
Allan Pablo Gomes
Autor



2

Homo sapiens: uma nova história

Allan Pablo Gomes



2

Esta obra é de acesso aberto. 
É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e a autoria e 

respeitando a Licença Creative Commons indicada.

CONSELHO EDITORIAL

Prof. Dr. Thiago Ribeiro Rafagnin, UFOB.

Prof. Dr. Deivid Alex dos Santos, UEL

Prof. Dr. Adilson Tadeu Basquerote Silva, UNIDAVI.

Profa. Dra. Camila do Nascimento Cultri,  UFSCar.

Prof. Dr. Gilvan Charles Cerqueira de Araújo, UCB.

Profa. Dra. Fabiane dos Santos Ramos, UFSM.

Profa. Dra. Alessandra Regina Müller Germani, UFFS.

Prof. Dr. Everton Bandeira Martins, UFFS.

Prof. Dr. Erick Kader Callegaro Corrêa, UFN.

Prof. Dr. Pedro Henrique Witchs, UFES.

Prof. Dr. Mateus Henrique Köhler, UFSM.

Profa. Dra. Liziany Müller, UFSM.

Prof. Dr. Camilo Darsie de Souza, UNISC.

Prof. Dr. Dioni Paulo Pastorio, UFRGS.

Prof. Dr. Leandro Antônio dos Santos, UFU.

Prof. Dr. Rafael Nogueira Furtado, UFJF.

Profa. Dra. Francielle Benini Agne Tybusch, UFN.



4

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Índices para catálogo sistemático:

1. Química : Estudo e ensino 540.7

Eliete Marques da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9380

Diagramação: Gabriel Eldereti Machado

Capa: Allan Pablo Gomes

Revisão: Allan Pablo Gomes

ARCO EDITORES
Telefone: 5599723-4952
contato@arcoeditores.com

www.arcoeditores.com

10.48209/978-65-5417-052-9 



4 5

Homo sapiens: uma nova história

Allan Pablo Gomes

Prefácio

O Ensino de Química produz um conjunto de sentimentos 
e necessidades apresentadas por professores e estudantes. Entre 
eles a necessidade de fazer com que o ensino e a aprendizagem 
tragam resultados transformadores e positivos durante o processo. 
Por essa razão o Professor Allan traz, em seu livro, uma proposta 
que evidencia a importância de que no contexto escolar os profes-
sores sejam criativos, que criem formas de adequar o ensino de 
química à capacidade dos estudantes de serem ativos durante todo 
o processo.

Allan discutiu em seu trabalho final na Pós-Graduação lato 
sensu em Ensino de Ciências da Natureza e Educação Matemática, 
no Instituto Federal Goiano, os desafios que os professores criati-
vos precisam enfrentar para o ensino das Ciências da Natureza do 
Novo Ensino Médio, contidos na BNCC (Base Nacional Comum 
Curricular). Desafios como envolver os estudantes como protago-
nistas em seu aprendizado, atuando em parceria com seus professo-
res. A partir daí, ele criou o material, aqui apresentado, como uma 
forma de engajar seus estudantes, ativamente, como possibilidade 
de despertar a criatividade e maior participação e aprendizagem na 
área de Ciências da Natureza.

Espera-se que o material traga aos leitores, sejam professores 
ou estudantes, uma possibilidade de auxiliar no processo do agir 
criativo, proporcionando maior aprendizado, assim como aconte-
ceu com sua prática com seus estudantes. Boa leitura.

Profº. Drª. Lucianne Oliveira Monteiro Andrade
Ceres - GO, agosto de 2022.
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Conteúdo Didático e 
Conceitos de Eletroquímica

Como este material foi desenvolvido com o intuito de refor-
çar e poder contribuir como uma ferramenta didática ao professor 
e alunos abordando conceitos de eletroquímica (tais como noções 
básicas de oxidação e redução, equações redox, células galvânicas, 
pilhas e baterias) alguns enigmas e resoluções de problemas abor-
dando este conteúdo serão inseridos no decorrer da história para 
que torne o aprendizado e a sua aplicação muito mais satisfatória 
e divertida. 

Logo, sempre quando você ver o ícone do seu fiel amigo Elé-
tron na página que você se encontra, você poderá acessar as infor-
mações que ele tem disponível em sua base de dados para revisar 
o conteúdo que está sendo abordado em determinado enigma ou 
problema, para assim você prosseguir na história.

Portanto, aproveite os enigmas e a própria química nesta 
aventura onde você é o protagonista principal.

Regras

Este é um tipo diferente de livro – aqui, você é o herói e cada 
escolha desta jornada está em suas mãos. Tudo que você precisa é 
de um lápis, uma borracha, dois dados de seis faces (ou um apli-
cativo de celular que possa simular os dados), seu conhecimento 
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científico e curiosidade para poder explorar e embarcar nesta em-
polgante aventura de conhecimento e mistérios.

Antes de iniciar sua aventura você irá precisar escolher entre 
os dois personagens disponíveis para esta história, as especifica-
ções iniciais para cada um estão descritas na ficha de personagem 
na página (IV e V). Após a escolha do seu personagem, você irá 
determinar suas forças e fraquezas. Você terá uma mochila onde 
você poderá guardar alguns itens e seus curativos e terá a compa-
nhia de seu fiel amigo robô – Elétron para descobrir os mistérios e 
acontecimentos no decorrer da sua aventura.

Determinando sua 
Vitalidade, Força e Destreza

Para determinar os atributos iniciais de seu personagem, 
faça o seguinte:

Para o personagem masculino:

• Role dois dados, some (10) ao resultado e anote o total no 
espaço designado para a Vitalidade na ficha de personagem.

• Role dois dados, some (9) ao resultado e anote o total no 
espaço designado para a Força.

• Role um dado, some (7) ao resultado e anote o total no 
espaço designado para a Destreza.

Para a personagem feminina:
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• Role dois dados, some (10) ao resultado e anote o total no 
espaço designado para a Vitalidade na ficha de personagem.

• Role dois dados, some (7) ao resultado e anote o total no 
espaço designado para a Força.

• Role um dado, some (9) ao resultado e anote o total no 
espaço designado para a Destreza.

A Vitalidade representa sua saúde, sua vida, quanto maior 
o valor da vitalidade, mais tempo sobreviverá. Sua Força repre-
senta suas habilidades em combate, já sua Destreza simboliza o 
quanto você consegue explorar determinadas áreas no decorrer da 
aventura. Estes valores podem mudar durante a aventura (mas nun-
ca apague os valores iniciais), por isto, sempre mantenha uma bor-
racha perto de você, para que possa manter os dados de sua ficha 
de personagem sempre atualizados.

Combates

Quanto for instruído a lutar contra algum inimigo, você deve-
rá resolver este combate com as seguintes orientações:

1. Anote os valores de Vitalidade e Força do inimigo da 
mesma forma que aparece na página que você se encontra.

2. Role dois dados para o inimigo. Some à Força dele. Este é 
o total de Força de ataque dele.
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3. Role dois dados para si mesmo. Some a sua Força. Este é 
o total de sua Força de ataque.

4. Quem tem a força de ataque maior? Se for você, então o 
inimigo será ferido. Se for o inimigo, então ele lhe feriu (se for em-
pate, ambos erraram e faça os passos 2 e 3 novamente). Cada ata-
que que ocasiona um ferimento irá diminuir 1 ponto de Vitalidade.

5. O combate continua até que o valor de Vitalidade de um 
de vocês seja reduzido a zero (morte).

Combates com mais de um inimigo

Às vezes você poderá encontrar em determinados locais, 
mais de um inimigo. Logo, quando isto acontecer, siga as seguin-
tes orientações:

1. A cada rodada de combate, escolha qual inimigo você irá 
atacar. 

Obs: uma rodada termina quando todos os personagens tive-
rem atacado.

2. Ataque o inimigo escolhido (seguindo as regras de comba-
te) normalmente. Contra os outros, você irá rolar seus dados para 
Força, mas não irá feri-lo caso sua força de ataque for maior; você 
irá apenas se defender de seu golpe. Caso a força de ataque do ini-
migo seja maior que a sua, você será ferido.
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Uso da destreza

Em alguns locais no decorrer de sua aventura, quando instruí-
do, você deverá utilizar suas características de Destreza. A página 
que você está irá te indicar qual o valor mínimo ou máximo de 
destreza que você deverá obter na rolagem de dados para explorar 
aquela região com maior facilidade. Nestes casos, você deverá ro-
lar um dado para a destreza, some ao valor de sua ficha e compare 
os resultados com o que está sendo apresentado no local. As re-
compensas no final das explorações podem ou não ser muito úteis 
em sua jornada. 



10 11

Homo sapiens: uma nova história

Allan Pablo Gomes



12

Homo sapiens: uma nova história

Allan Pablo Gomes



12 13

Homo sapiens: uma nova história

Allan Pablo Gomes

Ano 100 d.C (depois do cataclisma), Planeta Terra, você se 
encontra em uma lanchonete em seu dia de folga, sentado ao ar 
livre, aproveitando o ar puro ao seu redor, enquanto segurava uma 
xícara de café quase a levando em direção a sua boca. Neste mo-
mento, você escuta uma notificação, fazendo com que acesse seu 
relógio digital, onde há um artigo do jornal local, você clica na 
notificação e um holograma da notícia se projeta para fora de seu 
relógio e você a lê.

“Notícia – 100 anos depois do grande cataclisma terrestre

Assuntos relacionados: Relembre o acontecimento que quase 
acabou com a vida humana terrestre

100 anos depois da grande tragédia terrestre, hoje estamos vi-
vendo a era de ouro da humanidade, neste momento a vida do pla-
neta e da humanidade estão em perfeita harmonia. Vivemos um pe-
ríodo em que a humanidade conseguiu vencer muitas adversidades 
encontradas em relação ao uso desenfreado dos recursos naturais 
e aos problemas ambientais. Não existem pessoas que vivem em 
extrema pobreza e nem que lhe faltam alimentos, vivemos como 
um só com o nosso planeta e ele nos completa.

Há mais de cem anos estávamos divididos, tínhamos países 
uns contra os outros em busca de conquistas territoriais, sociais, 
econômicas e de recursos naturais. Nosso planeta gritava buscan-
do ajuda pelos danos quase irreparáveis que estávamos causando, 
aquecimento global, poluição, falta de recursos, crises políticas, 
guerras, entre tantos outros problemas. Mas o grande cataclisma 
nos fez olharmos para nós mesmos, para nossa casa (planeta) e re-
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pensar as ações enquanto humanos, enquanto seres vivos que ainda 
residem neste universo. Depois desta tragédia, nos unificamos, co-
meçamos a pensar nas consequências reais daquilo que estávamos 
fazendo. Consequentemente e felizmente, tivemos tempo de nos 
unir, nos tornar uma única população, uma única nação e lutar pela 
nossa igualdade e nossa relação com a vida.

Nossas conquistas como um povo só nos trouxeram benefí-
cios imensos, tais como avanços na ciência, tecnologia, economia 
e bem-estar. Conquistamos nossa independência energética sem a 
utilização de recursos naturais, diminuímos consideravelmente os 
efeitos da poluição, aquecimento global e a destruição da camada 
de ozônio. Na parte tecnológica, construímos nossa primeira base 
de operações na Lua, a construção de dois SkyHook para viagens 
interplanetárias mais rápidas, o que nos levou a conquistar o solo 
marciano. Consequentemente, conseguimos nossa primeira base 
interplanetária computadorizada em Marte e utilizamos ela como 
uma fonte de recursos minerais e agora, podemos ter uma pequena 
chance de ter encontrado sinais reais de água líquida potável em 
uma das luas de Júpiter, a Europa.

A lua em questão é uma das 79 que o gigante gasoso possui, 
e além da possibilidade de água líquida potável, uma fonte quase 
escassa no planeta Terra depois do grande cataclisma, nosso time 
de Exploradores resgataram nos antigos prédios da Administração 
Nacional da Aeronáutica e Espaço (sigla em inglês NASA), arqui-
vos das sondas Juno e da Europa Clippler, sondas enviadas pela 
antiga NASA em 2011 e 2024 (do calendário Gregoriano). Estes 
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arquivos contêm excelentes notícias que nos fazem questionar se 
Europa também já abrigou algumas espécies de organismos vivos 
há milhares de anos. Pois, a lua pareceu responder com grande 
quantidade de matéria orgânica não viva, sugerindo assim, de acor-
do com vários artigos, as manchas vermelhas que ela apresenta. 

Esta exploração poderá nos levar a várias respostas das prin-
cipais perguntas dos nossos antepassados: O que é vida e como a 
definimos? Como ela começa e evolui? Existe vida fora da Terra? 
Caso a resposta seja afirmativa, há maneiras de detectá-la? Hoje, 
a Organização Mundial montou um time seletivo de 10 integran-
tes para fazer parte de uma missão tripulada de reconhecimento e 
análise da lua Europa para uma futura busca por este recurso tão 
escasso na Terra (água) e por estas respostas. 

A tripulação irá contar com a mais recente tecnologia e ro-
bôs para esta viagem. Com o auxílio do SkyHook, a viagem que 
antes poderia demorar muito tempo, agora é reduzida apenas para 
dois anos, e com o novo sistema de hibernação robotizada, os tri-
pulantes podem ficar hibernados até 4 anos sem perder sua ativi-
dade metabólica e não apresentar consequências fisiológicas. Isto 
demonstra que nossos tripulantes irão desfrutar de bastante tempo 
para estudar e analisar as propriedades físicas e químicas da água 
para uma possível extração deste recurso. Também vamos poder 
estudar a matéria orgânica inativa da lua, para entender se realmen-
te existia vida lá e como eram os seres que viviam naquela lua há 
bilhões de anos e após este estudo, poderão retornar em segurança 
para nosso planeta, sem sofrerem agravamentos biológicos sérios.
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Portanto, graças a todo o empenho da nossa espécie estamos 
a mais um passo do progresso e da nossa evolução como...”

Uma outra notificação aparece no visor do seu relógio, o que 
faz com que pause sua leitura, você a observa, mas desta vez, a 
notificação é da Organização Mundial e está endereçada a você. 
Abrindo-a, você se empolga por ler rapidamente o resumo e assim 
projeta a notificação para que possa ler por completo.

“Saudações, Vossa Senhoria!

A Organização Mundial, por meio de 97% dos seus integran-
tes e consenso de 94% da população reconhece seu valor como 
indivíduo e seus feitos científicos, acadêmicos e sociais. Sabemos 
o quanto você e sua família contribuíram e contribuem para a so-
brevivência de nossa espécie e do nosso planeta e as conquistas 
que já alcançaram. 

Seu conhecimento nas diversas áreas do conhecimento e ha-
bilidades únicas o fez ser o mais jovem dentre todos os membros 
do alto escalão dos Exploradores, que possuem certificação mun-
dial. Isto nos levou a vir por meio desta convidá-lo(a) a participar 
da tripulação que irá explorar a lua Europa, sabemos que seu de-
sejo por novas descobertas e aventuras é muito inquietante e esti-
mulante e isto poderá incentivar os demais membros da tripulação. 
Portanto, estamos contando com sua presença no prédio principal 
da Organização Mundial para elaborarmos estratégias e planos no 
envolvimento da nossa viagem!

Cordialmente, Organização Mundial.”



16 17

Homo sapiens: uma nova história

Allan Pablo Gomes

Um longo sorriso toma sua feição, você termina aquela já es-
quecida e fria xícara de café, mas com a empolgação de uma nova 
aventura vindo a caminho.

Alguns dias depois, no dia 25 de fevereiro de 100d.C às 19:00. 
Você está na sala de comando da nave EAgle I, a mais recente tec-
nologia está diante de seus olhos. Sentado em seu banco, assim 
como os demais tripulantes, você apenas aguarda o lançamento 
e revisa as informações com os outros (ainda não tão próximos) 
nove tripulantes da nave. Naquele instante, todos são interrompi-
dos pelo acionamento dos robôs pessoais entregues a cada um. 

Vinte dias atrás, você e estes nove escolhidos tiveram a últi-
ma reunião para definir diversas funções e equipamentos para esta 
longa viagem, bem como organizar e calibrar instrumentos de pes-
quisa que irão auxiliar nos estudos de análise dos materiais obtidos 
de Europa. Você também foi apresentado ao seu robô pessoal, ao 
qual você deliberadamente o nomeou de Elétron. Este robô possui 
um vasto registro do conhecimento científico em sua base de da-
dos, podendo também armazená-los e registrar dados de seu coti-
diano, como se fosse um diário pessoal gravado. Além disso, ele 
possui uma inteligência artificial capaz de decifrar emoções huma-
nas, com a finalidade de fazer companhia e ajudá-lo em qualquer 
situação de estresse, visando o bem estar da sua sanidade mental 
neste período de viagem.
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No mesmo dia, às 19:10, você retorna de seus pensamentos e 
um breve vislumbre passa por sua cabeça, “estou fazendo parte da 
1ª missão de reconhecimento da lua Europa!”. Você já está em seu 
assento apenas esperando o lançamento, até que no monitor prin-
cipal do computador central da nave aparecem diversas pessoas da 
sala de controle de lançamento. 

— Atenção a todos os tripulantes! É com grande satisfação 
que iniciaremos a nossa contagem final para o lançamento! Todos 
os ajustes foram feitos e estamos com todos os parâmetros de se-
gurança em total funcionamento. Neste exato momento seu robô 
Elétron aparece em sua frente dizendo.

— Olá! Vejo que está bastante empolgado para o início de 
nossa viagem! De acordo com nosso cronograma, iremos dar par-
tida em menos de um minuto. Depois, iremos acoplar na primeira 
SkyHook, a Gaia, daqui há aproximadamente 15 minutos, aquela 
mesma que está orbitando o nosso planeta, seremos lançados ao 
espaço, adquirindo uma velocidade suficiente para poder chegar 
até a SkyHook Ares, aquela presente na órbita de Marte. Após tudo 
isto, daremos início rumo ao nosso destino até Europa. 

— Neste período, continua o robô, como não teremos ne-
nhum problema em nossa viagem, nós iremos acionar a hibernação 
robotizada e iremos acordar vocês ao chegarmos em nosso destino. 
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Portanto, após nossa saída do planeta Terra, iremos nos despedir 
por aqui e nos vemos daqui a dois anos no futuro, tendo uma pe-
quena viagem no tempo, interessante, não é mesmo! Afirma o robô 
espelhando um sorriso em sua tela com uma voz robótica rindo.

Depois destas palavras, o centro de comando finaliza sua con-
tagem regressiva e assim dá-se a partida rumo a um novo mundo. 
Após sair da atmosfera terrestre, de relance, sua última visão foi 
um adeus temporário ao leve azul restante e penetrante do seu pla-
neta que um dia foi chamado de Planeta Azul.

Dois anos se passaram desde a saída da nave EAgle 1 do 
planeta Terra até a lua de Júpiter, Europa. Você sente o calor per-
correr sua pele novamente, seus pulmões se enchem de ar e seus 
olhos começam a ver os primeiros feixes de luz, sendo seu primei-
ro vislumbre a face robotizada de seu robô Elétron, lhe dando as 
boas-vindas à Lua Europa. Você se levanta de sua cápsula de hiber-
nação e em seguida, seu robô já te fornece uma bandeja contendo 
diversos tipos de comidas para que possa recuperar sua energia e 
nutrientes essenciais. Em meio ao seu lanche, Elétron te informa 
sobre as condições normais da nave e relembra sobre os principais 
pontos da missão. Desta forma você, ao finalizar seu lanche, se en-
caminha para a sala de comando e reuniões da nave, onde os outros 
tripulantes iriam se reunir para iniciar a exploração.

Ao ir caminhando você observa em uma das janelas da nave 
a lua Europa, com todo seu esplendor branco gélido e com diver-
sas manchas vermelhas, como se fossem artérias levando sangue 
aos pontos principais do satélite. E ao lado, uma pequena fração 
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amostral da grandiosidade do gigante gasoso Júpiter, por ser muito 
grande, você só consegue visualizar uma parte dele, mas mesmo 
assim, ainda fica admirado com sua beleza.

Vá para 1.

1

Ao chegar na sala de comando, você se encontra com os de-
mais tripulantes da nave e em meio a diversas discussões sobre as 
missões, vocês resolvem dar início a missão de exploração da Lua 
Europa. A missão é fazer o primeiro contato com o solo do satélite, 
adquirir amostras dele para realizar estudos sobre: sua composição 
atmosférica e da crosta, tais como: dureza, resistência, profundi-
dade, medir com uma maior precisão a radiação proveniente de 
Júpiter e o mais importante, montar uma base robotizada na super-
fície para adquirir dados instantâneos sobre as condições naturais 
do satélite.

Em meio a empolgação da possível exploração inicial e ao 
marco histórico que o seu nome terá, vocês discutem entre si para 
ver quem seria os dois primeiros a pisarem na superfície da lua, já 
que se trataria de um momento histórico para a humanidade. Desta 
forma, todos os tripulantes decidem tirar a sorte para ver quem 
seria a dupla selecionada. Logo, vocês decidem realizar um jogo 
de sorte, para realizar este jogo você precisa rolar dado usando sua 
Destreza para verificar sua sorte. Todos os outros tripulantes já 
tiraram seu valor, o maior obtido foi 13, portanto: 
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- Se você rolar um valor maior que 13 você irá explorar. (Vá para 
62)

- Se você rolar um valor menor que 13 você ficará na nave. (Vá 
para 31)

2

Após algumas fortes batidas a porta se abre. Você e Elétron 
chegam até o corredor, mas o que vê naquele instante o deixa hor-
rorizado. As paredes do corredor estavam cobertas por sangue seco 
há muito tempo e diversos arranhões. Segundos depois você come-
ça sentir o cheiro forte de carne apodrecida e coloca sua mão sobre 
seu nariz e cobrindo sua boca pela ânsia de vômito que quase esca-
pa naquele momento. Você então escuta uma voz pedindo socorro 
no fim do corredor, você vira para sua esquerda e tenta ver quem é, 
mas muitas lâmpadas foram quebradas e você não consegue iden-
tificar, a única coisa que consegue ver é uma silhueta feminina e 
uma voz pedindo socorro.

