o mundo. 

 



 
Os jogadores descrevem a manobra que vão realizar e o mestre           

determina quais testes são necessários e a Dificuldade. Cada jogador          

realiza o seu teste específico (mantendo os dados sobre a mesa) e            

determina se obteve uma falha, um sucesso ou se conseguiu superar o            

dobro da Dificuldade.  

Caso todos jogadores fracassem, a manobra fracassa e nenhum resultado          

especial é obtido. 

Caso ao menos um dos jogadores obtenha sucesso, cada jogador          

envolvido pode converter o menor resultado de um dos seus dados em um             

"6" automático. Isso se aplica ao Dano, caso os jogadores estejam           

tentando derrubar um vilão. Verificados os novos resultados, todos os          

jogadores devem igualar ou superar a Dificuldade para que a manobra           

senha efeito. 

Agora, se um dos jogadores consegue a façanha de igualar ou superar o             

dobro da Dificuldade, então cada jogador pode converter dois dados em           

"6" automático, incluindo o Dano causado. 

 

Exemplo: ao enfrentar um Super Vilão Lobo Solitário (Dificuldade 11,          

Resistência 14), dois heróis decidem executar uma manobra para tentar          

derrotar o vilão. O Russo Platinado, um herói super forte, irá arremessar            

seu parceiro, o Canadense Selvagem, na direção do vilão, tentando          

combinar suas forças para derrubá-lo. O mestre determina que o Russo           

Platinado teste Força e que o Canadense Selvagem teste Agilidade para           

acertarem o ataque no Vilão. Russo Platinado consegue um 12 (5+4+3) e            

o Canadense Selvagem consegue um 8 (6+2). Em condições normais, o           

Canadense Selvagem teria fracassado, mas ele conta com o apoio de seu            

aliado que conseguiu superar a dificuldade, portanto o "3" do Russo           

 



 
Platinado e o "2" do Canadense Selvagem são automaticamente         

convertidos em "6" mudando os resultados originais para "15" e "12"           

respectivamente. O Mestre determina que o Dano será realizado com os 3            

dados da Força do Russo Platinado, mais o bônus de +3 do Poder Arma              

Especial do Canadense Selvagem. Ao rolar o Dano, o jogador obtém           

resultados 4, 3 e 2 que somados ao bônus de +3 totalizam 12 e colidindo               

sem efeito contra a gigantesca Resistência do Vilão (14). Mas espere, o            

sucesso da manobra converte aquele "2" em outro resultado "6" o que            

resulta em um golpe que causa 16 pontos de Dano, ferindo o adversário e              

jogando-o a várias quadras de distância. 
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