Você corre em direção a ela e ao chegar perto, algo gelatinoso 
cai sobre seus ombros. Uma gosma começa a escorrer entre seus 
peitos e um ar gélido é lançado em suas costas, ao olhar para trás, 
antes de ao menos ver o que estava atrás, você sente algo perfuran-
do seu corpo pela frente. Você retorna seu olhar para a mulher que 
jazia ali, mas aos poucos ela vai modificando seu corpo para uma 
criatura que nunca havia visto. 



22

Homo sapiens: uma nova história

Allan Pablo Gomes

Você começa a cuspir sangue e sente seu corpo ficando cada 
vez mais frio, sua morte se torna inevitável.

3

Você lentamente vai retomando sua consciência, começa a 
sentir o calor percorrer sua pele novamente, seus pulmões se en-
chem de ar e seus olhos começam a perceber os primeiros estímu-
los de luz. Seu primeiro vislumbre é a face robotizada de seu robô 
Elétron, lhe dando as boas-vindas de volta. Você percebe uma co-
bertura se levantando acima de você e ao se levantar de sua cápsula 
de hibernação você percebe que ela é diferente daquela na qual 
chegou à lua Europa. Em seguida, seu robô já te fornece uma ban-
deja contendo diversos tipos de comidas para que possa recuperar 
sua energia e nutrientes essenciais. Sua Vitalidade foi preenchida 
novamente.

Em meio ao seu lanche você percebe que está em uma sala 
médica, mas ninguém, além de você e seu robô, estão presentes ali. 
Elétron então chega até você e diz. 

— Nós estamos presos nesta sala há exatamente um ano e 
nove meses. Depois que você salvou a vida do Ignov, te trouxeram 
às pressas para esta sala e como sou seu robô pessoal fiquei nesta 



22 23

Homo sapiens: uma nova história

Allan Pablo Gomes

sala registrando todos seus momentos de recuperação. A médica 
Yuki Sakamoto conseguiu fazer todos os procedimentos médicos 
para salvar sua vida, mas no fim, ela disse que iria depender de sua 
força de vontade em viver para conseguir acordar. Já o Ignov veio 
te visitar todos os dias, até que em algum momento ele me pôs em 
suspensão, mas deixou um aviso antes, gostaria de vê-lo agora?

Assistir ao vídeo! Vá para 73.

Sair da sala médica e saber onde os outros estão! Vá para 23.

4

Este é o dormitório, aqui você poderá acessar todos os quar-
tos individuais. Em cada quarto você irá ver o nome da pessoa que 
residia nele, qual você gostaria de acessar:

Seu quarto, Vá para 123.

Héracles Pelkas, Vá para 10.

Ignov Maksim, Vá para 103.

Isabel Santiago, Vá para 128.

Jonathan White, Vá para 106.

Lian Bo, Vá para 131.

Maria Leila, Vá para 135.

Nalla Olbap, Vá para 108.

Yuki Sakamoto, Vá para 110.

Zuri Chimaka, Vá para 111.

Ou Vá para 18.
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5

A porta permanece fechada por algum motivo. Você tenta 
a mesma senha novamente, acreditando que poderia ter digitado 
algo errado, mas a porta ainda permanece fechada. Não entenden-
do o que poderia ter acontecido, você tenta uma terceira vez e uma 
mensagem em vermelho aparece te informando “você não tem au-
torização para acessar esta área”. 

Naquele mesmo momento, um gás começa a sair do teto da 
nave e poucos segundos depois de respirá-lo você cai desacordado 
no chão. Você vê o passar dos dias na sala médica até certo dia em 
que acorda ao sentir um tremor na nave. Naquele momento Elétron 
diz:

— Acabamos de entrar na atmosfera da Terra, estamos em 
casa! Ao acabar de dizer isto, sua expressão muda rapidamente 
vendo aquele fio de esperança em poder sair da nave e contar a 
todos o que estava acontecendo ali. 

Ao sentir a nave aterrissando no solo e sons de helicópteros 
se aproximando, logo você começa a organizar suas coisas com 
a ansiedade de poder ver as pessoas da Terra. No entanto, pouco 
tempo depois, você começa a ouvir gritos desesperados de pessoas 
dentro e fora da nave. Com isto a única coisa que vem em sua 
mente é, as criaturas! Neste momento, você percebe que não havia 
mais esperança para você e a humanidade.

Vá para 16.
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6

 Ao abrir a porta do Almoxarifado você percebe que o local 
está totalmente escuro impossibilitando sua visão. Elétron rapida-
mente acessa o painel da porta e ativa as luzes de emergência, a 
sala fica toda avermelhada, devido as luzes de emergência. Mas 
naquele momento, o local não poderia ter ficado mais sinistro. Seu 
primeiro vislumbre foram os vários fios gosmentos se entrelaçan-
do, como se fossem teias de aranha no teto da sala. Ao olhar ao 
seu redor, nas paredes da sala, diversas estruturas orgânicas seme-
lhantes a fungos estavam cobrindo toda a parede do ambiente e 
liberando vários esporos. No chão, ferramentas, caixas, armários 
e peças de drones estavam todas jogadas aleatoriamente, como se 
um furacão tivesse passado por ali. 

Mas a cena de terror ainda estava para se completar! Um 
rugido nunca antes ouvido por você ecoou por toda a nave, mas 
este rugido não era como os das criaturas comuns ou das criaturas 
maiores que já tinha se deparado, o barulho foi tão forte que o 
eco que chegou na sala fez sua cabeça doer com o rugido. Os fios 
que estavam no teto se enrijeceram completamente e da gosma 
começaram a formar estruturas pontiagudas indo em direção ao 
chão. Você consegue ouvir algumas poucas criaturas menores se 
aproximando da sala e olha atentamente para o Elétron, que instan-
taneamente te mostra um mapa da possível localização dos itens 
que procura.

Você começa a correr em direção ao local apresentado no 
mapa, saltando sobre os objetos no chão, se esquivando das estru-
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turas pontiagudas você consegue chegar até o local indicado por 
Elétron. Porém, um barulho acima de você o faz olhar para o andar 
de cima, um enorme amontoado de carne e músculos cai do teto 
esmagando todos os objetos que estavam no chão. Aquele amon-
toado começa a tomar uma forma monstruosa. A criatura quadrú-
pede possuía uma boca que iniciava em sua cabeça e terminava em 
seu abdômen, possuía dentes enfileirados por toda a extensão de 
sua boca, um corpo coberto por alguma substância líquida, servido 
como uma película de proteção, tentáculos saindo se suas costas, 
lançando uma substância pegajosa que ao tocar objetos começava 
a derrete-los lentamente. O corpo dela mal cabia na altura da sala 
e após conseguir se adequar ao tamanho da sala lança um rugido 
ensurdecedor. No mesmo instante você tampa os seus ouvidos e 
agacha devido a agonia daquele barulho.

Após alguns minutos você consegue se recuperar. Ao obser-
var a criatura, a única certeza que possui é, ou aquela é rainha 
das criaturas ou caso não seja, a rainha seria ainda pior. A criatura 
observa atentamente ao seu redor procurando qualquer intruso em 
seu território, mas para sua sorte, você estava em um ponto no qual 
ela não conseguia te encontrar. 

Você decide continuar na busca dos itens que procura, então 
começa a subir o mais silenciosamente possível as escadas para 
ter acesso ao andar superior. Mas a decisão não poderia ter sido 
pior. Após o rugido da rainha, uma criatura menor cai ao chegar ao 
andar de cima, causando um barulho e chamando a atenção dela. 
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O olhar da rainha não poderia ser mais assustador e impactante, ao 
meio daquela feição monstruosa, os olhos dela eram olhos de um 
humano, provavelmente olhos de alguma vítima que ela imitou. A 
rainha lança um de seus tentáculos em sua direção. Você olha ao 
seu redor e observa os fios enrijecidos no teto e decide saltar em 
sua direção para escapar do golpe.

Para conseguir saltar com perfeição em direção aos fios, role 
dado para sua Destreza, se o valor for acima de 12, Vá para 144, 
se for menor ou igual, Vá para 24.

7

O drone auxiliar começa a construir a “rede” metálica a uma 
distância segura ao redor do drone veicular. Após alguns instantes, 
você o programa para o sistema de defesa contra atividades elétri-
cas e magnética, em seguida em seu monitor aparece as seguintes 
opções na seleção dos metais que irão compor as esferas da sua 
“gaiola”:
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Neste instante, Elétron aparece diante de você dizendo: — 
Lembre-se, você vai precisar conhecer sobre a série de reativida-
de química entre os metais para escolher o material das esferas, 
logo, se precisar revisar algo sobre este conceito é só acessar meus 
dados contendo o assunto.

No monitor do seu computador então aparece uma mensagem. 

Escolha entre as reações abaixo aquela em que os metais apresen-
tam uma reação favorável (espontânea) de ocorrer para que possa 
gerar a diferença de potencial desejada:

Reação 1:

Hg + Zn2+ → Hg2+ + Zn   Vá para 36.

Reação 2:

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu   Vá para 40.

Reação 3:

F2 + 2 Br– → 2 F– + Br2    Vá para 71.

8

 Você pede para que Elétron transmita o vídeo que ele gra-
vou. Você vislumbra os primeiros momentos na superfície, bem 
como detalhes do espaço e do gigante gasoso que passaram des-
percebidos por seus olhos, sua descida ao lago e a coleta de água. 
Porém algo inacreditável aparece diante de seus olhos. Antes da 
concentração de íons na atmosfera do satélite natural se elevar e 
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Elétron sofrer interferências elétricas e magnéticas do ambiente, 
fazendo-o apagar e cair, as últimas imagens não foram gravadas 
com toda a resolução que ele possui, mas o que ele gravou era uma 
aparente sombra submersa no lago formado pelo gêiser. 

Você pede para que o robô retorne o vídeo e que pause no 
instante que a sombra aparece. Ali, quando o robô caiu ao chão, 
em seus últimos instantes de gravação, você visualiza uma sombra 
dentro do lago, você se lembra que algo havia se chocado contra o 
solo e que te espreitava naquele local. Então voltando sua atenção 
à imagem, a sombra não tinha uma forma definida como algo que 
conhecia, mas você conseguia identificar algo parecido com dois 
pontos luminosos com uma cor verde luminescente com aspecto 
semelhantes a olhos.

Você se questiona sobre as possíveis falhas gráficas que o 
robô poderia causar nas imagens já que seu sistema estava sofren-
do interferências do ambiente naquele instante e seu estado de can-
saço no momento. Mas mesmo assim, ainda fica preocupado com 
o que poderia ter ocorrido. Em meio a muitos pensamentos, você 
então adormece.

Após algumas poucas horas de descanso, você se levanta e 
antes de ir para a sala de máquinas, você vai até a sala de segurança 
da nave. Ainda intrigado com as imagens que viu nas gravações de 
Elétron, você decide pegar um colete de proteção extra no local e 
o coloca em sua roupa de exploração.

OBS: Enquanto permanecer com este item (colete), uma vez 
por combate, caso sua rolagem de dados não dê o valor mínimo 
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necessário para realizar seu objetivo, você pode realizar uma se-
gunda rolagem do dado de menor valor em busca de um resultado 
melhor.

Vá para 130.

9

Você recupera seu fôlego e começa a caminhar novamente, 
instintivamente você procura controlar de forma perfeita cada cé-
lula, tecido e músculo seu, buscando o silêncio absoluto dentro 
daquele pequeno, mas ao mesmo tempo enorme corredor. Você, 
neste momento, está de frente para a pequena, porém mortal cria-
tura. Naquele instante, você observa a vulnerável criatura diante de 
seus olhos e decide:

Atacar! Vá para 53.

Continuar seu caminho! Vá para 14.

10

Ao tentar acessar a porta do comandante da nave, você per-
cebe que há uma senha para sua entrada. No entanto, você nota um 
bilhete colado um pouco acima da porta, nele está escrito.

“Para conhecer a senha você deve resolver a seguinte cha-
rada: Sou fundamental para o átomo, meu movimento ordenado é 
uma das principais forças da natureza e graças a este movimento 
consigo fazer muitas coisas funcionarem, além disto sou o pilar 
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das ligações químicas e tive um papel fundamental na formulação 
da química e física quântica. Quem sou eu?”

Senha: ___ ___ ___ ___ ___ ___

Próton, Vá para 109.

Elétron, Vá para 45.

Nêutron, Vá para 64.

11

Você se prende às suas últimas moléculas de gás oxigênio 
presente em seu corpo e continua a mergulhar ainda mais fundo. 
A partir dali você já começa a sentir seu corpo ainda mais pesado, 
pois à medida que mergulha mais fundo, o oxigênio de seu traje 
se esvai cada vez mais e a água extremamente gelada entra em 
contato com seu corpo reduzindo seus movimentos e congelando 
lentamente cada tecido seu. Perca 4 pontos de vida. 

Neste instante de insanidade biológica, em busca de assegu-
rar sua vida e salvar a do seu colega, você observa um pedaço do 
drone de resgate passando ao seu lado. Você o segura e acelera um 
pouco mais seu mergulho e esticando o máximo de seu corpo você 
consegue fazer com que o cientista segure esse pedaço. Mas mes-
mo com toda sua força você não consegue trazê-lo mais para cima 
e então os dois começam a afundar ainda mais.

Aproveitando o impulso de estar sendo levado às profunde-
zas, você chega até as costas de Ignov, olha ao seu redor, mas não 
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consegue ver nada, no entanto, observando o traje dele você per-
cebe algo incomum, como se algo invisível estivesse o puxando. 
Desta forma, você decide atacar esta coisa invisível.

COISA INVISÍVEL  VITALIDADE: 6 FORÇA: 9

Obs: Neste combate, como não se sabe o que é a coisa invisível ou 
se ela de fato existe, a cada ataque não executado você perderá 2 de 
vida pois seu oxigênio estará acabando e logo ficará sem ar.

Se vencer, Vá para 96.

12

Todos os tripulantes trabalharam incansavelmente para reali-
zarem seus estudos nessa primeira missão. E através das primeiras 
análises das manchas vermelhas do solo da lua Europa e os dados 
obtidos pelo drone veicular, Héracles juntou todos na sala de reu-
niões para conversarem sobre o primeiro relatório geral da missão.

— É com imensa satisfação que possamos estar todos juntos 
aqui hoje! Diz o comandante com sua voz vigorosa. — Hoje ire-
mos debater os resultados que obtivemos na nossa primeira missão 
na superfície da lua Europa. Zuri e Ignov foram bastante cautelosos 
em relação à exploração pois seguiram os protocolos de seguran-
ça, qualquer coisa mais arriscada deve ser realizada pelos drones, 
assim como nos foram instruídos. Mas mesmo assim, a dedicação 
deles nos trouxe resultados significativos, nos quais iremos iniciar 
agora. Por favor Isabel, inicie sua fala.
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— Olá a todos, como já sabem sou Isabel Santiago uma geó-
loga e irei discutir com vocês algumas coisas que percebemos nes-
te primeiro dia de exploração. Ela então se levanta do seu assento 
e projeta um holograma da tela do seu robô pessoal. — Bom, co-
mecemos pela organização da lua. De acordo com nossos dados, 
temos uma grande quantidade de líquido entre a crosta que é a 
superfície que estamos e a parte rochosa da lua que compõe sua 
parte central. Ainda não temos certeza de qual líquido é este, pois 
além da presença muito grande de material orgânico nela, há vários 
minerais, o que está dificultando as análises rápidas, mas tudo está 
apontando para nossa molécula H2O. Então nos próximos dias va-
mos ter que coletar alguma amostra deste líquido para estudarmos 
de perto, que é algo que nosso químico Nalla está muito interes-
sado.  

— Outro ponto importante, continua a geóloga, provavel-
mente a presença deste líquido aqui é devido a forças de atração 
entre o planeta Júpiter e a lua, onde especulamos que quando a lua 
está mais próxima do planeta, ele aquece a superfície dela através 
de sua radiação e consequentemente a substância do seu interior. 
Outro ponto interessante é que, a força gravitacional de Júpiter é 
tão intensa que pode até mesmo moldar o núcleo da lua fazendo 
com que ele aqueça, o que consequentemente explica o grande nú-
mero de fontes hidrotermais no fundo do oceano. 

Santiago então continua: — Estamos agora à procura de al-
gum local por perto que nos permita acessar este líquido de for-
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ma mais fácil, seja ele um local da crosta, que seja mais frágil 
para uma escavação ou até mesmo uma formação de algum lago, 
mar ou oceano. Conto com vocês senhor Ignov e Zuri. E com isso 
eu encerro minha fala, Jonhatan e Nalla vão passar o restante das 
informações agora.

— Bom, eu sou Jonathan White, o biólogo que não queria 
estar trabalhando de graça aqui e este é o Nalla, meu colega do tra-
balho escravo nas análises do material das manchas vermelhas. Em 
relação ao líquido é exatamente como a Santiago disse, não temos 
uma informação correta sobre ele, mas tudo indica que seja água 
mesmo. Já sobre as manchas vermelhas, pelas análises de campo 
trazidas por nossos corajosos colegas e os dados obtidos pela es-
cavação do drone veicular, o que nos revelou foi que existem duas 
situações possíveis.

Nalla então envia os relatórios para os robôs pessoais de cada 
um. Jonathan continua. — A primeira é que alguma atividade na-
tural que acontece aqui produz uma quantidade considerável de 
matéria orgânica que está dispersa no líquido abaixo de nós. Esta 
matéria orgânica parece estar organizada de alguma forma, mas 
nada que se compare ao nível de organização da vida que conhece-
mos na Terra. Até mesmo para as teorias mais absurdas que escutei 
na Terra, a matéria orgânica daqui não apresenta atividade biológi-
ca de algo a ser considerado vivo. 

— Já a segunda análise, nos dá uma resposta mais confiável 
dentro do contexto químico e biológico que conhecemos. Continua 
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o biólogo. — Haviam sim organismos vivos em Europa, mas há 
milhares de anos, então o que encontramos foram moléculas orgâ-
nicas compatíveis com a vida da forma que conhecemos, mas que 
são apenas vestígios destes simples organismos que começaram e 
terminaram sua vida aqui. Uma hipótese que chegamos é que, tal-
vez este acúmulo de matéria orgânica abaixo de nós seja resultado 
de diversas reações químicas produzidas pelos restos da matéria 
orgânica daqueles que morreram.

A conversa se estende por mais algumas horas até que final-
mente se encerra. Você decide ir ao seu dormitório para poder vis-
lumbrar o gigante Júpiter, mas a caminho dele você se encontra 
com Ignov, ele está em uma sala realizando exercícios físicos em 
uma esteira. Você opta por:

Observar Júpiter, Vá para a 80.

Se juntar com Ignov no exercício físico, Vá para 43.

13

Você percebe que não há nada em sua mochila que pode ser 
usado para ajudá-lo. No entanto você conta com a ajuda do ambien-
te, pois mesmo havendo sete criaturas no local, devido a presença 
da porta, apenas quatro conseguem alcançá-lo ao mesmo tempo e 
rapidamente você já observa alguns instrumentos a sua volta no 
qual poderia usufruir de sua eletricidade e assim as enfrenta!.
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Primeira CRIATURA  VITALIDADE: 4 FORÇA: 4

Segunda CRIATURA  VITALIDADE: 5 FORÇA: 4

Terceira CRIATURA   VITALIDADE: 4 FORÇA: 5

Quarta CRIATURA             VITALIDADE: 3 FORÇA: 3

Se derrotar as quatro primeiras, você deve enfrentar as três últimas.

Quinta CRIATURA              VITALIDADE: 4 FORÇA: 4

Sexta CRIATURA              VITALIDADE: 3 FORÇA: 4

Sétima CRIATURA             VITALIDADE: 5 FORÇA: 3

Se derrotar os três últimos, Vá para 83.

14

Você passa pela criatura e acessa a porta para o laboratório de 
Física. No mesmo momento que a porta se fecha, você se agacha 
e respira calmamente esperando seu corpo voltar a sua atividade 
normal. Ao se levantar, você caminha em direção a mesa que fica 
ao centro e percebe um robô pessoal deixado sob ela e ao se apro-
ximar, Elétron diz:
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― Este é o robô pessoal do químico Nalla! Se ele está deixa-
do aqui e não está o acompanhando, isto significa que o químico 
não está mais entre a gente. Lamento pela perda de seu colega de 
equipe. Ao finalizar estas palavras o robô percebe algo. ― Parece 
que ele deixou um vídeo antes do robô ficar preso na sala. Irá as-
sisti-lo?

Assistir! Vá para 54.

Não assistir! Vá para 18.

15

O segundo dia de missão foi mais voltado para o trabalho dos 
drones. Zuri e Ignov encontraram um local frágil na superfície da 
lua e ficaram responsáveis em observar o trabalho de escavação 
dos drones para que no próximo dia pudessem coletar a amostra do 
líquido. Já o trabalho principal dos tripulantes da nave foi a che-
cagem dos sistemas do drone de exploração aquático. No entanto, 
algo lhe chama a atenção no final do segundo dia, ao ir caminhan-
do em direção ao seu dormitório, você passa próximo ao quarto do 
biólogo Jonathan White. Ao olhar de relance, você percebe que ele 
está vendo um vídeo em seu robô pessoal e escuta uma parte de 
sua fala consigo mesmo “[...] preciso sair amanhã [...]” antes dele 
te perceber e fechar a porta.

Por fim, o terceiro dia chegou trazendo consigo a última 
missão, coletar as amostras do líquido e analisar por meio dessas 
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amostras a matéria orgânica presente nela. Você foi selecionado 
para pilotar remotamente o drone aquático (um drone do tamanho 
de um cachorro de porte pequeno para exploração em locais mais 
fechados, já que o buraco escavado não é muito grande) nesta úl-
tima missão. Ignov, Zuri e Jonathan vão até o local onde ocorreu a 
escavação, neste momento Zuri liga o drone para que você possa 
acessar a abertura e assim mergulhar o drone lá.

Você então acessa o oceano escondido da lua Europa, faz as 
suas primeiras coletas e começa a realizar as análises do líquido. 
Ainda submerso e decorrido quase uma hora você envia as análises 
do drone para todos da nave e aproveitando seu tempo ali, passeia 
sobre o oceano escuro da lua, tendo apenas sua visão graças ao fa-
rol do drone e a luz da abertura de onde veio. Naquele momento de 
passeio você percebe pela câmera do drone, dois pontos luminosos 
dentro do oceano e então decide segui-los por conta própria. Mas, 
no momento em que ia conseguir se aproximar o suficiente para 
ver o que é, todos são tomados pela grande notícia de que o resul-
tado daquele líquido se tratava mesmo de água em boas condições 
para uso humano. Héracles então decide chamar todos de volta 
para a nave e assim realizar os procedimentos da volta para casa, 
afinal a missão de todos ali estava cumprida. 

Você então pilota o drone para a abertura da superfície, e re-
cebe a informação de que você deve levar o drone para o local onde 
o drone veicular está, já que Ignov, Zuri e Jonathan já estavam a 
caminho da nave. No mesmo instante, um tremor repentino acon-
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tece no local, o gelo próximo a abertura começa a rachar e você 
retira o drone rapidamente. Porém, no momento em que você sai 
da abertura o que vê pela câmera o choca profundamente. Naquele 
momento, Jonathan segurava duas estruturas ovais em suas mãos 
enquanto Zuri caia juntamente com grande parte do gelo rompido 
de um despenhadeiro. O biólogo então coloca as duas estruturas 
ovais em um drone auxiliar, enquanto somente segundos depois ele 
chama Ignov pedindo ajuda para Zuri.

Você acha estranho aquela situação e decide tomar uma ati-
tude:

Avisar a todos da nave o que você acabou de presenciar, Vá para 
46.

Seguir controlando o drone até onde Ignov e Jonathan estão,                       
Vá para 48.

16

Você aciona o botão que estava na porta e de repente a fecha-
dura projeta seis fórmulas moleculares de substâncias químicas, 
seis espaços e logo abaixo estava escrito “insira a senha”. Você 
acha estranho aquele pedido de senha na porta, pois se lembra que 
não havia visto isto anteriormente.
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Elétron aparece diante de você dizendo. — Pelo que consta 
na minha base de dados, você deve encontrar o número de oxida-
ção (NOX) de cada um dos elementos que está representado por 
Z, das seis espécies químicas aí demonstradas e o Nox de cada um 
será a senha de 6 dígitos. Você pode rever as informações sobre 
este tema a qualquer momento comigo! Então retomando sua aten-
ção para as substâncias que estavam sendo projetadas, você decide 
resolver o enigma.

Digitar a senha: 019684. Vá para 5.

Digitar a senha: 017653. Vá para 69.

Digitar a senha: 207754. Vá para 27.



40 41

Homo sapiens: uma nova história

Allan Pablo Gomes

17

Com o último golpe da rainha você se esquiva com perfeição 
e consegue acesso ao segundo andar. Lá você encontra com Isabel, 
que estava com a ATOM – 93. Ela percebe que a rainha já o havia 
observado e lança um aparelho em suas mãos e em seguida ela 
aponta direcionando seus ouvidos. Você salta novamente se dis-
tanciando dela e indo em direção a rainha a acertando novamente. 

Mesmo grunhindo de dor e fúria, a rainha antecipa onde 
seu movimento terminaria e desta vez, ao invés de usar o mesmo 
padrão de ataque, ela o(a) surpreende com um salto, avançando 
com toda força com sua própria mandíbula cheia de dentes afiados 
prontos para perfurá-lo(a). Você se esquiva, no entanto, parte do fio 
do gancho se prende entre os dentes da criatura, que o puxa em di-
reção ao chão. Você sente o impacto entre seu corpo e o chão, mas 
não há tempo para pensar na dor, pois a rainha imediatamente per-
cebe que o fio está preso nela e o puxa em sua direção. Seu reflexo 
acaba sendo superior ao dela por uma fração de segundo, fazendo 
com que solte rapidamente o aparelho de seu braço, evitando que 
ele seja arrancado ou que você seja a próxima refeição da enorme 
criatura. 

Você se esconde atrás de uma das câmaras de hibernação e 
Santiago entra em contato com você pelo comunicador que ela o 
havia entregado. ― Finalmente! Está tudo bem com você? Você 
indica que sim. ― Que bom! Responde a geóloga. ― Bom, des-
cobri que tipo de arma é a ATOM – 93! Ela se trata de uma b...ca. 



42

Homo sapiens: uma nova história

Allan Pablo Gomes

Um rugido furioso da rainha é lançado na sala interrompendo sua 
compreensão. ― Como estava dizendo, ela é uma bomba elétri-
ca! Nalla, Lian Bo e Ignov desenvolveram um material capaz de 
liberar uma quantidade absurda de eletricidade de uma vez só. E 
como você havia me dito, a fraqueza destas criaturas é a eletrici-
dade. Bom, provavelmente os sistemas elétricos da nave vão ser 
danificados, mas devemos correr este risco. Porém... Novamente a 
criatura lança um rugido na sala, só que desta vez ela arranca uma 
das câmaras de hibernação do chão da nave e lança em direção a 
parede da nave, destruindo completamente o objeto espalhando os 
destroços para todo lugar.

Um dos destroços cai diante de você, fazendo com que saia 
correndo dali. A criatura começa a lançar seus tentáculos em sua 
direção, mas sua velocidade acaba superando os tentáculos, pas-
sando facilmente por eles. Enquanto corria, Isabel continuava. ― 
Desculpe por falar neste momento mais inapropriado, mas preciso 
que me escute. Você precisa se livrar daqueles quatro tentáculos 
da rainha. Enquanto isto, eu irei ativar a ATOM – 93 e lhe passarei 
mais informações depois.

Um tremor é sentido por todos na nave, você para instanta-
neamente, até mesmo a rainha para e começa a mexer suas ante-
nas tentando entender o que havia acontecido naquele momento. 
Elétron lhe explica. ― Acabamos de entrar na atmosfera terrestre, 
temos apenas mais alguns minutos para chegar à superfície. Rapi-
damente Isabel entra em contato. ― Consegui ouvir a conversa de 
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vocês, temos que agir o mais rápido possível ou não iremos conse-
guir derrotar essas criaturas. Novamente, dê um jeito nos tentácu-
los que irei agir com a ATOM – 93. 

Vá para 127.

18

Esta é a sala de Comando, ela lhe dá acesso aos outros sete 
setores da nave, escolha cuidadosamente onde deseja explorar:

Ir ao Almoxarifado/sala de Segurança, Vá para 93.

Ir à Cozinha/Refeitório, Vá para 112.

Ir ao Dormitório, Vá para 4.

Ir à sala de Hibernação, Vá para 118.

Ir ao Laboratório, Vá para 50.

Ir à sala de Máquinas, Vá para 114.

Ir à sala Médica, Vá para 113.

19

A bateria então é acionada, no entanto após alguns momentos 
de operação, você e todos da nave percebem que o drone não res-
ponde mais a nenhum comando, não está gerando nenhum dado e 
todo o investimento em engenharia e financeiro aplicado naquele 
drone foi gasto sem obter os resultados esperados. Todos fracas-
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sam em suas missões no dia seguinte, pois era a partir do drone 
veicular que iriam se obter muitas bases na superfície da lua para 
possíveis chegadas de robôs operários na coleta de recursos.

Logo, todos tiveram que atrasar as missões até que Lian Bo 
fosse capaz de fazer as reparações necessárias para o funciona-
mento básico do drone. Pois, vocês só poderiam retornar ao pla-
neta Terra depois de relatarem a base de comando da Organização 
Mundial que estariam voltando, já que eles deveriam programar os 
Skyhook, que servem como um acelerador e ajuda a economizar 
combustível, a estar no local exato quando a nave passasse por ele 
em Marte e assim serem direcionados para a Terra, seu planeta 
natal. Sem o satélite ultra potente do drone veicular isto não seria 
possível. 

No entanto, isto levou muitos dias, o que ocasionou na falta 
de recursos alimentares, consequentemente nutricionais que aca-
bou desencadeando doenças em função do sistema imunológico 
enfraquecido. Os aspectos higiênicos começaram a perder o con-
trole e medicamentos começaram a ficar escassos na nave. A soma 
de todos estes problemas começou a causar problemas psicológi-
cos nos tripulantes. Consequentemente a não adequação biológica 
ao ciclo de dia e noite na lua, que são três dias e meio se compara-
do com o da Terra, também auxiliou este estado mental.

Com toda esta reação em cadeia de problemas, muitos chega-
ram a perder suas vidas, incluindo você.

Vá para 62.



44 45

Homo sapiens: uma nova história

Allan Pablo Gomes

20

Aquele segundo de precisão e raciocínio faz com que acione 
o gancho de emergência do seu exoesqueleto robótico que é lan-
çado em direção à superfície e assim você é puxado em direção ao 
solo novamente.

Naquele mesmo momento, o comandante Héracles da central 
de comando da nave entra em contato com Ignov. — Perdemos o 
contato por câmeras e áudio com Jonathan e o(a) Explorador(a), já 
os sistemas de comunicação de ambos estão falhando, temos uma 
tempestade elétrica a caminho em breve, o que aconteceu?

Ignov responde. — A camada de gelo próxima ao lago se 
rompeu após um abalo do solo e o Jonathan está tentando se segu-
rar na borda, já o(a) Explorador(a) foi ao resgate dele! 

— Mantenha a calma então! diz o comandante. — Irei acio-
nar aqui dois drones de resgate para ajudar os tripulantes, assim 
que estiverem a caminho entrarei em contato! Câmbio desligo.

Você então chega ao solo e aproveita a adrenalina do mo-
mento para se movimentar ainda mais rápido, neste momento você 
salta em direção a outro bloco de gelo que já flutuava distante de 
onde se encontrava. O salto faz com que você consiga surfar de um 
bloco de gelo a outro, onde o biólogo estava. Imediatamente você 
segura a mão do biólogo e o retira de dentro da água. 

A tempestade elétrica logo começa a tomar conta do céu da 
lua Europa, você conseguiu salvar a vida do biólogo Jonathan, mas 
o bloco de gelo que estava começou a se afastar ainda mais da orla 
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onde a superfície dava caminho a nave. Ignov caminha em direção 
a orla mais próxima do bloco de gelo em que se encontra junta-
mente com dois drones de resgate. Um deles começa a atravessar o 
lago até a sua direção. Você ajuda Jonathan a subir no drone, pois a 
queda do biólogo afetou as articulações do exoesqueleto o deixan-
do com grande dificuldade de movimentação. Assim que o drone 
chegou do outro lado, Jonathan fala para Ignov recuperar o drone 
de exploração pois vários dados importantes estavam na memória 
dele. O segundo drone veio em seguida, rapidamente você coloca 
o drone de exploração nele e sobe no drone de resgate.

 Ao chegar em segurança na parte da orla do lago, você en-
trega o drone de exploração e desce do drone de resgate. Segundos 
após sua descida, vocês sentem um novo abalo sob seus pés, mas 
desta vez o choque foi tão forte que causou uma ruptura na parte de 
onde Ignov e o drone de exploração estavam. O cientista da com-
putação ao ir caindo na água, estica um de seus braços em direção 
a Jonathan no intuito dele ajudá-lo a evitar sua queda, o biólogo 
então estica o máximo sua mão, mesmo com dificuldades de se 
movimentar, no entanto o que ele segura não é a mão de seu colega 
e sim o drone de exploração, fazendo com que Ignov caia na água 
gélida da lua Europa.

Ao ver aquela cena você não pensa duas vezes e pula em 
direção ao lago. Você mergulha em direção ao colega de equipe e 
ao observar atentamente você tem a sensação de que ele está sen-
do puxado para o fundo. Você acelera seu mergulho conseguindo 
alcançá-lo, mas no momento em que o segura pelas mãos, Ignov 
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aponta seu dedo indicando algo acima de você, ao se virar, você 
percebe que o drone de resgate está afundando em sua direção. 
Você se desvia por pouco, mas nota que seu traje foi perfurado por 
umas das partes do drone e seu oxigênio começa a ser expelido 
para fora dele, você então prende sua respiração e segurando seu 
fôlego:

Continua com o resgate. Vá para 11.

Nada até a superfície e pede ajuda. Vá para 72.

21

Naquele momento você percebe que puxou cedo demais o 
gatilho e não conseguiu a metragem correta do alcance do gancho. 
Antes de cair, você bate suas costas e em seguida sua cabeça em 
um bloco de gelo e com o choque seu exoesqueleto se rompe e 
você cai no lago gélido da lua Europa.

Você recupera sua consciência depois de alguns segundos e 
rapidamente percebe que não consegue se movimentar. O rompi-
mento das articulações do exoesqueleto robótico impossibilitou 
sua movimentação e não o bastante, a corda que havia liberado se 
enrola em você durante a queda no lago, encaixando firmemente 
no seu exoesqueleto. Isto o deixa incapacitado de se mover en-
quanto afunda lentamente no oceano cada vez mais gelado e negro 
da lua Europa.
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Sua curiosidade o impulsiona a investigar o que poderia ter 
no quarto do químico. Ao abrir a porta, um cheiro fétido vem em 
sua direção fazendo-o quase vomitar, mas ao mesmo instante que 
você observa o químico de costas para a porta, mas em pé, olhan-
do atentamente para um holograma que estava passando algumas 
fotos dele e da Isabel Santiago. ― Você está bem Nalla? Pergunta 
Elétron. ― Você está bem Nalla? Repete o cientista. Você e seu 
robô se olham no mesmo instante estranhando aquele aconteci-
mento. ― Nós entramos em seu quarto sem permissão, nos perdoe 
pela intromissão! Continua o robô. Naquele instante, o químico ao 
ir se virando lentamente, continua repetindo as mesmas palavras 
proferidas pelo robô. ― Nós entramos em seu quarto sem permis-
são, nos perdoe pela intromissão! 

Você desconfia daquela situação e dá um passo para trás, mas 
o segundo após o deixa completamente paralisado. O corpo do quí-
mico começa a se transformar diante de seus olhos, e a forma que 
vai tomando deixa tudo mais claro, aquele não era o químico, mas 
uma criatura mimetizando seu colega. Ao se virar para tentar cor-
rer, um dos braços da criatura o segura pelo pescoço e o ergue até 
a altura da boca, que rapidamente se abre e dela sai um membro 
gosmento que o perfura com muita facilidade. As últimas imagens 
registradas pelo seu robô pessoal, foi seu corpo completamente 
seco ao chão banhado de seu próprio sangue.
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Você decide sair da sala médica a procura de seus colegas, 
mas ao tentar abrir a porta você não consegue pois ela estava tran-
cada. Você procura por alguma chave ou algo que possa lhe ajudar 
a sair daquele local, mas não consegue encontrar. Elétron volta a 
falar que vocês estavam presos ali há bastante tempo. Você chega 
até a porta e começa a gritar pelos nomes dos tripulantes, mas não 
há retorno.

Você estranha aquela situação, mas ainda insiste em poder 
sair daquela sala. Ao ver uma cadeira com os pés metálicos você 
decide pegá-la e batê-la na tranca eletrônica da porta.

Usar a cadeira para abrir a porta, Vá para 2.

24

O salto não sai como planejado, naquele instante o tentáculo 
da rainha se choca contra seu corpo, o lançando a uma velocidade 
inimaginável contra o chão da nave. Seus ossos se esmigalham 
com o impacto e seu corpo não resiste a pressão do impacto, se 
desfazendo estruturalmente.

Vá para 6.

25

Ao acionar as chaves simultaneamente, rapidamente, o lí-
quido azul começa a vazar de dentro do cilindro e os circuitos co-
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meçam a entrar em curto causando um choque elétrico em todos do 
local. Você desmaia e a ATOM – 93 está fora de uso. Sua missão de 
salvar a humanidade falha e a partir daquele momento é só aguar-
dar o trágico fim da humanidade.

Vá para 82.

26

Após a escolha esquemática da pilha a ser usada, na tela do 
computador aparece a seguinte mensagem: “A configuração do es-
quema da pilha foi realizada com sucesso! Para que a ATOM - 93 
funcione com 100% de sua capacidade elétrica é necessário apre-
sentar um esquema de funcionamento da pilha para iniciar sua 
alimentação, favor escolher o modelo de pilha a ser usado.”

Neste momento na tela de seu computador aparecem as                   
seguintes representações das pilhas.

Esquema da pilha 1 (desenho abaixo), Vá para 117.

Desenho abaixo, Vá para 38.
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Desenho abaixo, vá para 139.

27

A porta permanece fechada por algum motivo. Você tenta 
a mesma senha novamente, acreditando que poderia ter digitado 
algo errado, mas a porta ainda permanece fechada. Não entenden-
do o que poderia ter acontecido, você tenta uma terceira vez e uma 
mensagem em vermelho aparece te informando “você não tem au-
torização para acessar esta área”. 

Naquele mesmo momento, um gás começa a sair do teto da 
nave e poucos segundos depois de respirá-lo você cai desacordado 
no chão. Você vê o passar dos dias na sala médica até certo dia em 
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que acorda ao sentir um tremor na nave. Naquele momento Elétron 
diz:

— Acabamos de entrar na atmosfera da Terra, estamos em 
casa! Ao acabar de dizer isto, sua expressão muda rapidamente 
vendo aquele fio de esperança em poder sair da nave e contar a 
todos o que estava acontecendo ali. 

Ao sentir a nave aterrissando no solo e sons de helicópteros 
se aproximando, logo você começa a organizar suas coisas com 
a ansiedade de poder ver as pessoas da Terra. No entanto, pouco 
tempo depois você começa a ouvir gritos desesperados de pessoas 
dentro e fora da nave. Com isto a única coisa que vem em sua 
mente é, as criaturas! Neste momento, você percebe que não havia 
mais esperança para você e a humanidade.

Vá para 16.

28

Você se senta e resolve analisar as informações do computa-
dor. Acessando o arquivo que está indicado na tela principal você 
o lê.

“Relatório de análise de fraqueza do espécime EUR – 1”

“Após diversos testes feitos com o material orgânico amos-
tral, a chance deste material orgânico sobreviver ou se regenerar 
após uma descarga elétrica alta é de 0%. Como a composição 
química do espécime EUR – 1 possui uma concentração muito alta 
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de sais minerais dispersos em solução aquosa em suas células e 
consequentemente em seus tecidos, a presença de uma corrente 
elétrica neste organismo irá causar um desequilíbrio tão grande 
entre este íons e as ligações químicas responsáveis por sua forma-
ção que irá decompor o material orgânico rapidamente o enfra-
quecendo e deixando suscetível a destruição .” 

Você finaliza a leitura do relatório esboçando um sorriso em 
seu rosto. Pois, a partir deste instante, o primeiro clarão de espe-
rança surge, você sabia qual era a fraqueza das temidas criaturas e 
agora poderia agir.

Vá para 68.

29

Você chega até o corpo caído, e ao se aproximar, você olha 
para o corpo todo ressecado, já quase impossível de reconhecer 
qual dos tripulantes poderia ter tido seu último suspiro ali. Mas ao 
olhar abaixo do emblema estampado na camisa toda manchada de 
sangue, o nome daquela pessoa o faz chorar, Ignov Maksim. Você 
olha para o corpo mais uma vez e desta vez jura para seu amigo que 
irá fazer de tudo para cumprir com seu pedido. Naquele instante, 
você pega a machadinha na qual ele estava segurando e a coloca 
em sua mochila de itens.

OBS: Machadinha – Causa mais um ponto de dano se sua 
rolagem de dado for maior que três unidades do que o inimigo.

Vá para 60.
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Você aciona as chaves de cada terminal simultaneamente. Em 
seguida, a parte visível do líquido é fechada por uma proteção me-
tálica e um painel eletrônico com cadeado aparece. Logo abaixo 
dele aparece a seguinte mensagem. “Aguardando carga total du-
rante o processo de montagem”. Você o guarda em sua mochila e 
segue em direção a novas explorações. Vá para 18.

31

Você fica um pouco abalado por não conseguir sua tão es-
perada exploração na lua Europa, mas você se sente confiante em 
poder ajudar seus colegas de equipe. Enquanto Ignov, um cientis-
ta da computação e Zuri Chiamaka, uma física, estavam na sala 
de máquinas para iniciar sua missão de exploração, o astrônomo 
Héracles, comandante da tripulação, estipula a divisão dos times e 
suas respectivas atividades. 

Você foi selecionado para trabalhar em equipe com o jovem 
charmoso e excêntrico Lian Bo, um engenheiro eletrônico muito 
inteligente, mas que até o momento só tinha usado sua genialidade 
para paquerar todas as mulheres tripulantes da nave. — Olá meu 
(minha) caro(a) Explorador(a), pelos dados de sua ficha, você é 
mais jovem que eu, acho que terei que me empenhar ainda mais e 
mostrar serviço para meu(minha) novato(a)! Diz Lian Bo, ajeitan-
do seu próprio cabelo com as mãos. 
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— Ficamos responsáveis pelo controle de dados coletados 
pelo drone veicular que nossos dois colegas corajosos lá fora leva-
ram. Se tudo der certo, logo iremos saber o que essa belezinha de 
lua pode nos oferecer. E se as coisas ficarem ainda mais excitantes, 
quero poder ver um ET cabeçudo cinzento de perto e tirar umas 
selfies com nosso camarada extraterrestre, rsrsrs! Depois me passa 
teu nick que irei marcar você também, afinal seremos os V.I.P.s 
quando chegarmos na Terra. Termina Lian com uma piscadinha 
sutil para você.

Vocês conversam por mais alguns minutos, até o momento 
em que Ignov e Zuri ativam o drone para ir na posição programada. 
Assim que o drone chega ao local, você e Lian acionam as câmeras 
e as ferramentas do drone veicular para que ele possa realizar suas 
funções de coleta de amostras e de dados instantâneos do ambiente. 

A missão segue seu fluxo, com tudo normal na superfície 
da lua Europa, quando você visualiza em seu monitor e percebe 
um gráfico representando o nível de cargas elétricas acumuladas 
na atmosfera da lua. Você divide esta informação com seus cole-
gas tripulantes da nave. Rapidamente eles percebem que lá fora 
irá acontecer uma tempestade elétrica e que ela pode a vir causar 
interferências elétricas e magnéticas nos aparelhos eletrônicos e 
sistemas afins, bem como pode acabar atingindo as duas pessoas lá 
fora. Ignov e Zuri são avisados sobre a tempestade elétrica que está 
por vir e são convocados a retornar imediatamente. Nesta hora, 
Héracles instrui você e Lian a cuidarem da integridade do drone 
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veicular, ou seja, o drone deve continuar funcionando mesmo com 
a tempestade acontecendo. Segundo as palavras do comandante. 
— É seu dever manter a atividade dele em perfeitas condições!

Para que isto ocorra, você deve enviar e controlar remota-
mente um drone auxiliar para levar os materiais necessários na 
manutenção e controle de cargas elétricas que irão atingir o dro-
ne veicular. Ao chegar ao local controlando remotamente o drone, 
Lian Bo faz uma breve explicação do que deve ser feito no local.

— Hora de uma pequena palestrina, meu caro padawa! Como 
deve saber, a corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons em 
um sistema, é como se eles se movimentassem em uma filinha bo-
nitinha e organizada. Então o que devemos fazer aqui é quase isso. 
Você deve montar uma rede com as esferas metálicas ao redor do 
nosso drone, como se fosse uma gaiola de Faraday. Aí o amontoa-
do de elétrons e íons perdidos na atmosfera que estão causando a 
tempestade, quando se chocarem com esta rede, vão ser conduzi-
dos a passar por este emaranhado de fios e esferas de maneira or-
ganizada e vão chegar até o destino que a gente quiser mandá-los. 

— Só tem um detalhezinho, continua Lian Bo. — Seria mui-
to fácil e natural se pudéssemos jogar esta quantidade absurda de 
elétrons no solo da lua, MAS, não sabemos ao certo qual líquido 
está presente abaixo de nós, o que pode gerar vários problemas. Aí 
entra nossa velha e querida eletroquímica, e física também, para 
o pessoal lá de fora não se sentir ofendido, rsrsrs. Você deve criar 
uma diferença de potencial entre cada esfera interligada pela rede 
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que irá compor sua “gaiola” para induzir o movimento dessas car-
gas e salvar nosso mascotinho veicular. 

Lian mostra um esquema no monitor dele e continua a expli-
cação. — Aí iremos fazer com que esta eletricidade fique circulan-
do nesta rede e comece a perder sua intensidade pelo efeito Joule! 
Ou seja, vamos transformar eletricidade em calor, o que não é um 
problema aqui, afinal é gelado pra caralho lá fora, então tudo fica 
perfeito desse jeito! Conto contigo padawa!

Neste momento, você aciona a memória interna do drone au-
xiliar. Lá você encontra várias opções para materiais que podem 
ser utilizados na construção da gaiola. Selecione a opção mais viá-
vel:

A – Metais, Vá para 7. 

B – Plásticos, Vá para 63.

C – Borrachas, Vá para 35.

32

Ao abrir a porta você se arrepende imediatamente e amar-
gamente por ter feito. Ali jazia o corpo já em decomposição da 
médica sobre sua cama com várias seringas e ampolas espalhadas 
pelo chão. Você fica paralisado por algum tempo, mesmo o cheiro 
insuportável não o fez mexer sequer um músculo. Elétron aparece 
diante de você dizendo. ― Vamos! Devemos evitar que mais coi-
sas assim aconteçam com o pessoal da Terra! Algumas lágrimas 
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caem rumo ao chão enquanto você se virava e fechava a porta no-
vamente. Vá para 4.

33

 Você memoriza a sequência lógica para a passagem mais 
segura até a saída daquele labirinto de entulhos e comunica Elétron 
sobre sua rota de fuga. Imediatamente ele começa a encaminhar 
diversos drones pequenos para distrair a rainha e as demais criatu-
ras. O momento foi perfeito, o voo dos drones começou a chamar a 
atenção das criaturas menores e também da rainha. Você aproveita 
a distração delas e corre rumo a escada mais próxima para chegar 
até o chão. Ao chegar lá, o que você encontra contraria todas suas 
expectativas, o único caminho que havia encontrado estava blo-
queado. Você não vê mais opções, afinal, o acúmulo de entulhos 
criou uma pequena trincheira na qual a rainha não conseguiria vê-
-lo passando caso andasse agachado. Mas os bloqueios iriam fazer 
com que se levantasse e pulasse cada entulho, o que poderia ser 
fatal caso um golpe dela o acertasse.

Em um lampejo inspirador, você observa os drones esqui-
vando dos ataques da rainha e lembra das palavras do Elétron “os 
drones foram feitos para organizar o galpão”. Naquele instante, 
você passa algumas informações para Elétron, que responde pon-
tualmente. ― Entendi o que quer dizer, então você quer que eu 
controle um drone específico para ir retirando alguns entulhos do 
seu caminho enquanto você passa. Aguarde um pouco que irei es-
canear quantas caixas há em seu caminho para que possa ajudá-lo.
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Enquanto esperava a resposta de Elétron, uma das criaturas 
que estava correndo em direção a um dos drones caí em sua frente. 
Era uma das criaturas menores, você se lembra que ela não pode 
te ver, mas qualquer barulho pode ser fatal e para sua infelicidade, 
você estava aguardando a resposta de Elétron pelo rádio. 

Você deve agir rapidamente, o que irá fazer:

Atacar a criatura, Vá para 39.

Correr da criatura, Vá para 95.

Distrair a criatura, Vá para 99.

34

Ao descer cuidadosamente a pequena trincheira com Elétron 
e um drone de exploração, usado para carregar diversos materiais 
na coleta de amostras, você encontra um pequeno lago formado 
pelo líquido expelido do gêiser. Você se aproxima deste lago e co-
meça a retirar amostras do líquido. Ao preencher o último tubo de 
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ensaio, você sente um impacto abaixo de seus pés e de repente o 
gêiser cessa sua atividade. Ao estranhar aquele tremor no chão, 
você decide perguntar à Ignov se ele havia sentido algo, no entan-
to você percebe que não consegue conectar a comunicação com 
ele. Ao se levantar, você vê Elétron caído ao seu lado, o pega, e 
um novo impacto abaixo de seus pés acontece, o que começa a te 
preocupar.

Naquele mesmo instante, o drone veicular usado para regis-
trar as condições da lua Europa começa a enviar diversos dados. 
Estes dados mostram que a concentração de íons presente na at-
mosfera da lua está aumentando exponencialmente e que uma pos-
sível tempestade de descargas elétricas poderia estar a caminho. 

Os tripulantes que estão presentes na nave começam a obser-
var aquele fenômeno quase instantâneo e tentam entrar em con-
tato com você e Ignov. Naquele momento Ignov é comunicado e 
alertado sobre a situação, sendo instruído a sair rapidamente da 
superfície da lua. O mesmo alerta também é transmitido para você, 
no entanto, o seu canal de comunicação está apresentando muitas 
interferências, devido à alta concentração de íons na atmosfera da 
lua, e a informação não chega até você. 

Após pegar Elétron do chão, você começa a sentir uma sen-
sação estranha, como se algo estivesse te observando naquele mo-
mento. Mas mesmo olhando em todas as direções, não consegue 
ver nada, apenas um amontoado de estruturas ovais com aspecto 
rochoso do outro lado daquele pequeno lago, o que lhe desperta o 
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interesse e te distrai do sentimento anterior, fazendo com que vá 
até lá. 

Ignov chega até o local onde está e avisa sobre a tempestade 
elétrica que pode acontecer a qualquer instante. Após uma breve 
conversa, você apresenta a ele aquelas estruturas ovais. Ambos 
percebem que mesmo com pedaços de rocha e gelo ao seu redor, 
pareciam muito leve para as dimensões de seu tamanho, mesmo 
os menores tinham aproximadamente o tamanho de uma cabeça 
de um humano adulto. No entanto, os primeiros raios e trovões 
já começam a aparecer e vocês decidem sair daquele local o mais 
rápido possível.

Vá para 88.

35

Hey, Hey, sério mesmo jovem padawa! Lian olha para você 
com um olhar desconfiado. — Você deve levar isto mais a sério, 
precisamos do drone para a coleta de dados e não podemos dani-
ficá-lo, por favor reveja sua escolha, uma rede de borracha com 
certeza não irá ajudar nossos elétrons a percorrer o caminho certo. 
Você perde 1 ponto de destreza. Vá para 31. 

36

A rede é construída ao redor do drone veicular e após várias 
horas, a tempestade elétrica passa. Você e todos da nave perce-
bem que o drone não responde mais a nenhum comando e não 
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está gerando nenhum dado. Todo o investimento em engenharia e 
financeiro aplicado naquele drone foi gasto sem obter os resulta-
dos esperados. Todos fracassam em suas missões no dia seguinte, 
pois era a partir do drone veicular que iriam se obter muitas bases 
na superfície da lua para possíveis chegadas de robôs operários na 
coleta de recursos.

Logo, todos tiveram que atrasar as missões até que Lian Bo 
fosse capaz de fazer as reparações necessárias para o funciona-
mento básico do drone. Já que vocês só poderiam retornar ao pla-
neta Terra depois de relatarem a base de comando da Organização 
Mundial que estariam voltando, pois eles deveriam programar os 
Skyhook, que servem como um acelerador e ajuda a economizar 
combustível, a estar no local exato quando a nave passasse por ele 
em Marte e assim serem direcionados para a Terra. Sem o satélite 
ultra potente do drone veicular isto não seria possível.

No entanto, isto levou muitos dias, o que ocasionou na falta 
de recursos alimentares, consequentemente nutricionais que aca-
bou desencadeando doenças em função do sistema imunológico 
enfraquecido. Os aspectos higiênicos começaram a perder o con-
trole e medicamentos começaram a ficar escassos na nave. A soma 
de todos estes problemas começou a causar problemas psicológi-
cos nos tripulantes. Consequentemente a não adequação biológica 
ao ciclo de dia e noite na lua, que são três dias e meio se compara-
do com o da Terra, também auxiliou este estado mental.

Com toda esta reação em cadeia de problemas, muitos chega-
ram a perder suas vidas, incluindo você. 

Vá para 7.
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37

― Acredito que esteja com um pouco de dificuldade nesta 
parte, afinal sua pilha não irá funcionar assim, mas não se preocu-
pe, estou aqui para ajudá-lo. Diz Elétron impedindo você de sele-
cionar a opção. ― Lembre-se: na representação de uma pilha de 
acordo com a IUPAC, o lado esquerdo é representado a semicela 
em que ocorre a oxidação (ânodo) e, do lado direito, a semicela 
em que ocorre a redução (cátodo). Termina o robô com um sinal 
de positivo para você.

Vá para 84.

38

Passando algum tempo, a montagem da pilha se finaliza, na 
tela do computador aparece a seguinte mensagem: “pilha construí-
da com sucesso, mas não está operante. Todo o material utilizado 
para a sua construção foi completamente perdido, o sistema sofreu 
um curto circuito no durante a fase de teste de uso e danificou to-
dos os materiais de maneira irrecuperável, encerrando o módulo 
de montagem.”

Santiago olha para você decepcionada e com lágrimas co-
meçando a escorrer de seus olhos, afinal a última esperança que 
tinham para lutar de igual para igual contra a rainha das criaturas 
havia sido destruída. A partir daquele instante, um silêncio toma 
conta do local. Enquanto você se remoía por dentro pensando no 
que poderia ter dado errado, Santiago sai do laboratório e em se-
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guida solta um grito de desespero que é ouvido fora do laboratório. 
Segundo após, os gritos das criaturas são ecoados até o local onde 
está, você corre em direção a saída do laboratório para ver o que 
estava acontecendo. 

Rapidamente você percebe que a geóloga estava entregando 
sua vida já sem esperança às criaturas, o breve segundo após esta 
visão é somente os membros das criaturas a perfurando de todas as 
formas brutais possíveis. A partir daquele instante, toda esperança 
da humanidade se esvai e não há mais nada que se possa fazer.

Vá para 26.

39

Você ataca a criatura, que instantaneamente solta um grunhi-
do fazendo com que a rainha o localize. Naquele momento, você 
deixa de se preocupar com o seu esconderijo e começa a correr o 
mais rápido que consegue. No entanto, a rainha lança uma bola de 
gosma em sua direção, acertando suas costas. Você sente uma dor 
incômoda de início, mas depois de alguns minutos, sua pele come-
ça a queimar em carne viva, o ácido vai queimando cada fibra de 
músculo e carne o deixando impossibilitado de se mover devido 
tamanha dor. Você desiste de correr, mas já era tarde demais, cinco 
criaturas já o haviam cercado e a rainha já estava logo acima de 
você. 
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40

O drone auxiliar finaliza a rede ao redor do drone veicular, 
neste momento Lian Bo dá uma espiada no seu monitor e então 
com uma feição sarcástica ele diz: 

— Olha só, vejo que seu conhecimento científico está em dia, 
ficar perto do gênio Lian Bo ajudou demais não é mesmo! Ele se 
aproxima de você deslizando a cadeira que estava. — Agora é só 
acertar as configurações finais e nosso mascotinho veicular estará 
a salvo. Ah é, e fique tranquilo, a IA daquele troço é incrível, ela 
consegue se adaptar ao ambiente melhor que qualquer ser vivo. O 
que isto quer dizer é que, depois que ela interpretar os dados que 
está obtendo, podemos deixar ela aí sozinha pro resto de nossas 
vidinhas humanas que ela vai continuar sobrevivendo às alterações 
ambientais. É um claro exemplo da tecnologia superando a mente 
humana, ainda bem que eles não se rebelaram contra a gente, rsr-
srsrs.

Passadas várias horas, a tempestade elétrica finalmente chega 
ao fim, juntamente com o primeiro dia de exploração na superfície 
de Europa.

Vá para 12. 

41

Você desliza abaixo da criatura, passando entre as patas dela. 
A rainha abaixa rapidamente com o intuito de esmagá-lo com seu 
peso. Você aproveita a oportunidade e enfia sua mão direita, desfe-
rindo um soco na abertura da boca que a criatura tinha em seu ab-
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dômen, com o soco você consegue prender o primeiro disco nela. 
No entanto, a rainha reage rapidamente, fechando sua mandíbula, 
você sente um dos dentes dela atravessando sua carne enquanto 
retirava sua mão de lá. Após este momento, você chega até o lado 
oposto da criatura, com o braço inteiro, mas com um corte em seu 
braço que não parava de sangrar. 

Imediatamente, uma barra metálica voa sobre a sala e perfura 
a rainha em seu abdômen. A criatura molda seu corpo, fazendo 
com que sua cabeça aparecesse em sua direção. Naquele momento, 
quando ainda estava se levantando, a rainha o pega pelas costas 
e o aproxima dela. Ela o coloca muito próximo aos olhos dela e 
vai te observando atentamente, enquanto um dos membros dela 
lentamente vem em sua direção para perfurá-lo. Aproveitando a 
proximidade você resolve atacá-la.

Para conseguir acertar o disco no corpo da rainha, você deve 
rolar seu dado para Força. Caso o valor seja igual ou superior a 
15, Vá para 142. Caso não, você leva dois de ferimento e deverá 
tentar novamente. 

42

Você prefere não se arriscar em um local desconhecido e se 
sente desconfortável com a situação. Instantes depois, você retor-
na para a nave e Zuri Chimaka, uma física, assume seu lugar na 
exploração.

Vá para 12.
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43

— Olá Explorador(a), diz o cientista da computação, já ex-
periente, com porte físico robusto e com suas barbas e cabelos já 
grisalhos! — É uma honra conhecê-lo(a), sou Ignov Maksim! Jun-
te-se a mim na esteira ao lado e vamos correr um pouco! Final-
mente sobrou um tempinho para podermos conversar com mais 
calma, toda esta loucura de missão não nos permitiu ter tempo nem 
mesmo para dialogar com nossos colegas de missão. Mas isto é 
evidente mesmo, todos ficaram empolgados com os resultados ob-
tidos e ainda mais empolgados com a exploração. Eu mesmo tive 
muita sorte em poder ver de perto a grandiosidade de Júpiter acima 
de mim e ser um dos primeiros a pisar na lua Europa, juro que me 
emocionei nesta parte. Termina ele envergonhado de dizer aquilo 
em voz alta.  

Ignov então continua. — Tenho um filho lá na Terra com a sua 
idade! Garoto é muito esperto, tenho muito orgulho dele e também 
das outras duas meninas mais novas, todos vivem acompanhando 
as notícias das sagas que vocês, Exploradores, passam em busca 
de ruínas e recursos deixados depois do cataclisma, eles apreciam 
muito esta profissão. Afinal, é graças a vocês que conseguimos re-
cuperar muitas coisas perdidas, como colega cientista, você tem 
minha eterna gratidão.

A conversa se estende por mais algumas horas até que ambos 
se despedem um do outro e vão aos seus respectivos dormitórios 
para descansarem para a próxima missão. Você ganha mais 1 ponto 
de Força.

Vá para 15.
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44

Com o último desvio de golpe, fazendo com que ela acerte os 
fios, a rainha se enfurece e lança um rugido ensurdecedor. Rapida-
mente você cobre seus ouvidos, mas mesmo assim ainda sente uma 
dor imensurável em sua cabeça, como se ela fosse explodir. Ainda 
meio tonto pela dor, você percebe que os tentáculos haviam sumi-
do das costas da rainha e dado origem a uma esfera translúcida no 
local. Após o surgimento da esfera, parte dos fios gosmentos que 
estavam presos no teto se soltam e caem sobre o corpo da rainha, 
que em seguida esta gosma se enrijece formando algo semelhante 
a uma estrutura óssea. Você nota que o único ponto no qual a estru-
tura não havia se formado era sobre a esfera. 

Naquele momento você começa a pensar em alguma forma de 
conseguir acertar a esfera nas costas da rainha. Você vê uma úni-
ca escada que dava acesso ao segundo andar, ela seria sua última 
chance de derrotar a rainha. Ao conseguir acesso a ela, você corre 
sobre plataforma do segundo andar e salta em direção às costas da 
rainha a acertando na esfera e na estrutura óssea. Ao cair ao chão 
você percebe que a esfera era o ponto fraco dela e decide repetir o 
processo. No entanto, a rainha consegue antecipar seus atos desta 
vez, lançando em sua direção, bolas gosmentas e ácidas.

Atenção: Para conseguir acesso a escada e poder ter a chance 
de acertar a esfera presente nas costas da rainha você primeiramen-
te deve rolar dados para sua Destreza e esquivar das gosmas ácidas 
lançadas por ela em sua direção. Para conseguir escapar você deve 
rolar um valor acima de 13 para Destreza. Caso não consiga, o gol-
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pe da rainha terá sucesso e cada acerto da gosma ácida irá reduzir 
sua vida em 2 pontos! Não conseguindo o resultado, deverá tentar 
novamente até obter o valor. Todavia, caso consiga o valor de Des-
treza, você conseguirá acesso à escada e deverá combater a rainha

Para este combate, cada golpe seu irá dar dois de dano, po-
rém você deve rolar um valor de Força superior a duas unidades 
comparado ao dela. Por exemplo, caso ela role um valor igual a 5 
e some aos 11 = 16, você deverá rolar um valor superior ou igual a 
18. Assim que desferir o golpe e feri-la, você cairá no chão e deve-
rá fazer todo o procedimento novamente até derrotá-la.

RAINHA   VITALIDADE: 10   FORÇA: 11

Se vencer, Vá para 126.
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45

A porta se abre! Você olha sorrindo para seu robô Elétron, 
que rapidamente se expressa. ― Não esperava que eu seria a senha 
de alguém! Nunca foi tão fácil! Hahaha, afinal, você andava com 
a senha o tempo todo com você! Os dois vão em direção ao quarto 
rindo um para o outro.

Ao entrar no quarto, você observa acima da escrivaninha uma 
chave. Ao se aproximar você percebe que ela é aquela que lhe dará 
acesso à sala de máquinas, a chave que procurava. Você a coloca 
em sua mochila. Vá para 4.

46

Você explica para todos o que aconteceu até o momento. 
Héracles pede para permanecer na nave enquanto enviaria Nalla 
e Lian Bo para a superfície no intuito de salvar Ignov. Devido ao 
acontecido e a possíveis abalos mentais, você foi encaminhado a 
enfermaria. Naquele momento um tremor enorme no solo acontece 
e é sentido por todos dentro da nave. 

Depois de alguns instantes, o químico e o engenheiro elétrico 
chegam ao local. No entanto, o que veem é apenas um amontoado 
de restos do traje espacial que não conseguem definir se seria de 



70 71

Homo sapiens: uma nova história

Allan Pablo Gomes

Ignov ou de Jonathan e vários blocos de gelo flutuando sobre o 
oceano da lua. Sem entender o que havia acontecido, ambos ficam 
abalados com o que poderia ter sucedido ali, mas o verdadeiro ter-
ror teria início naquele instante. 

Dentro do oceano surge algo nunca antes observado pelos 
olhos humanos dos dois. Um ser de mais ou menos do tamanho 
de um cavalo, com uma pele que se assemelhava muito com a de 
um anfíbio, saiu com suas duas patas dianteiras com garras muito 
afiadas e uma cauda semelhante a uma nadadeira na parte de trás. 
Entre a cabeça e a parte torácica havia uma abertura semelhante a 
uma boca e possuía duas antenas onde a parte final delas brilhava 
uma cor esverdeada luminescente. 

A criatura então chega à superfície e acerta suas garras em um 
dos rapazes abrindo-o completamente. Nalla fica paralisado por 
poucos segundos com o que acabou de presenciar e visualiza seu 
colega jogado ao chão já todo coberto de sangue, ao recuperar sua 
sanidade novamente, ele olha para a criatura e começa a correr em 
direção a nave. 

Os tripulantes da nave conseguem ver o que aconteceu com 
Lian Bo pela transmissão que ocorria em seu robô pessoal. Héra-
cles sai de dentro da nave para ajudar Nalla que estava correndo 
em sua direção. No entanto, a criatura já se encontra frente e frente 
com o químico, naquele breve último instante de lucidez, ele tenta 
acertar a criatura, mas sente um aperto gelado em seu peito, quan-
do ele olha para baixo percebe que a criatura o perfurou com um 
membro saído da abertura da boca. Naquele momento, seu corpo 
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começa a secar, como se tivesse atingido sua velhice em poucos 
segundos.

Héracles fica horrorizado com a cena, a criatura então lança 
um grito que ressoa por todo o local, naquele mesmo instante, vá-
rias outras criaturas com tamanhos e formas variáveis começam a 
emergir de dentro do oceano e se lançam rumo à nave. Héracles en-
tão pensa rápido e lança um grito para as pessoas da nave aciona-
rem os motores e fugir daquele local. Muitos dentro da nave ficam 
perdidos na situação de tensão mesclada com horror e dúvidas, 
pois até aquela ocasião, todos os dados apontavam que não havia 
vida naquele local. 

A nave começou a adquirir uma altura, porém as criaturas 
começaram a saltar em direção a ela e com a força de seus saltos 
e os impactos que causaram, começaram a quebrar as estruturas 
dela. Com esta série de eventos, uma criatura consegue romper 
uma das portas da nave e adquire a sua entrada, causando assim 
uma carnificina total ali dentro, encerrando toda a esperança da 
raça humana na busca por recursos na lua Europa. Após este acon-
tecido, a última imagem gravada pelo último robô pessoal foi uma 
parte da mancha vermelha da lua Europa que naquele momento, se 
tornava vermelho sangue.

47

― Acredito que esteja com um pouco de dificuldade nesta 
parte, afinal sua pilha não irá funcionar assim, mas não se preocu-
pe, estou aqui para ajudá-lo. Diz Elétron impedindo você de sele-
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cionar a opção. ― Lembre-se: na representação de uma pilha de 
acordo com a IUPAC, o lado esquerdo é representado a semicela 
em que ocorre a oxidação (ânodo) e, do lado direito, a semicela 
em que ocorre a redução (cátodo). Termina o robô com um sinal 
de positivo para você.

Vá para 84.

48

Você percebe algo estranho no que acabou de ver e então de-
cide colocar o drone no modo de locomoção terrestre e ir em dire-
ção a eles. A caminho do despenhadeiro, uma tempestade elétrica 
começa a causar interferências e o chão abaixo do drone treme por 
alguns segundos. Em seguida, ao ir se aproximando do local onde 
Ignov e Jonathan estavam, o chão começa a se desfazer e todos 
começam a ser levados pelo deslizamento de gelo e rocha, o drone 
fica incapacitado de se mover por ter sido soterrado entre pedaços 
de gelo e rocha. 

Naquele momento, você pula de sua cadeira na sala de con-
trole dos drones e corre rapidamente até a sala das máquinas, ali, 
você coloca um exoesqueleto robótico, utilizado para auxiliar na 
locomoção na lua, e avisa aos demais da nave que iria resgatar 
Ignov e Jonathan. Desta forma, acessando manualmente a porta de 
saída você sai da nave.

Héracles olha para Maria Leila, uma psicóloga que estava ao 
seu lado e pergunta o porquê de você não ter citado a física Zuri, 
então ele mesmo decide sair da nave e te seguir. 
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Você corre incansavelmente até o local onde houve o desli-
zamento de gelo e rocha. De longe você enxerga o biólogo desen-
terrando o drone auxiliar que carregava as duas estruturas ovais 
que ele havia colocado ali anteriormente. Com sua movimentação 
retardada devido a irregularidade do solo, você tenta entrar em 
contato com Ignov, mas a comunicação está falha devido a grande 
concentração de íons no local e não obtém nenhuma resposta. 

Naquele mesmo tempo, Jonathan começa a notar que sua res-
piração está ficando cada vez mais pesada, o que o leva a crer que 
seu reservatório de oxigênio sofreu danos e está com vazamento. 
Ele então começa a olhar ao redor procurando algo que pudesse ti-
rá-lo daquela situação. Até que ele visualiza o braço de Ignov entre 
os escombros do deslizamento. Fazendo valer sua última força, ele 
consegue retirar o corpo do cientista da computação dentre os es-
combros, no entanto, ele vira o corpo do homem de costas e retira 
o reservatório de oxigênio e conecta ao traje dele. 

Por estar longe, você não consegue interpretar corretamente o 
que aconteceu, o que eleva sua curiosidade e isto faz com que ace-
lere seus passos entre os destroços de rocha e gelo. Jonathan ao ver 
que você estava se movendo em direção ao Ignov decide tomar um 
caminho diferente do seu. Você chega até o corpo dele e percebe 
que o cientista ainda estava vivo, no entanto sem seu reservatório 
de oxigênio, prestes a morrer por falta de ar. 

Analisando aquela situação desesperadora, você decide pe-
gar um pedaço de rocha e bater contra as partes afiadas da ruptura 
do cilindro de oxigênio para minimizar a abertura de vazamento e 
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poder passar uma fita e tapar a abertura e transferir um pouco do 
seu oxigênio para que ambos pudessem respirar. Passou-se alguns 
minutos e você nota que Ignov começa a recuperar sua respiração, 
ele segura seu braço levemente e com a voz ainda enfraquecida 
diz alguma coisa que você não consegue ouvir. Você decide ir até 
Jonathan para tirar satisfação do motivo dele não ter salvo Ignov e 
ter trocado os reservatórios de oxigênio. 

Ao perceber que você estava indo em direção a ele, Jonathan 
rapidamente tenta retirar os blocos de gelo e rocha da frente para 
tentar alargar seus passos em direção a fuga. Mas ao ir se aproxi-
mando, ele então pega uma chave inglesa de dentro do drone au-
xiliar e te ataca do nada. Por estar em um local sem apoio, os dois 
caem entre as rochas de gelo, por não estar esperando este tipo de 
reação do biólogo, você cai de forma desajeitada e choca seu tórax 
contra uma parte das rochas e sente que uma das suas costelas que-
brou, (perca 4 pontos de Vitalidade), você se levanta rapidamente 
e então decide lutar.

JONATHAN   VITALIDADE: 7     FORÇA: 9

Se vencer, Vá para 49.

49

Após algumas tentativas desesperadas do biólogo te ferir gra-
vemente, você consegue pegar a chave inglesa dele e com sua ou-
tra mão você o imobiliza o colocando de joelhos diante de você. 
Ele então o olha furioso e diz em voz alta.
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— Você não vai atrapalhar meus objetivos, finalmente en-
contrei algo nesta exploração maldita e inútil que vai me fazer ser 
o que busco ser. Eu acabarei com sua vida miserável de todas as 
formas possíveis quando chegarmos na Terra! Você não sabe com 
quem está lidando!

Você então aponta a chave inglesa em direção a ele, naquele 
instante ele percebe que Héracles estava se aproximando e então o 
biólogo espera o momento certo para tirar um objeto afiado dentre 
os destroços e perfurar o próprio abdômen. Você não consegue en-
tender a atitude dele e então segura as mãos de Jonathan tentando 
retirar o objeto de lá, ele então olha em seus olhos e sorri. 

O momento não podia ser mais oportuno, Héracles de longe 
observava aquela cena e de todas as formas visíveis, parecia que 
você estava perfurando o corpo do biólogo. Naquele breve mo-
mento você consegue entender o que estava acontecendo, você 
segue os olhos do biólogo em direção a Héracles e tudo fica claro 
para você, uma armadilha criada para lhe incriminar de um suposto 
homicídio.

Héracles corre na direção onde estão, naquele mesmo segun-
do, o biólogo solta suas mãos e corre em direção ao comandante. 
Ele chega próximo ao astrônomo e começa a dizer:

— Comandante, aquele(a) Explorador(a) perdeu a cabeça, 
me atacou porque julgou que eu estava tirando a vida do Ignov. 
Nós sofremos um acidente devido a um deslizamento causado por 
um tremor e eu estava retirando o corpo dele de dentro dos escom-
bros e ele me atacou do nada. Héracles então responde de imedia-
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to. — Irei escutar o que ambos têm a dizer quando estivermos na 
nave, mas por enquanto vamos pensar em sair daqui primeiro. O 
comandante então aciona os drones de resgate e coloca Jonathan 
em um deles. Ele então se aproxima do local onde está e antes de 
desmaiar, você aponta para onde Ignov se encontrava caído. Vocês 
são resgatados e levados até a nave.

Naquele momento, Elétron, seu robô pessoal aparece detrás 
de uma rocha, ele acompanhava tudo que aconteceu até o momen-
to em que você desmaiou. Mas alguns instantes antes, Ignov em 
seus últimos momentos de forças antes de desmaiar, percebeu que 
o robô pessoal dele estava praticamente irrecuperável, mas antes 
dele desligar por completo e queimar seus circuitos o cientista da 
computação faz um envio de arquivo para o Elétron com o seguin-
te nome, “gravação da última missão”, nela está registrada tudo 
que aconteceu antes de você chegar, inclusive a queda de Zuri.

Vá para 3.

50

Indo a caminho do Laboratório você se recorda que o mesmo 
é constituído de três salas distintas, os laboratórios de Biologia, 
Física e de Química. Qual você gostaria de acessar?

Biologia, Vá para 61.

Física, Vá para 51.

Química, Vá para 70.
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51

Você se aproxima do corredor que dá passagem ao laboratório 
de Física. Ao dobrar o primeiro corredor, você se depara com uma 
criatura do tamanho de um gato, assim como Ignov havia comen-
tando, que estava entre você e a entrada, de repente você para. Ao 
olhar de uma distância segura, a criatura parecia estar dormindo, 
neste momento você se lembra sobre o quanto elas são agressivas 
e reagem violentamente ao som. Mas você precisa chegar ao labo-
ratório e então decide passar silenciosamente por ela e continuar o 
seu caminho.

Obs: A criatura reage instintivamente e agressivamente a uma 
certa quantidade de ruídos próximos dela, então para que possa 
passar por ela sem ser atacado você deve rolar o dado para sua 
Destreza. O valor mínimo baseado no local onde está é de 18, caso 
role um valor maior que este, a criatura irá acordar e irá chamar os 
seus coleguinhas para um delicioso banquete. 

Se sua rolagem de dados for menor ou igual ao valor mínimo, 
Vá para 125.
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52

 Você opta por descobrir a senha da porta! Ao se aproximar 
da porta, no mesmo instante uma imagem se projeta dele, seguido 
de algumas perguntas e é apresentado a você.

― Ora, ora, temos que contratar um Sherlock Holmes aqui 
hein, quanto enigma! No entanto, nesse ponto você sabe que se 
precisar consultar minhas informações sobre o conteúdo é só fa-
zer, né! Diz o robô Elétron mostrando uma imagem semelhante 
ao próprio detetive citado em sua tela com um breve sorriso e um 
cachimbo. 
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1 – São dispositivos em que o movimento dos elétrons envolvidos 
em uma reação de oxirredução é aproveitado para produzir energia 
elétrica: ___________________.

2 – Associação de duas ou mais pilhas: ____________________.

3 – Eletrodo no qual ocorre a oxidação das espécies químicas: 
_____________________.
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4 – O aumento da massa de um eletrodo ocorre no polo: 
____________________.

5 – Permite a migração de íons de uma solução para outra, de modo 
a manter o equilíbrio entre as cargas elétricas e a fechar o circuito 
elétrico: ______________________________.

6 – De acordo com a notação da IUPAC para as pilhas, a se-
micela que ocorre a redução é representada de qual lado: 
_____________________.

7 – O fluxo de elétrons em uma pilha se dá do polo ________________ 
para o polo ___________________.

8 – A semirreação: Cu2+
(aq) + 2e- → Cu(s), é uma reação anódica ou 

catódica: ______________________.

9 – Meio condutor iônico dentro de uma célula galvânica: 
_______________________.

10 – No cátodo de uma pilha, a reação que ocorre é de: 
____________________.

Você percebe que mesmo após terminar o enigma do químico 
a porta ainda permanece fechada, em seguida aparece a seguinte 
mensagem.

“Para obter a senha através das palavras cruzadas, você deve 
observar atentamente as letras destacadas nos quadradinhos de 
algumas palavras. Essas letras devem ser usadas para formar a 
palavra para responder a seguinte pergunta.”

A primeira cela galvânica, ou pilha, foi construída por Alessandro 
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Volta em 1799. Era uma pilha constituída por discos metálicos in-
tercalados entre cobre e zinco, e separados por pedaços de tecido, 
umedecidos por água ou água salgada. Em uma homenagem ao 
cientista, estas células ou pilhas, também foram denominadas de?

A senha obtida foi, VOLTAICA, Vá para 74.

A senha obtida foi, VOLTAGEM, Vá para 132.

53

O momento não poderia ser mais perfeito, a vulnerabilidade 
da criatura e seu ódio por ela o faz agir, então, puxando seu arma-
mento localizado na parte de trás de sua mochila você está prepa-
rado para apunhalar aquela criatura horrenda. Você então a ataca 
com toda sua força, mas o que não contava é que, ao acertá-la, ela 
lançaria um grunhido ensurdecedor no processo, chamando seus 
colegas até o local onde estava. Naquele momento você olha para 
os lados, no término de cada extremidade do corredor, você se vê 
cercado por criaturas de todos os tamanhos. Em seu último pensa-
mento, quando o primeiro membro saindo da boca da criatura lhe 
perfura, você percebe que uma decisão tomada pelo ódio, faz com 
que encontre seu fim ali.



82 83

Homo sapiens: uma nova história

Allan Pablo Gomes

54

― Se há alguém aqui que possa estar assistindo este vídeo, eu 
tenho alguns recados muito importantes. Começa o químico Nalla. 
― Nossa nave está começando a ficar infestada por criaturas que 
sem querer trouxemos da lua Europa na nossa exploração em bus-
ca de água. Neste momento a rainha está na sala de hibernação 
se alimentando e se reproduzindo. De alguma forma a primeira 
criatura conseguiu levar o segundo ovo para lá, acho que deve ter 
percebido que nossas câmaras de hibernação possuíam água com 
sais minerais e a levou lá. 

Neste momento, o químico explica tudo que já foi lhe falado 
sobre as criaturas, como elas reagem aos estímulos de som, sobre 
sua alimentação, até chegar a outros detalhes que você ainda não 
sabia. ― Antes de começar a infestação, eu descobri alguns fatos 
interessantes que anotei... Ao fundo do áudio do vídeo você escuta 
um barulho, no mesmo momento o químico também reage e fina-
liza o vídeo falando. ― Todos os detalhes estão escritos no meu 
diário que está dentro do armário próximo ao difratômetro de raios 
X, para acessá-lo é necessária uma senha, mas acredito que se for 
realmente um ser humano você conseguirá decifrar! O vídeo então 
se encerra e você olha para Elétron estranhando a última frase do 
químico.

Você se aproxima do difratômetro de raios X e percebe o ar-
mário ao lado. Ao tentar abrir, uma imagem se projeta dele, segui-
do de algumas perguntas e é apresentado a você.
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― Mais um enigma hein! Bom, nesse ponto você sabe que se 
precisar consultar minhas informações sobre o conteúdo é só fazer, 
né! Diz o robô Elétron mostrando um sorriso em sua tela. 
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1 – Reações eletroquímicas ocorrem pela transferência de 
________________.

2 – Espécie química que perde elétrons em uma reação de oxirre-
dução, sofre _____________.

3 – Espécie química que ganha elétrons em uma reação de oxirre-
dução, sofre ____________.

4 – Espécie química que provoca a perda de elétrons é chamada de 
agente ______________.

5 – Espécie química que provoca o ganho de elétrons é chamada de 
agente ______________.
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6 – O Nox de uma substância simples é ___________.

7 – Se a espécie química aumenta seu Nox, dizemos que ela 
______________ elétrons.

8 – Se a espécie química diminui seu Nox, dizemos que ela 
______________ elétrons.

9 – O Nox dos elementos que pertencem ao grupo dos metais alcali-
nos terrosos em uma substância química, terá carga mais _______.

10 – Em uma reação de oxirredução, o número de elétrons perdi-
dos por uma espécie química deverá ser sempre ____________ ao 
total de elétrons ganhos pela a outra. 

Você percebe que mesmo após terminar o enigma do químico 
o armário ainda permanece fechado, logo em seguida aparece a 
seguinte mensagem.

“Para obter a senha através das palavras cruzadas, você deve ob-
servar atentamente as figuras presentes dentro de cada quadrado 
e olhar nas lacunas a serem preenchidas com as respectivas letras 
correspondente a cada figura abaixo, respondendo assim a última 
pergunta.”

Qual a senha escondida que pode ser formada pelas letras cor-
respondentes às figuras abaixo e que responde a última pergunta, 
nome dado às reações que ocorrem transferência de elétrons.
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A senha obtida foi, REDOX, Vá para 57.

A senha obtida foi, PILHA, Vá para 59.

55

Você acorda em um local totalmente desconhecido. Ao olhar 
ao seu redor, você observa as paredes de barro e o telhado de palha, 
uma construção que só havia visto em registros históricos resgata-
dos de sua exploração. Você se levanta de sua cama e percebe que 
seus ferimentos estavam sendo tampados por ervas e folhas e co-
meça a se questionar o que poderia ter acontecido com você após a 
explosão da nave, pois não se lembrava de nada. Você percebe ao 
tentar se mover que uma de suas pernas estava quebrada e um par 
de muletas estava ao lado da cama.

Você se levanta da cama e procura por suas coisas, rapida-
mente se lembra de Elétron, mas ele não estava por perto. Você 
caminha em direção a porta daquela simples casa e o que observa a 
sua frente o espanta, uma comunidade inteira vivendo ali. Elétron e 
um homem já de idade se aproximam de você pelo lado da casa na 
qual não tinha olhando. ― Olá Explorador(a)! Fico feliz em saber 
que conseguiu se recuperar. Diz o homem com uma voz fraca após 
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uma tosse. Você olha para o homem com um semblante assustado 
e Elétron se aproxima de você dizendo. ― Vamos para dentro, 
irei te contar o que aconteceu nos últimos dias. Você se vira, mas 
questionando internamente, onde está, quem são aquelas pessoas 
e que lugar é aquele, pois não existia cidades fora do comando da 
Organização Mundial.

― Bom, sete dias se passaram desde que nós saímos da nave. 
Inicia a explicação Elétron. ― Você perdeu muito sangue e con-
sequentemente não conseguiu manter a consciência enquanto des-
cia de paraquedas, a sua perna quebrada foi o resultado da queda 
brusca que tivemos. Eu voei pelas redondezas procurando alguém 
que pudesse lhe ajudar, até encontrar o filho deste senhor, que ini-
cialmente não foi tão prestativo, meu braço foi arrancado sem ne-
nhuma piedade, até que este senhor decidiu me escutar e daí o 
trouxemos para cá.

― Você deve estar se perguntando onde estamos e quem so-
mos nós, não é mesmo?  Afirma o senhor com as mãos trêmulas 
coçando suas longas barbas. Afinal, você deve ter nascido e cresci-
do na Cidade Central de Gaia e não deve saber de nossa existência. 
Você coloca suas mãos sobre sua cabeça, tentando entender o que 
estava acontecendo, mas nada mais fazia sentido. O senhor con-
tinua. ― Você deve ter visto aquelas montanhas de lixo lá fora. 
Bom, como pode assimilar, nós também somos como aquele lixo, 
para vocês que vivem na Cidade Central, nossa existência é igual-
mente desprezível.

Continue a ouvir o senhor, Vá para 146. 
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56

ERRO NO SISTEMA, ERR... SIS...MA, E... S...TE...A, todo o 
material utilizado para a sua construção foi completamente per-
dido, o sistema sofreu um curto circuito no durante a fase de teste 
de uso e danificou todos os materiais de maneira irrecuperável, 
encerrando o módulo de montagem. A montagem errada da arma 
ocasionou uma explosão na sala onde estavam. A nave caiu em 
direção a Terra, no entanto as criaturas conseguiram sobreviver ao 
impacto e assim se espalharam por todo o planeta e erradicaram a 
raça humana da Terra.

Vá para 117.

57

O armário se abre e lá você encontra o diário de Nalla. Você o 
pega e começa a ler. Uma hora depois, você encontra as anotações 
das novas informações que ele havia comentado no vídeo. Você lê 
as informações.

Primeiro mês após a exploração.  “[...] Eu (Nalla) e o Jona-
tham, criamos uma teoria que explica o porquê de os ovos fica-
rem na superfície da lua Europa, isto acontece, pois, a tempesta-
de elétrica liberava uma grande quantidade de íons e estes eram 
incorporados a estrutura do ovo e aumentavam a alimentação do 
filhote. Consequentemente, o feto se desenvolvia ali, retirando os 
nutrientes do ovo, até ele se romper e como os ovos eram postos 
em regiões mais frágeis do solo, os filhotes conseguiam retornar 
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ao oceano. Descobrimos também que as células destas criaturas 
conseguem se regenerar de danos físicos sofridos, se são imortais 
não sabemos, mas isto me faz pensar que, a situação está ficando 
cada vez pior [...].”

Final do primeiro mês após a exploração. “[...] Percebemos 
que existe um nível hierárquico entre as criaturas da nave. De acor-
do com nossa observação, os menores, são mais velozes e mais 
burros. Já os maiores são mais fortes e mais inteligentes e servem 
diretamente a última deste nível, a rainha, sendo ela o cérebro de 
todos. Ela não se desloca muito, mas os maiores levam o alimento 
a ela, enquanto a mesma se reproduz. Pelo que estipulamos, ela 
provavelmente deve ter se reproduzido por partenogênese gerando 
algum macho para iniciar sua prole, mas ainda não temos certeza 
[...]”

Início do segundo mês após a exploração. [...] Comecei a dis-
cutir minhas especulações com meus colegas Ignov e Lian Bo! 
Não tenho certeza, mas acho que percebi o comandante agindo de 
forma muito estranha a alguns dias atrás. Eu não tinha certeza se 
era ele, mas decidi não chegar muito perto. Estou preocupado com 
o nível de aprendizado destas criaturas. Para mim, elas de alguma 
forma estão nos imitando. Não só nossos atos, mas nosso corpo, 
pois acabei vendo umas criaturas maiores andando sobre duas per-
nas e tentando imitar nossas falas. Lembrando, isso é apenas uma 
especulação. 

Com isto em mente, nós três decidimos que iremos nos comu-
nicar apenas com uso de linguagem científica para evitar o apren-
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dizado delas e sermos surpreendidos por algo que não esperamos. 
Ignov ficou responsável por hackear o sistema de segurança da 
nave e eu a inserir diversas senhas envolvendo assuntos científicos, 
pois desta forma restringimos os acessos e sabemos que de fato são 
seres humanos passando por ali (iremos sobreviver). Decidi optar 
por eletroquímica, pois gosto do assunto. Por fim, outro detalhe é 
que nós três estamos desenvolvendo algo que poderá salvar todos 
na Terra [...]”

“[...] Já chegamos na metade de três meses que saímos da lua 
Europa. Ignov aparentemente morreu, já não vejo Lian Bo e os 
demais tripulantes da nave e prefiro não imaginar o que aconteceu 
com eles, a única que mantenho contato é com a Isabel Santiago. 
Tenho feito de tudo para acalmá-la e mantê-la ao meu lado, ela está 
sendo o meu ponto de apoio neste momento, juro que ficaria louco 
se ela não estivesse aqui comigo. 

Bom, atualizando meu diário, hoje eu fui ler os resultados 
das amostragens biológicas das células, tecidos e outros compo-
nentes da criatura que eu e Jonathan estávamos estudando há um 
bom tempo atrás. Eu percebi algumas coisas, a primeira é que a 
forma que eles assumem, não é a organização biológica real deles, 
de alguma forma eles incorporaram esta aparência de algum outro 
ser vivo no qual encontraram. Minha especulação de algum tempo 
atrás faz todo o sentido agora, eles são seres miméticos perfeitos! 
De alguma forma as células de seu corpo conseguem se moldar e 
adquirem as propriedades físicas dos indivíduos que eles se encon-
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traram com uma extrema facilidade e o fato da provável regenera-
ção delas deve estar ligada a este molde celular [...]”

[...] Minha última anotação foi a 10 dias atrás, eu não consigo 
dormir direito, acredito que se há alguém vivo aqui, a não ser eu e a 
minha querida Isabel, provavelmente eles também não conseguem. 
Bom, já faz muito tempo que não vejo o Jonathan por aí, ele ficava 
muito no laboratório de Biologia, mas tenho estado o tempo todo 
no de química e não vejo sinal dele, espero que não tenha morri-
do. Sobre as criaturas, eu tive uma epifania que comprova minha 
hipótese sobre a perfeição mimética das criaturas. Hoje, indo ao 
refeitório ouvi diversos gritos de socorro, a voz era muito familiar 
para mim, Lian Bo estava pedindo ajuda [...].

[...] Eu fui lentamente e silenciosamente até o corredor de 
onde estava vindo os gritos, e quando olhei de relance, era a mal-
dita criatura gritando socorro. Eu já imaginava que estas criaturas 
maiores eram inteligentes, mas imitar a voz de um humano, isto 
foi longe demais. Agora tenho que desconfiar de qualquer voz que 
eu ouvir, sinto que estou perdendo as esperanças em sobreviver 
nesta nave, mas felizmente tenho usado muito do meu sistema de 
segurança, as criaturas não podem entender o nosso conhecimento 
científico e isto eu posso usá-lo para nos diferenciar [...].

[...] Cá estou novamente, ontem quando fui tentar ir ao refei-
tório, descobri que as criaturas maiores conseguem imitar vozes 
humanas. Hoje, eu tirei coragem para buscar os alimentos que eu e 
a Isabel precisávamos e cada dia, uma surpresa. Bom, infelizmente 
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vi o corpo de Lian Bo sendo levado para servir de alimento para 
a rainha. Eu não sei de onde eu tirei coragem, mas fui silenciosa-
mente seguindo um dos maiores que levava o corpo, ele chegou 
até a sala de hibernação e entregou o corpo para a rainha, aquele 
monstro enorme. E foi aí que descobri como se comunicam. Es-
tes monstros desgraçados possuem uma inteligência compartilha-
da, onde a rainha consegue se comunicar com todos seus súditos 
sem necessitar estar próximo e aparentemente, somente os maiores 
conseguem se comunicar diretamente com a rainha. Os maiores 
devem encostar sua cabeça com o da rainha e a informação que 
coletaram é passada para ela e a partir daí, todos têm a mesma 
informação [...]. Fiz um esquema para tentar simplificar.

[...] Bom, depois de ter descoberto que estas criaturas imitam 
as vozes dos humanos, que conseguem manter uma rede de comu-
nicação, por fim eu vi algo assustador. Isto muda algumas infor-
mações que havíamos coletado, já que não são todas as criaturas 
que são cegas, pois a rainha consegue enxergar, e muito bem. Eu 
vi o momento em que as criaturas maiores colocaram o corpo de 
Lian Bo no chão e naquele mesmo momento, a rainha olhava para 
o corpo e começava a transformar partes de seu corpo monstruoso 
no corpo do engenheiro. Eu estou aterrorizado até agora, se existia 
alguma chance de sobrevivência, eu não sei onde encontrar mais. 
Depois daquela cena, a rainha provavelmente dá alguma ordem 
para seus súditos e naquele mesmo instante eu comecei a correr em 
direção ao laboratório e aqui estou, totalmente sem palavras. 
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Não sei com que forças eu irei manter este diário atualizado, 
ou o porquê que estou escrevendo ainda, talvez, por já ter começa-
do eu não consiga deixá-lo, mas estou cansado, esperar dois anos 
no espaço vazio é surreal. Tentei entrar em contato com a Orga-
nização Mundial mais uma vez, na primeira, por estarmos próxi-
mos de Júpiter não deu certo, mas não consegui desta vez também, 
mandei uma mensagem gravada para eles, espero receber uma res-
posta em breve.

PS: Se alguém ler isto, rsrsrs (de ironia”, não abra meu quar-
to, afinal, nas minhas idas e vindas pela nave, encontrei um dos 
grandes no meu quarto, o tranquei lá. Me senti o fodão, afinal, é um 
desgraçado a menos para me preocupar.”

Naquele momento você finaliza a leitura do diário do quími-
co Nalla. Por se sentir muito cansado e desgastado pela longa lei-
tura você decide retornar à sala de comando para descansar e voltar 
a explorar no dia seguinte, afinal agora você possui informações 
importantíssimas para sua sobrevivência.

Recebeu o Item NPG – 7 (diário de Nalla), este item irá lhe con-
ferir passagem em algumas partes da nave, você o guarda em sua 
mochila. Com isto, passa um dia de sua exploração. Vá para 18.
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58

Após a configuração da bateria que irá alimentar o drone vei-
cular no modo automático na superfície da lua, você finalmente se 
levanta e vai em direção a Ignov, que estava lhe esperando em uma 
sala especial que fica entre a nave e a superfície de Europa. Com a 
ansiedade já afetando seus batimentos cardíacos, você finalmente 
sai da nave e dá seu primeiro passo, vislumbrando a vastidão da 
crosta congelada de Europa. 

Naquele instante, você se maravilha como suas poucas ge-
leiras montanhosas, a presença de uma tênue atmosfera, que não 
consegue esconder o imenso espaço negro afora, indicando sua ín-
fima presença no cosmos. Não bastante, o imenso gigante gasoso 
Júpiter logo ao lado, com seu fino, mas majestoso anel rochoso, 
tudo isto te faz arrepiar momentaneamente. Você olha para Ignov e 
consegue perceber logo após uma sombra do capacete, lágrimas de 
emoção por vivenciar aquele momento.

Segundos depois, Elétron aparece em sua frente dizendo. — 
Desculpe atrapalhar o momento, mas saibam que temos que acio-
nar e ativar o drone móvel para começarmos a obter dados das 
condições naturais daqui. Sem contar que o oxigênio de vocês para 
essa missão é limitado por tempo. Saiba que estarei gravando todo 
o seu processo aqui, então fique à vontade para poder assistir e se 
deleitar das imagens depois.

Você então aciona o controle automático do drone, que ra-
pidamente começa a se mover em uma velocidade considerável 
e chega até o ponto que ele estava programado. Em seguida, ele 
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começa a se transformar em uma pequena base, surgindo de seu 
corpo algumas antenas e instrumentos de medição. Você caminha 
em direção a ele, que já começa a utilizar suas garras para pegar 
materiais do solo bem como brocas para realizar algumas escava-
ções na obtenção de amostras do solo congelado. 

Chegando lá, você percebe ao nordeste um grande desnível 
no solo e observa um gêiser esguichando um líquido semelhante 
com água. Neste instante você usa o Elétron para registrar as ima-
gens e compartilhá-las com os demais membros da equipe. Você 
aproveita o momento para discutir com seus colegas sobre explo-
rar a região e então fica entendido que você deve tomar a decisão. 
Para explorar Vá para 34, caso decida não explorar Vá para 42.

59

Pilhas são dispositivos eletroquímicos capazes de produzir 
corrente elétrica por meio de reações redox espontâneas, ou seja, 
as pilhas são uma consequência das transferências de elétrons re-
sultante de uma reação redox, portanto sua senha não é válida.                 
Vá para 54.

60

Ao chegar na sala de comando, você aciona o computador 
principal da nave para saber quanto tempo exatamente levaria para 
chegar ao planeta Terra. A resposta o surpreende, “em menos de 
10 dias você estaria adentrando a atmosfera terrestre”. Você se sur-
preende por estar tão próximo de casa e indo até a janela da nave, 
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ao longe consegue observar o pálido e quase extinto azul do seu 
planeta. Ao mesmo tempo começa a ficar preocupado, refletindo 
sobre o que deveria fazer nestes últimos dez dias para poder sal-
var a si e toda a humanidade. Você tenta entrar em contato com 
a Organização Mundial por meio do sistema da nave, mas uma 
mensagem dizendo “sistema de comunicação impossibilitado de se 
conectar” aparece na tela do computador principal. 

Você fica parado por algum tempo pensando, sem possibilida-
de de comunicação, sozinho na nave, o que poderia fazer? E logo, 
as únicas opções surgiram em sua mente, sobreviver a qualquer 
custo, obter informações que seus colegas poderiam ter coletado 
das criaturas e por fim, exterminar as criaturas da nave.

Com este pensamento em mente, parece que você não tem 
opções a não ser explorar a nave e seus perigos. Vá para 18.

61

Você se encaminha ao laboratório de Biologia com muita 
atenção e silêncio, até conseguir o acesso facilmente. Neste mo-
mento, caso você não tenha o item NPG – 7, Vá para 65. Caso 
tenha o item, Vá para 92.

62

Você se sente sortudo por conseguir a última vaga para a ex-
ploração à superfície da lua Europa, seu companheiro Elétron lhe 
parabeniza!
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— Vejo que está com sorte! Além de ser o Explorador mais 
novo da história, você ainda vai conseguir ser o mais jovem a pi-
sar em uma lua. Nem mesmo na Lua do planeta Terra houve um 
feito desta forma, irei registrar tudo para que isto fique marcado na 
história. 

Naquele instante, na tela aparece um sinal de positivo e em 
seguida um sorriso, e o robô continua. — Bom, sem mais enrola-
ções, irei te conduzir para a sala das máquinas, lá você irá vestir 
um exoesqueleto robótico para que possa se locomover fora da 
nave e facilite sua exploração na superfície.

Elétron então te encaminha até a sala das máquinas onde você 
se encontra com seu parceiro de exploração, Ignov Maksim, um 
cientista da computação experiente, com porte físico robusto e com 
suas barbas e cabelos já grisalhos, ele então lhe dá as boas-vindas.

— Olá, sou Ignov Maksim! Finalmente temos um tempo para 
podermos conversar com mais calma, toda esta loucura de missão 
e viagem não nos permitiram ter tempo nem mesmo para dialogar 
com nossos colegas de missão. Mas isto é evidente mesmo, todos 
ficaram empolgados para contar para seus familiares na Terra que 
chegaram bem e depois ainda mais excitados com a exploração. Eu 
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mesmo passei horas conversando com minha esposa e meus três 
filhos, um deles tem até a sua idade, me surpreendi em saber quão 
novo(a) é e já faz parte dos Exploradores, hahaha.  

— Você deve levar uma vida bastante agitada! Continua o 
cientista colocando a mão sobre sua cabeça. — Afinal, vocês ar-
riscam suas vidas a todo instante para poder explorar as ruínas 
deixadas pelo grande cataclisma em busca de recursos que possi-
bilitaram nossa tecnologia. Graças a vocês, conseguimos recupe-
rar muitas coisas perdidas, como colega cientista, você tem minha 
eterna gratidão!

Após alguns minutos de conversa, você e Ignov, já trajados 
com os exoesqueletos robóticos, estão preparados para iniciar a ex-
ploração da superfície da lua Europa. Ignov entra em contato com 
o restante da tripulação que está na sala de comando para que eles 
abram a porta. Já você está realizando as últimas configurações no 
drone veicular que irá montar uma base automática robotizada na 
superfície da lua. Instantes depois, a porta se abre e vocês serão os 
primeiros a pisar no solo da lua Europa.

Ignov te pergunta se você já finalizou as configurações do 
drone, afirmando que o coração e cérebro de toda a missão é este 
drone veicular e que todo cuidado é pouco. Você indica que falta 
apenas um último passo, com isto, você olha e aciona a IA (inte-
ligência artificial) do drone e nele uma voz digital diz a seguinte 
informação:
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“Favor selecione a fonte de energia através de uma das duas 
pilhas disponíveis em nosso sistema. Mas, atenção! A voltagem 
ideal para 100% de funcionamento para atividades automáticas 
é de uma bateria possuindo um potencial de 9,3 V. Assim que se-
lecionar a pilha, acione 10 unidades desta pilha para compor a 
tensão elétrica total da bateria.”

Neste mesmo instante, Elétron se dispõe a ajudar. — Se pre-
cisar de mim para relembrar algum conceito, faça uma busca em 
meu banco de dados! Aposto que terá registros sobre o tema que 
poderá ajudá-lo a realizar a melhor escolha para a situação, lem-
bre-se estou aqui para auxiliá-lo.

Então no monitor aparece:

Pilha 1:

Semi reações:

Ni2+(aq) + 2e– → Ni(s)  Eº= -0,25 V
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Mn2+(aq) + 2e– → Mn(s)  Eº= -1,18 V

_______________________________________

Reação Global:  Ni2+(aq) + Mn(s) → Ni(s) + Mn2+(aq)  Eº= ? V

Caso sua escolha seja a Pilha 1, vá para 58.

Pilha 2:

Semi reações:

Pb2+(aq) + 2e– → Pb(s)  Eº= -0,13 V

Cu2+(aq) + 2e- → Cu(s)  Eº= +0,34 V

_______________________________________

Reação Global:  Cu2+(aq) + Pb(s) → Cu(s) + Pb2+(aq) Eº= ? V

Caso sua escolha seja a Pilha 2, Vá para 19.

63

Hey, hey, sério mesmo jovem padawa! Lian olha para você 
com um olhar desconfiado. — Você deve levar isto mais a sério, 
precisamos do drone para coletar os dados e não podemos danifi-
cá-lo, por favor reveja sua escolha, um plástico com certeza não é 
um bom condutor de eletricidade. Você perde 1 ponto de destreza. 
Vá para 31.
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64

Senha incorreta! Favor reveja os conceitos da charada e tente 
novamente. Você perde 1 ponto de Vitalidade para o resto do jogo. 
Vá para 10.

65

Você entra no laboratório e percebe que o local está faltando 
alguns equipamentos e está muito bagunçado. Você procura por 
documentos ou equipamentos, tentando achar algo útil para sua ex-
ploração, mas é interrompido por algumas vozes, vozes humanas! 

― Está bem! Eu confio em você! Estas foram as falas na qual 
escutou. A voz se assemelhava muito com a da Isabel Santiago, a 
geóloga.

Naquele instante seu pensamento se alegra, pois encontrar al-
guém vivo naquela situação, seria a maior felicidade que poderia 
sentir. Você olha para o Elétron e ele fica feliz por você.

Você se dirige ao local de onde está vindo a voz, mas, naquele 
momento, você é surpreendido pela informação que seus sentidos 
estão entregando para seu cérebro. Uma das criaturas estava re-
petindo as palavras que acabara de ouvir, no mesmo instante, seu 
cérebro trava, pois não conseguia entender aquela situação e você 
é atacado de surpresa pela outra criatura. O golpe desferido não foi 
fatal, mas foi o suficiente para fazer você recobrar sua consciência 
e te ferir gravemente. Se você estiver com a Vitalidade cheia ou 
semi cheia, perca 1 de Força, 1 de Destreza e sua Vitalidade até 
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restar cinco e Vá para 67. Caso sua Vitalidade seja cinco ou me-
nos, você morre.

66

Parte do amontoado de carne, músculos e fibras estava ao 
chão começando a formar uma criatura quadrúpede. A criatura era 
enorme, possuía olhos humanos, dentes que se enfileira desde sua 
mandíbula até seu abdômen. Sua estrutura física foi tomando for-
ma até se ajustar ao tamanho da sala de hibernação, da parte supe-
rior de suas costas surgiram quatro tentáculos e de sua pele surgiu 
uma membrana líquida que cobria boa parte do corpo. 

Você consegue reagir rapidamente, mas o susto ao ver aquela 
criatura o faz cair ao chão enquanto tenta dar o primeiro passo. 
Mas a sorte estava a seu favor, um membro sai da boca da criatura 
e passa por cima de você, ao tropeçar, atingindo a parede logo em 
seguida.  A criatura lança um grunhido como se algo lhe causasse 
dor. Você olha aquele membro em direção a parede e percebe que 
ali continha alguns fios elétricos expostos e supõe que a eletrici-
dade poderia ferir a criatura gravemente. Você se levanta rapida-
mente e observa a enorme criatura à sua frente e ela o encara no-
vamente, logo você deduz que aquela poderia ser a rainha. Após se 
recuperar do choque, a rainha rapidamente lança duas das câmaras 
de hibernação em direção a abertura da porta a fechando com os 
destroços da colisão entre ela e a parede, formando uma arena de 
batalha onde se encontram.
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Você percebe que a única chance de escapar dali é a derro-
tando. Mas esta chance de derrotá-la e fazendo com que ela acerte 
a região onde os fios de eletricidade estão expostos. A rainha não 
perde tempo e o ataca com um de seus tentáculos, você imediata-
mente puxa de sua mochila uma barra de ferro e usa toda sua força 
para desviar o ataque em direção a parede onde os fios estavam ex-
postos. A rainha novamente grunhe de dor e seu semblante muda, 
você sorri e se ajeita de tal forma a conseguir desviar os próximos 
ataques e direcioná-los rumo aos fios elétricos.

RAINHA   VITALIDADE: 20   FORÇA: 13

Quando diminuir a vida da rainha pela metade, Vá para 44.

67

Você se depara com uma situação de vida e morte. Duas 
criaturas estão neste momento te rodeando, buscando por outro 
momento de fraqueza para atacar. No momento que recobrou sua 
consciência, por um simples impulso você desviou o membro per-
furante da criatura de um ponto vital seu, mas agora, sua única 
chance de sair do laboratório é enfrentando e derrotando as cria-
turas.
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CRIATURA 1   VITALIDADE: 10   
 FORÇA: 11

CRIATURA 2                VITALIDADE: 9   
 FORÇA: 9

Se vencer, Vá para 78.

68

Você continua olhando os arquivos do computador em bus-
ca de mais informações que possam ser úteis, mas é interrompido 
quando escuta algo semelhante a uma voz humana dentro de um 
cômodo mais afastado do laboratório.

― Está bem! Eu confio em você! Estas foram as falas na 
qual acabou de escutar. Você reconhecia a voz, pois se assemelha-
va muito com a da Isabel Santiago, a geóloga.

Você estranha aquela voz e rapidamente desconfia, pois havia 
lido no diário do químico Nalla, que as criaturas podiam imitar as 
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vozes dos humanos. Com isto em mente, você se aproxima silen-
ciosamente até a abertura da porta e observa de relance para dentro 
do cômodo, a prova não poderia ser mais clara! A criatura realmen-
te estava imitando a voz da Santiago. A partir daquele momento, as 
palavras do químico se tornaram transparentes como água.

Você então decide testar a segunda informação que havia ob-
tido naquele dia, a fraqueza da criatura. Logo, você começa a pro-
curar por objetos ou alguma coisa que poderia auxiliá-lo de qual-
quer forma na construção de uma armadilha. Procurando dentro 
dos armários e os locais onde ficavam alguns reagentes, você en-
contra três frascos de solução salina concentrada e poucos minutos 
depois encontra um fio elétrico que se aproximava o suficiente da 
porta. 

Você despeja um dos frascos contendo a solução salina no 
chão e coloca o fio elétrico em contato com o líquido, agora, a 
única coisa que faltava era chamar a atenção das criaturas para fora 
da sala. 

Você lança o frasco próximo onde o líquido estava e se es-
conde por detrás de um balcão e fica espreitando a reação das duas 
criaturas ao despedaçar do vidro no instante que há o choque con-
tra o chão. As criaturas saem rapidamente do cômodo e finalmente 
elas tocam o chão coberto com a solução salina. No mesmo instan-
te a eletricidade percorre o corpo das criaturas deixando-as imobi-
lizadas momentaneamente e um cheiro forte de carne queimada no 
ambiente. Você se levanta e com um leve sorriso em seu rosto vai 
até as criaturas atordoadas, o choque não foi o suficiente devido à 
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pouca quantidade da solução condutora disponível no chão, mas 
você percebe que o corpo da criatura já não conseguia se regenerar. 
Este é o seu momento, então você ataca as criaturas.

CRIATURA 1  VITALIDADE: 7                 FORÇA: 9

CRIATURA 2   VITALIDADE: 4      FORÇA: 6

Se vencer, Vá para 102.

69

A porta então se abre. Você se pergunta o porquê daquela 
senha e o motivo de usar eletroquímica naquele local. Ainda sem 
entender muito o que está acontecendo, você segue em direção ao 
corredor, lá o que vê o deixa horrorizado. As paredes do corredor 
estavam cobertas por um sangue já seco e diversos arranhões. Se-
gundos depois você começa sentir um cheiro forte de carne apo-
drecida que o faz colocar sua mão imediatamente a cobrir seu nariz 
e boca resistindo a ânsia de vômito que quase escapa.
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Naquele momento você busca se tranquilizar e se recorda das 
palavras de Ignov, “as criaturas reagem violentamente ao som”. 
Você olha para a sala médica e procura algo que possa usar para se 
defender e ali, próximo ao armário onde havia coletado os itens de 
cura, você desmonta parte do armário e pega uma pequena barra 
de aço. Você retorna para o corredor e mesmo passando por todas 
as cenas que vai observando ao longo do caminho, você vai cami-
nhando atentamente e o mais silencioso em direção a sala de co-
mando, pois é a partir dela que você conseguirá acesso aos outros 
setores da nave.

Chegando até a porta que leva à sala de comando, você perce-
be, logo ao final do corredor, um corpo caído. Você decide, ir à sala 
de comando (Vá para 60) ou ir até o corpo (Vá para 29).

70

Você chega ao laboratório de química da nave. Ao entrar den-
tro da sala do laboratório, você nota que existem três portas levan-
do a setores separados. Ao investigar as portas você percebe que:

A porta da esquerda está livre, só precisa encontrar a senha por 
meio de um enigma, Vá para 52.

A porta central necessita de um cartão de identificação no qual te-
nha sido verificado há 3 dias, caso o tenha, Vá para 81.

A porta da direita você precisa ter em sua mochila os itens: 
[MOL/L], A-||C+, ELEKTRISH, ATOM – 93, para acessá-la. Caso 
os tenha, Vá para 84.
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71

A rede é construída ao redor do drone veicular e após várias 
horas, a tempestade elétrica passa. Você e todos da nave perce-
bem que o drone não responde mais a nenhum comando e não 
está gerando nenhum dado. Todo o investimento em engenharia e 
financeiro aplicado naquele drone foi gasto sem obter os resulta-
dos esperados. Todos fracassam em suas missões no dia seguinte, 
pois era a partir do drone veicular que iriam se obter muitas bases 
na superfície da lua para possíveis chegadas de robôs operários na 
coleta de recursos.

Logo, todos tiveram que atrasar as missões até que Lian Bo 
fosse capaz de fazer as reparações necessárias para o funciona-
mento básico do drone. Já que vocês só poderiam retornar ao pla-
neta Terra depois de relatarem a base de comando da Organização 
Mundial que estariam voltando, pois eles deveriam programar os 
Skyhook, que servem como um acelerador e ajuda a economizar 
combustível, a estar no local exato quando a nave passasse por ele 
em Marte e assim serem direcionados para a Terra. Sem o satélite 
ultra potente do drone veicular isto não seria possível.

No entanto, isto levou muitos dias, o que ocasionou na falta 
de recursos alimentares, consequentemente nutricionais que aca-
bou desencadeando doenças em função do sistema imunológico 
enfraquecido. Os aspectos higiênicos começaram a perder o con-
trole e medicamentos começaram a ficar escassos na nave. A soma 
de todos estes problemas começou a causar problemas psicológi-
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cos nos tripulantes. Consequentemente a não adequação biológica 
ao ciclo de dia e noite na lua, que são três dias e meio se compara-
do com o da Terra, também auxiliou este estado mental.

Com toda esta reação em cadeia de problemas, muitos chega-
ram a perder suas vidas, incluindo você.

Vá para 7.

72

Você consegue chegar até a superfície, quase sem fôlego, mas 
com muita determinação, você segura o máximo a sua respiração 
para tentar retirar parte da água que ainda estava em seu uniforme 
o perfurando em outras regiões para a água não congelar e você 
não morrer. Em seguida você pega uma fita no bolso de seu traje 
e passa nos locais onde ele foi perfurado. Olhando ao seu redor, 
ainda muito desnorteado e com as vistas embaçadas devido à falta 
de oxigenação, você procura por Jonathan, mas ele não se encontra 
por perto. Em seguida, o pouco de oxigênio restante do seu uni-
forme chega até seus pulmões, você tenta a comunicação, mas seu 
traje sofreu vários danos e com a tempestade elétrica acontecendo 
não há possibilidades de comunicação. Logo, a única forma de pe-
dir ajuda é chegar até a nave correndo e você o faz. Você reduz sua 
Vitalidade e Força para 1.

Vá para 46.
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73

— Há quanto tempo Explorador(a)! Fico muito feliz que es-
teja vivo. Nunca tive a oportunidade de te agradecer pessoalmente 
por ter salvo minha vida lá na lua Europa, mas deixarei aqui o meu 
mais sincero agradecimento, você fez algo impagável por mim e 
sou eternamente grato por isto. No entanto, se você está vendo esta 
mensagem significa que eu não estou mais neste mundo, muita coi-
sa aconteceu depois que me salvou e estou aqui para te deixar mais 
ou menos a parte do que aconteceu e do que está por vir.

Ignov então se ajeita em sua cadeira e continua. — Bom, tudo 
começou a ficar estranho depois da nossa última missão, a missão 
em que salvou minha vida. Chegamos na nave e você estava in-
consciente, você foi encaminhado urgentemente para a sala médica 
e a doutora Yuki Sakamoto começou a realizar os procedimentos 
cirúrgicos em você, felizmente você conseguiu se adaptar bem às 
operações, no entanto você não retomou a consciência por algum 
tempo.

— O mesmo também aconteceu comigo e Jonathan! Tivemos 
ferimentos leves, então só passamos alguns dias na sala médica e 
nos recuperamos rapidamente! O comandante entrou em contato 
com a Organização Mundial e tivemos a notícia que poderíamos 
retornar para casa, a Terra. Mas, foi a partir daí que as coisas come-
çaram a seguir um caminho estranho. Héracles propôs uma reunião 
de emergência para discutir com todos sobre o que aconteceu na 
nossa última missão e neste dia, Jonathan simplesmente mostrou 
quem ele realmente é. É claro que eu não acreditei em nenhuma 
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palavra dele, afinal conheci sua índole e sei que todas as acusações 
que ele fez contra você são inaceitáveis. 

Naquele momento você pausa o vídeo e estranha aquela fala 
tentando entender o que está havendo ali, mas então retorna a as-
sisti-lo. — Jonathan te incriminou de tentar assassiná-lo, de per-
suadi-lo e não o bastante, foram encontradas duas estruturas ovais 
em um dos drones auxiliares que você utilizou por último. Ele su-
geriu que você havia roubado as estruturas para benefício próprio. 
Eu e Lian Bo tentamos ficar ao seu lado, por conhecermos seu ca-
ráter, mas a discussão começou a ficar bastante eufórica. Foi aí que 
o comandante disse que ambos seriam levados à justiça assim que 
chegassem na Terra, pois lá poderíamos rever todos os materiais 
adquiridos pelos robôs pessoais e outros meios até achar o verda-
deiro culpado e encerrou dizendo que não cabia a ele ou a outra 
pessoa naquela sala julgar alguém.

O cientista da computação então bebe um pouco de água e 
retorna sua fala. — O biólogo então levantou enfurecido de seu 
assento e falou com o comandante que agora ele ficaria responsá-
vel por analisar as estruturas ovais. O comandante concorda, mas 
avisa que Nalla, o químico, ficaria responsável em seguir cada pas-
so dele e ajudá-lo nos estudos, pois Jonathan e você ficariam em 
observação até o momento que fossem colocados a hibernar e até 
a chegada na Terra.

Após um longo suspiro, Ignov retoma sua fala. — Sobre as 
acusações, este é o menor dos seus problemas agora, afinal an-
tes de perder meu robô pessoal enviei diversas gravações dos atos 
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nocivos do Jonathan para o seu, nele estão arquivados diversos 
vídeos que provam a sua inocência e a falta de moralidade da-
quele biólogo. Agora, esta é a parte importante desse vídeo, você 
possivelmente é a nossa última esperança, não, não, na verdade, a 
última esperança da humanidade!

Aquele momento te chama ainda mais atenção, todas as falas 
de Ignov até o presente instante haviam lhe deixado com sentimen-
to de tristeza, rancor e dúvida, mas a última fala de seu amigo o 
fez pensar no que aconteceu nos últimos meses de hibernação que 
esteve. 

— Sendo bastante direto, depois de um mês no espaço, des-
cobrimos que aquelas estruturas eram “ovos” de criaturas que não 
conseguimos detectar. Continua Ignov. — Toda a biologia e quími-
ca que conhecemos na Terra não servia nem ao menos de compara-
ção. Por isto, nenhum de nossos instrumentos detectou algo como 
DNA, RNA ou moléculas orgânicas que tivesse alguma relação 
com a vida, afinal, estávamos procurando por uma vida semelhante 
àquela que conhecemos na Terra, este foi nosso maior erro. Cada 
organização de moléculas orgânicas naquela lua, era a composição 
de um organismo vivo dentro daquele oceano! Mas toda a organi-
zação biológica deles são totalmente diferentes do que tínhamos 
como base. Ou seja, aquela lua está infestada por estas criaturas!

— Você deve estar se perguntando o motivo de sabermos dis-
so só agora, pois é, uma daquelas estruturas ovais, podemos dizer 
que ela “chocou” e dela saiu uma delas. A criatura que saiu de um 
dos ovos tinha mais ou menos o tamanho de um gato. Mas assim 
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que saiu ela acabou fazendo uma vítima como alimento, a psicó-
loga Maria, que estava aguardando o Nalla para uma reunião, foi a 
primeira vítima! Ouvimos os gritos dela ecoando por toda a nave 
e quando chegamos lá, vimos a criatura sugando todo o líquido do 
corpo dela, a deixando com uma aparência semelhante à de uma 
múmia, somente pele e ossos. Todo o líquido dela foi extraído até a 
última gota. Felizmente conseguimos prender a criatura, foi aí que 
Jonathan chegou e disse que queria estudar o espécime. 

Ignov então ouve um barulho no corredor e então começa a 
falar mais baixo na gravação. — Estávamos com muito ódio, por 
isto todos se empenharam a estudar aquele espécime. A primeira 
descoberta foi sobre o que se alimentam, sua principal nutrição são 
os sais minerais presentes em líquidos. Este é um dos motivos da 
água encontrada nos lagos de Europa serem menos concentradas 
do que a água do oceano e foi o principal motivo da criatura ter 
sugado todo líquido da nossa colega. 

— Pela estrutura física, vimos que são adaptadas à vida aquá-
tica e terrestre, semelhante a anfíbios, por isto a criatura possuía 
patas com garras na parte dianteira e uma cauda parecida com uma 
nadadeira atrás. Observamos também que eles são completamente 
cegos e respondem a estímulos sonoros, provavelmente sua base 
de comunicação, já que ele emite alguns sons e movimenta bas-
tante suas duas antenas. Que, aliás, possuem uma luminescência 
esverdeada na ponta, que pensando bem, são bastante semelhantes 
com os olhos.



114 115

Homo sapiens: uma nova história

Allan Pablo Gomes

Ao ouvir estas palavras, você se recorda do momento em que 
você conseguiu ver algo semelhante quanto estava realizando sua 
missão na superfície da lua. — Outra informação que conseguimos 
é que essas criaturas são extremamente violentas, ao estímulo de 
qualquer som elas atacam sem qualquer piedade. E hoje, depois de 
um mês, descobrimos algo ainda pior. Acreditamos que a criatura 
matou a psicóloga primeiro, levou o segundo ovo para a sala de 
hibernação e voltou para se alimentar. Mais cedo haviam pessoas 
que estavam decididas a hibernar pois estavam muito desgastadas 
e quando chegaram na sala de hibernação o que viram aterrorizou 
a todos aqui. Lá existe um ninho destas coisas, eu não sei como 
eles se reproduziram, mas nossas chances de sobrevivência neste 
momento estão muito baixas. 

Neste momento estou aqui com você! Ele mostra você deita-
do sobre a cápsula de hibernação. — Irei trancá-lo aqui para que 
consiga sobreviver. Sei que você me salvou uma vez, mas irei te 
pedir mais um favor, caso eu não consiga, SALVE minha esposa 
e meus filhos, salve as pessoas na Terra, pois nossa nave está le-
vando a nossa própria extinção para lá e você é o(a) único(a) que 
poderá salvar a todos. Eu hackeei e configurei alguns acessos da 
nave para que consiga sobreviver, você vai entender quando for 
tentar sair da sala médica. Após Ignov dizer estas palavras, um urro 
nunca antes ouvido é lançado e ecoado por toda a nave. 

O cientista da computação olha para trás com um olhar de 
assustado e retoma a olhar para a câmera e fala, — Elétron, entrar 
em processo de suspensão e acordar faltando pouco menos de um 
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mês para chegarem a Terra, acorde-o e mostre este vídeo. Gritos 
de pessoas são ecoados nos últimos segundos de gravação e por 
fim Ignov diz olhando para trás em direção a câmera. — Obrigado 
novamente meu(minha) caro(a) amigo(a), assim que sair daqui, se 
tudo tiver dado certo nos próximos dias ou meses que seguirão, 
deixarei um presente de agradecimento na sala das máq. E assim o 
vídeo se encerra.

Neste momento você absorve todas as informações rapida-
mente, e após um longo suspiro de determinação você ergue sua 
cabeça, fecha seu semblante com coragem, pega 4 itens de cura 
disponíveis na sala médica, coloca em sua mochila e vai até a porta 
da sala médica.

Ao chegar próximo da porta, você percebe uma luz azul pis-
cando e um botão. Você aperta aquele botão e naquele momento 
Elétron aparece diante de você dizendo.

— Não sei porque, mas consta em meu sistema que para abrir 
esta porta você deve resolver um enigma, mas você pode optar por 
simplesmente abri-la de outra forma, fica a seu critério.

Você olha ao seu redor e vê uma cadeira com a perna metálica, 
neste instante você se aproxima da porta e se questiona. Encarar 
o enigma para abrir a porta? (Vá para 16), ou utilizar a cadeira?              
(Vá para 2).

Importante: Cada item de cura pode restaurar 4 pontos de vida. 
Use-os sabiamente.

Obs: O item de cura não pode ser usado em batalha, apenas antes 
ou depois, nunca durante.
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74

A porta se abre e você caminha normalmente ao longo do 
espaço do laboratório procurando por algo que pudesse auxiliá-lo 
em sua sobrevivência. Você observa as diversas folhas de papel 
jogadas ao chão cheio de palavras que não consegue compreender 
e alguns números, bem como se atenta aos equipamentos e compu-
tadores todos ligados. Quase no fim do laboratório você consegue 
notar um cheio de comida e diversos pacotes de ração para huma-
nos e comida de astronauta deixadas ali por bastante tempo. 

Ao ir se aproximando de onde estava cheirando a comida, 
você nota um vulto passando por detrás de uma das prateleiras que 
continha vidrarias e naquele mesmo instante você é surpreendido! 
Uma sombra aparece por detrás de você como se fosse te atacar 
pelas costas. 

Para escapar desse golpe você deve comparar sua destreza com a 
sombra que apareceu atrás de você. Caso role um valor superior 
a 13, Vá para 141, caso o valor obtido seja menor ou igual a 13,               
Vá para 85.

75

Uma decisão errônea, mas que foi perfeita para as criaturas, o 
tempo que gastou para resolver o labirinto fez com que uma cria-
tura conseguisse acessar o almoxarifado. Tenha cuidado, pois se 
duas criaturas conseguirem acessar você não conseguirá escapar 
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daqui, logo cuidado com as próximas escolhas, pois elas podem 
acabar sendo fatais. Perca 1 ponto de Destreza para o resto do jogo. 
Vá para 94.

76

Você fala a senha para Isabel, a ATOM – 93 não responde a 
senha e emite um sinal que é escutado pela rainha, que rapidamen-
te observa a geóloga e a bomba no segundo andar. Ela salta em di-
reção a Isabel, que sem ao menos ter tempo para reagir é perfurada 
pelos dentes da rainha. Com o impacto do corpo na plataforma, a 
rainha e a bomba caem. Você observa aquela cena de longe, mas 
não consegue salvar a geóloga, que já se encontrava totalmente 
dentro da boca da criatura. 

A bomba desaparece dentre os destroços de metal da plata-
forma e com isto, a última esperança para derrotar a criatura tam-
bém. Sua perda de esperança naquele instante custou a sua vida, 
no breve instante que baixou sua cabeça em sentimento a perda de 
sua colega, a criatura rapidamente aproveitou sua desatenção e o 
perfura diretamente em seu peito, sugando todo seu sangue e lí-
quido dos seus tecidos. Em seus instantes finais você ainda segura 
fortemente o membro da criatura que o perfurou, no entanto, suas 
forças foram se esvaindo e você não conseguiu desferir o último 
golpe na rainha.
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77

Você consegue se esquivar com certa facilidade dos ataques 
furiosos e completamente cegos pelo ódio que ela carregava em 
cada um deles. No entanto, não conseguia achar uma abertura para 
poder pará-la e ter a chance de conversar calmamente com ela. Até 
que em um breve instante você finge estar totalmente desprepara-
do e indefeso, ela percebe e avança. Você dispõe daquele instante, 
espera ela chegar o mais próximo possível e se vira rapidamente 
chocando suas contas contra o corpo dela, no mesmo momento, 
você segura o braço no qual ela segurava a faca e com sua outra 
mão desfere um golpe no pulso da garota enquanto com o impacto 
ela solta a arma ao chão. 

Aproveitando o impulso do corpo dela, você coloca seu pé na 
frente dos dela, fazendo com que a mesma perca o equilíbrio e vá 
ao chão. Ao cair, ela acaba batendo a cabeça no chão e permane-
cendo lá desacordada, você se assusta, mas rapidamente percebe 
que a geóloga havia apenas desmaiado. 

Após alguns minutos ela acorda e observa o seu robô, Eléc-
tron, diante dela, pois você estava preparando uma comida para 
quando ela acordasse. Seu robô conta toda sua história até o mo-
mento em que você havia a reencontrado. Você aparece diante de-
les.

Vá para 105.
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78

Cansado de sua última batalha, você se senta e resolve anali-
sar as informações do computador. Acessando o arquivo que está 
indicado na tela principal ele se abre.

“Relatório de análise de fraqueza do espécime EUR – 1”

“Após diversos testes feitos com o material orgânico amostral, a 
chance deste material orgânico sobreviver ou se regenerar após 
uma descarga elétrica alta é de 0%. Como a composição química 
do espécime EUR – 1 possui uma concentração muito alta de sais 
minerais dispersos em solução aquosa em suas células e conse-
quentemente em seus tecidos, a presença de uma corrente elétrica 
neste organismo irá causar um desequilíbrio tão grande entre este 
íons e as ligações químicas responsáveis por sua formação que 
irá decompor o material orgânico rapidamente o enfraquecendo e 
deixando suscetível a destruição .”

Você finaliza a leitura do relatório esboçando um sorriso em 
seu rosto. Pois, a partir deste instante, o primeiro clarão de espe-
rança surge, você sabia qual era a fraqueza das temidas criaturas e 
agora poderia agir.

No término do dia, você começa a ouvir alguns grunhidos 
onde as duas criaturas que você derrotou estavam. Você estranha 
aquele barulho, mas procura ficar em silêncio e não chamar muita 
atenção. Pouco tempo depois, ao estar se retirando do laboratório e 
voltando à sala de Comando, você encontra dois frascos contendo 
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uma solução salina muito concentrada, você a pega e coloca em 
sua mochila.

Recebeu o Item [MOL/L] (solução salina concentrada), este item 
irá lhe conferir passagem em algumas partes da nave e poderá ser 
utilizada em batalha, quanto for necessário usar (em batalha), será 
indicado no texto. 

Logo, mais um dia se finaliza. Vá para 18.

79

Depois de algum tempo, você mostra o plano/projeto que 
você encontrou na sala de máquinas, no qual Nalla, Ignov e Lian 
Bo estavam trabalhando juntos, que esquematiza a construção de 
alguma coisa que poderiam usar para matar as criaturas. Santia-
go finalmente mostra um sorriso em seu rosto, mesmo após muito 
tempo sem lembrar como era esta sensação. 

― Nalla conversou comigo um pouco sobre este projeto no 
qual eles estavam trabalhando. A geóloga continua com uma voz 
um pouco mais empolgada. ― Ele estava fazendo uma pesquisa 
no laboratório de biologia sobre as principais fraquezas daqueles 
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monstros. Mas naquele tempo, era apenas uma especulação sobre 
as possíveis fraquezas. Ele me passou algumas informações sobre 
isto na época, então estou disposta a te ajudar. Acredito que nossa 
esperança de sobrevivência está em suas mãos e sei que ele gosta-
ria que eu lhe ajudasse se fosse possível. Ela se levanta de seu as-
sento e caminha em direção a um computador colocando um cartão 
nele e retirando um pouco depois.

― Este é um cartão de identificação que lhe dará acesso a 
segunda parte do laboratório de química, aquela porta do centro 
quando chegou aqui! Só que a porta só aceitará este cartão após 
ter passado três dias, então recomendo explorar um pouco mais a 
nave e buscar mais informações que favoreçam nossas chances de 
sobrevivência.

Você pega o cartão e guarda em sua mochila, a Santiago con-
tinua. ― Neste tempo, eu irei estar no outro laboratório produzin-
do as duas substâncias químicas que consta neste projeto. Como 
as instruções para sua síntese estão descritas aqui, acredito que 
consigo produzi-las! Diz ela confiante. ― Finalmente tenho uma 
forma de me vingar destas criaturas e com toda certeza irei fazer 
isto acontecer, conto com sua ajuda Explorador(a)!

Você obteve o ID-Card. Este item te permite acessar a porta central 
do laboratório de química. No entanto, este acesso apenas pode 
ser feito a partir de três dias depois de sua conversa com Santiago. 
Portanto, você perceberá no texto quando passar os dias. Assim 
que completar os 3 dias, você poderá acessá-la.

Vá para 18.
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80

Com a chegada do fim do dia, você vai ao seu dormitório e 
pega seus instrumentos para poder observar o gigante gasoso. Você 
então fica encantado por poder ver de perto as nuvens coloridas 
que pairam na superfície dele, ao longe você consegue observar 
as tempestades entre as nuvens de hidrogênio e hélio que o com-
põem. Você vai um pouco além utilizando seus instrumentos de 
observação e consegue captar na grande mancha vermelha dele, o 
grande e quase eterno furacão, com toda sua grandiosidade. Você 
passa muitas horas o observando, admirando tamanha perfeição da 
natureza. Passados alguns instantes você decide ir descansar para 
a missão do próximo dia. Você ganha mais 1 ponto de Destreza.

Vá para 15.

81

Finalmente após três dias você consegue acessar a porta cen-
tral do laboratório de química. Ao entrar você escuta vários baru-
lhos vindo de uma das partes onde estavam a maioria dos equipa-
mentos de grande porte do laboratório. Santiago o recepciona ao ir 
se aproximando de um dos equipamentos do local.

― A síntese foi um sucesso! Aparentemente os materiais 
sintetizados são uma espécie de substância química usada como 
material para eletrodo de alguma super pilha ou bateria. Os dados 
simulados de capacidade de carga, de retenção de carga, densidade 
de energia, número de ciclos de carga e descarga, entre outros, são 
assustadores para os padrões das pilhas e baterias de lá da Terra. 
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Acredito que vamos ter que obter os outros materiais para montar 
esta arma.

Você pega os materiais e coloca em sua mochila. Santiago 
olha para você e continua. ― Quando você estiver com todos os 
outros materiais que estão representados no projeto você pode me 
encontrar no terceiro laboratório de química. É aquele que fica na 
porta à direita. Eu irei ficar lá por algum tempo e ir antecipando as 
configurações das máquinas e os instrumentos para a montagem 
desta arma. Não vejo a hora de construir esta belezinha e acabar 
com estas criaturas!

Naquele mesmo instante, você se lembra que não havia fe-
chado a porta do laboratório e percebe a quantidade de barulho que 
estava fazendo no local e se lembra que as criaturas são sensíveis 
ao som. Você pede para que a Santiago se escondesse e sai cor-
rendo em direção a porta, chegando lá, você se depara com sete 
criaturas já na parte principal do laboratório de química. 

Rapidamente você toma a única decisão possível no momen-
to, lutar contra elas, você busca em sua mochila algo para auxiliá-
-lo!

Caso tenha o item [MOL/L], Vá para 100.

Caso não tenha o item [MOL/L], Vá para 13.

Você obteve o item A-||C+. Este item te permite acessar a porta 
direita do laboratório de química bem como será utilizado em uma 
parte específica da história. 
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82

Ao colocar a senha, uma gravação é passada para você. ― 
Olha só, encontramos um defensor contra as forças malignas. Diz 
Lian Bo na gravação. A força magnética que segurava a ATOM – 
93 se solta e você consegue pegá-la. Pois bem, ouça atentamente! 
Continua a gravação. ― A ATOM – 93 precisa ser ativada antes 
de iniciar a montagem no laboratório de química, caso isto não 
aconteça, ela não servirá de nada. Mas é bastante simples, você 
deve encontrar os dois terminais dos fios presos, um na esquerda 
e outro na direita, abaixo dela. Depois que encontrar o início do 
terminal (esquerda) e o final do terminal (direita) você ativará a 
chave dos dois terminais simultaneamente. Isto irá fazer com que a 
eletricidade percorra o circuito e isto irá ativá-lo. Feito isto, depois 
é só encontrar o resto dos itens que faltam e nossa belezinha estará 
pronta para uso. Ah é, você vai saber que deu certo se aparecer um 
painel eletrônico com um cadeado e uma mensagem abaixo dele. 

Você gira cuidadosamente e encontra os fios. Neste momento 
você observa atentamente o lado esquerdo e direito da ATOM – 93.
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A combinação para ativar as chaves simultaneamente é:

A – E, B – F, C – H, D – G, Vá para 86.

A – E, B – F, C – G, D – H, Vá para 25.

A – F, B – E, C – H, D – G, Vá para 121.

A – F, B – E, C – G, D – H, Vá para 30.

83

Ao sobreviver ao ataque das criaturas, você aguarda algum 
tempo para que outras não cheguem até onde está e avisa a geólo-
ga que está tudo bem! Depois de algumas horas, você então sai do 
laboratório. Vá para 18.
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84

Você chega até o último laboratório de química. Isabel San-

tiago lhe recebe com um sorriso no rosto dizendo.

― Vejo que conseguiu todos os materiais necessários para a 

construção desta belezinha que pode ser nossa esperança. Estou 

muito animada em poder montá-la e descobrir logo o que é. 

Você e Santiago caminham juntos rumo a uma máquina se-

melhante a um robô, fixo em uma das partes da nave. A geóloga 

aponta para a máquina dizendo. ― Levou um tempinho para eu 

conseguir interpretar corretamente a última parte daquele projeto, 

mas ao que me parece vamos ter que usar este robô aqui para mon-

tar esta arma. Coloque os itens naquela abertura à esquerda que 

iremos iniciar o processo de montagem.

Você retira os itens [MOL/L], A-||C+, ELEKTRISH, ATOM 

– 93, de sua mochila e as coloca na abertura indicada por ela. Na-

quele momento, Santiago insere a chave de comando indicado no 

projeto na máquina e poucos minutos depois ela o(a) chama.

― Enquanto eu permaneço controlando o robô manualmente, 

eu preciso de sua ajuda! No computador ao lado irá aparecer algu-

mas escolhas de montagem e definições que a arma deverá ter e 

gostaria que fizesse isto por mim, assim que for feito, o resto pode 

deixar comigo!
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Você se senta em frente ao computador e pouco tempo depois 

a primeira mensagem aparece na tela, dizendo o seguinte.

“As configurações do modelo ATOM – 93 precisam ser definidas. 

No sistema consta a presença de todos os itens para a sua cons-

trução, no entanto, é necessário a definição de algumas etapas.”

“Primeiramente, você deve montar uma representação da pilha 

que irá alimentar o sistema ATOM – 93, para que nosso siste-

ma identifique a ordem correta dos materiais a ser implementada. 

Para que isto aconteça, foi realizado uma leitura das semirreações 

dos materiais para o cátodo e ânodo e estão esquematizadas abai-

xo.”

Semirreações:

    X+
(aq) + e- → X(s)   Eºred < 0

Y2(s) + 2e- → 2 Y-
(aq)     Eºred > 0
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― Iremos passar por uma série de perguntas! Diz seu robô 
Elétron. Sabe que pode contar comigo caso precise, é só acessar 
meu banco de dados sobre o assunto.

A representação correta para a pilha a ser utilizada na ATOM – 93 
é:

Y2(s) / 2 Y-
(aq) || X(s) / X

+
(aq), Vá para 47.

X+
(aq) / X(s) || Y2(s) / 2 Y-

(aq), Vá para 37.

X(s) / X
+

(aq) || Y2(s) / 2 Y-
(aq), Vá para 26.

85

A sombra consegue te surpreender, agarrando-o(a) pelos seus 
cabelos e puxando fortemente sua cabeça para trás, a abertura cria-
da naquele momento foi o suficiente para que a sombra aplicasse 
o golpe fatal, perfurando e cortando sua garganta sem ao menos 
haver chances de revidar.

86

Ao acionar as chaves simultaneamente, rapidamente, o líqui-
do azul começa a vazar de dentro do cilindro e os circuitos come-
çam a entrar em curto causando um choque elétrico em todos do 
local. Você desmaia e a ATOM – 93 está fora de uso. Sua missão de 
salvar a humanidade falha e a partir daquele momento é só aguar-
dar o trágico fim da humanidade.

Vá para 82.
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87

ERRO NO SISTEMA, ERR... SIS...MA, E... S...TE...A, todo 
o material utilizado para a sua construção foi completamente per-
dido, o sistema sofreu um curto circuito no durante a fase de teste 
de uso e danificou todos os materiais de maneira irrecuperável, 
encerrando o módulo de montagem. A montagem errada da arma 
ocasionou uma explosão na sala onde estavam. A nave caiu em 
direção a Terra, no entanto as criaturas conseguiram sobreviver ao 
impacto e assim se espalharam por todo o planeta e erradicaram a 
raça humana da Terra.

Vá para 117.

88

A tempestade de raios e trovões chega ao fim, juntamente 
com o primeiro dia de exploração na superfície de Europa, o que 
equivale a mais ou menos 3,5 dias terrestres. Todos os tripulantes 
trabalharam incansavelmente para realizarem seus estudos. Através 
das primeiras análises das amostras do líquido recolhido do lago, 
foi descoberto que realmente se tratava de água, o que gerou uma 
excelente notícia para todos, visto que após o cataclisma, grande 
parte deste recurso natural não existe mais no planeta Terra. Outros 
estudos obtidos pelo drone veicular, mostraram que a superfície da 
lua se trata de uma camada grossa de gelo misturada com rocha e 
que boa parte do volume da lua está como água no estado líquido, 
localizada entre a crosta e seu possível manto e núcleo.
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A geóloga Isabel Santiago, juntamente com o químico Nalla 
Olbap convocam todos os demais tripulantes para uma reunião, a 
fim de tornar os resultados obtidos o mais claro possível para todos 
e assim partirem para a próxima e final etapa da missão: reconhe-
cer o que são as manchas vermelhas na superfície da lua e adquirir 
mais amostras para um estudo mais preciso e detalhado à caminho 
da Terra. A geóloga então começa explicando: 

— Olá pessoal! Bom, então vamos lá! Baseado nos dados 
obtidos do drone veicular, temos uma grande quantidade de líquido 
entre a crosta que estamos e a parte rochosa da lua que compõe sua 
parte central. Sabemos que de fato é água devido a amostra que 
foi coletada no lago, e este lago está conectado com todo o oceano 
abaixo de nós. Provavelmente a presença de água no estado líquido 
aqui é devido a forças de atração entre o planeta Júpiter e a lua, 
onde especulamos que quando a lua está mais próxima do planeta, 
ele aquece a superfície através da radiação e este calor é transmiti-
do para a água do seu interior. 

— Além disto a força gravitacional é tão intensa que pode até 
mesmo moldar o núcleo da lua fazendo com que ele aqueça ainda 
mais, o que consequentemente explica o grande número de fontes 
hidrotermais no fundo do oceano, que agem como uma válvula de 
escape da pressão que este núcleo sofre. Bom, todos esses fatores 
podem facilitar a exploração de água aqui, pois além de estar líqui-
da, a temperatura dela não irá afetar os submarinos de exploração, 
diz a cientista empolgada. 
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Santiago então continua: — Outro ponto importante obser-
vado, foi que há locais onde há falhas na superfície congelada da 
lua, o que torna o gelo mais frágil, sendo possível até mesmo uma 
escavação simples para termos acesso ao oceano escondido de Eu-
ropa. Ela olha diretamente para você e após um sorriso no rosto 
diz, — O “gêiser” que você encontrou é um desses pontos frágeis 
entre a superfície e o oceano abaixo de nós. Ele na verdade não é 
como um gêiser da Terra, mas tem uma função semelhante, e com 
os dados obtidos percebemos que há muitos outros em atividade 
distribuídos por perto. Mas uma coisa nos pareceu estranha, e isso 
quem irá explicar será o Nalla.

— Pois bem pessoal, começa o entusiasmado químico, um 
ponto que me chamou a atenção foi analisar a água encontrada na-
quele lago. Ele então manda para todos um relatório para os robôs 
pessoais de cada um e então continua, — Como podem ver, a con-
centração de sais minerais nesta água está muito baixa, até mesmo 
para os padrões de água potável do nosso planeta. 

— Bom, isto teoricamente não é um problema, caso quei-
ramos usá-la em nosso planeta! No entanto, estamos levantando 
algumas hipóteses do porquê isto está acontecendo, pois as águas 
onde estão estas fontes hidrotermais, deveriam ser mais ricas em 
sais minerais e os dados desta água comparados aos que o drone 
nos enviou são diferentes. A água próxima do fundo do oceano da 
lua possui uma concentração razoável e com uma variedade consi-
derável de sais minerais, mas a água que está sendo expelida pelo 
“gêiser” está quase destilada.
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Após uma breve tomada de fôlego, Nalla continua. — Bom, 
este é um resumo do trabalho que todos nós conseguimos obter 
nestas últimas horas de exploração. Ainda não temos respostas so-
bre alguns acontecimentos dos fenômenos naturais que ocorrem 
aqui, mas teremos mais algumas horas para realizar mais análises. 
Por fim, finalizo aqui dizendo a todos que até o momento não te-
mos nenhuma comprovação de vida atual ou moléculas orgânicas 
que poderiam indicar algum sinal de vida existente aqui. 

O químico então coça a cabeça com uma das mãos e conti-
nua. — Aparentemente toda a matéria orgânica que analisamos, 
não apresenta nenhuma relação com a vida. No entanto, algumas 
dessas moléculas que conseguimos através de amostras conge-
ladas, poderiam ter sido de organismos simples, mas que já não 
existem há milhares de anos. De toda forma, iremos depender da 
próxima exploração para obter mais amostras daquelas manchas 
vermelhas na superfície da lua, para isto, iremos contar com o mes-
mo time que participou da última saída.

Ignov que estava sentado ao seu lado, após ouvir que esta-
riam sendo escolhidos novamente para a exploração, olha direta-
mente para você e acena com a cabeça e você o faz de volta, logo 
ele argumenta. — Nós encontramos umas estruturas interessantes 
lá fora, elas são semelhantes a ovos e estão próximas ao lago que 
foi retirado as amostras de água. Acreditamos que, por ser estrutu-
ras muito diferentes de todo o resto que vimos aqui na superfície, 
ela pode nos dar alguma resposta sobre as estruturas geológicas ou 
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algum fenômeno natural desconhecido que pode estar acontecendo 
na lua.

Neste instante o biólogo Jonathan White indaga em voz alta: 
— OVOS? Isto seria impossível já que não conseguimos detectar 
nenhum sinal de vida aqui, para existir ovos neste local devería-
mos ter detectado algum sinal de vida bastante complexo para che-
gar a esta conclusão! 

— A estrutura parece um ovo devido a sua forma, mas sua 
“casca” parece muito espessa e rochosa demais para ser algo for-
mado dentro de um ser vivo. Responde Ignov, continuando sua 
fala. —  Descartamos a ideia de ser algo vivo no mesmo momen-
to que não conseguimos detectar nenhum sinal de vida aqui. Mas 
mesmo assim... Ignov faz uma pequena pausa e olha para você 
...não deixa de ser algo intrigante!

— EU irei com vocês na próxima exploração! Diz Jonathan 
já se levantando de seu assento. — Preciso analisar de perto estas 
estruturas e saber sua formação natural e também quero que meu 
nome seja registrado nos anais da história como alguém que fez 
algo nesta lua!

— Perfeito então! Surge uma voz potente no meio da sala de 
reuniões. — Iremos descansar algumas horas e após este descanso 
iremos nos preparar para a última exploração na superfície, diz o 
chefe e comandante da equipe da tripulação, o astrônomo Héracles 
Pelkas. — Já finalizei o relatório da primeira missão que iremos 
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apresentar para a Organização Mundial. Quando chegarmos na 
Terra, mesmo que sejam apenas duas missões principais, temos a 
responsabilidade de apresentar dados concretos e certeiros sobre o 
que descobrimos aqui! O futuro de nossa nação está sobre nossos 
ombros, portanto, depois de descansados, iremos de fato nos aten-
tar a investigar as demais perguntas que temos! Dispensados!

Depois de alguns minutos você está em seu quarto, com lon-
gos suspiros de cansaço e um breve bocejo, você se deita sobre sua 
cama, quando Elétron aparece diante de você e pergunta:

— Olá, percebi que está bastante cansado, talvez sua ativida-
de mental esteja precisando de algo para relaxar antes de tirar seu 
breve cochilo. Você gostaria de assistir as gravações que fiz de sua 
exploração da lua Europa ou assistir vídeos mais relaxantes dispo-
níveis na minha memória? 

Assistir à gravação da exploração reduzir sua destreza em 1.                    
Vá para 8.

Assistir a vídeos relaxantes irá fazer com que descanse mais rápido 
e irá aumentar sua destreza em 1. Vá para 130.

89

Você segura firmemente o último disco em sua mão. Mesmo 
com o cansaço após tantos movimentos, os ferimentos e o sangue 
escorrendo pelo seu corpo, a adrenalina do momento e a sensa-
ção de mais um golpe e tudo acabará, o mantém de pé diante da 
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criatura, que muito provavelmente ainda possuía mais energia que 
você. Naquele momento, você vê a rainha vindo em sua direção, 
mas desta vez ela se ergue como se fosse um humano. Aquela cena 
o assusta, mas não o surpreende, ela estava aprendendo enquanto 
lutava contra você.

Segundos depois, a criatura sob dois pés corria em sua dire-
ção enquanto suas patas dianteiras estavam se transformando em 
mãos e segurava parte da teia enrijecida com espinhos por toda 
sua extensão. Você percebe que não poderia mais prolongar a luta, 
pois após poucos minutos de confronto ela já conseguiu imitá-lo 
perfeitamente, se passasse mais um pouco, suas chances de vitória 
seriam nulas. Portanto, você olha novamente para a rainha vindo 
em sua direção e em um momento de epifania, você tem um plano, 
e ao mesmo tempo tem a sensação de como se o tempo parasse ao 
seu redor. Naquele instante, você sente como se cada célula sua o 
desse energia para avançar, você corre em direção a rainha, pega 
o disco em sua mão direita e acerta ele com toda sua força em sua 
mão esquerda, a perfurando.

Isabel ao longe observa sua atitude e logo percebe o que pen-
sou. “Como ele(a) não tinha mais forças para enfrentar a criatura 
e acertar o último disco e ao perceber que cada disco era ativado 
com o impacto dele contra a carne, ele(a) decidiu atingir a si pró-
prio para ativar a última barra metálica, mas para quê? Ele(a) quer 
morrer junto com a rainha?”. Termina o pensamento da geóloga.

Naquele momento, sua mão esquerda é perfurada, você ig-
nora a dor com toda sua força. O disco é acionado e a barra metá-
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lica vem em sua direção. Com o último disco acionado, as barras 
metálicas começam a se eletrizar. Com isto, um flash de luz e ele-
tricidade começa a se desenhar ao redor da criatura e de você, a 
barra metálica avança rapidamente por detrás de você, que numa 
fração de segundo, arranca o disco de sua mão, sentindo uma dor 
imensurável rasgando sua carne, você o lança em direção a rainha. 
A barra metálica, que agora parecia muito mais com uma flecha de 
luz e eletricidade, passa por cima de sua cabeça e atinge o disco 
que já estava a centímetros da cabeça da criatura. O impacto da 
barra lança a criatura para trás e com isto, a ATOM – 93 se ativa, 
descarregando uma carga elétrica enorme no corpo da rainha.

Vá para 97.

90

― Vejo que conseguiu finalizar todas as partes importantes! 
Sua presença aqui ajudou bastante a adiantar algumas etapas. Diz 
Santiago deixando os controles do braço mecânico do robô e indo 
em sua direção. ― Finalmente! Agora só devemos aguardar. No 
mesmo momento uma mensagem aparece na tela do computador 
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de onde você está. “Procedimento de conclusão do projeto ATOM 
– 93 em 75%, logo estará pronta ao uso em alguns instantes.”

― Estou ansiosa em saber logo do que se trata esta arma! Eu 
não sei exatamente o que eles estavam trabalhando, mas espero 
que seja algo que possa acabar com todas aquelas monstruosida-
des! Diz a geóloga empolgada.

Vocês continuam conversando por um tempo, aguardando o 
projeto ATOM – 93 se encerrar, mas um tremor em toda a nave 
interrompe a conversa. ― O que foi isto? Indaga Isabel olhando 
assustada para você. ― Isto é a Skyhook Gaia! Alerta Elétron. ― 
Acabamos de acoplar a nave nela, a partir deste momento ela vai 
nos desacelerar um pouco para que a nave consiga aterrizar tran-
quilamente. Temos somente mais 24 horas para podermos chegar-
mos ao solo na Terra.

― Apenas 24 horas? A geóloga arregala os olhos ao dizer 
estas palavras. No mesmo instante, diversos gritos e grunhidos 
ecoam até o local onde estavam. ― As criaturas! Elas devem estar 
muito agitadas depois deste impacto. Ela continua. ―Eu tenho um 
plano! Você segue para a sala de Hibernação e ganha um tempo até 
que esta arma esteja pronta. Eu irei até o Almoxarifado e chamarei 
a atenção das criaturas menores que ainda restam nesta nave, isto 
pode facilitar as coisas para você contra a rainha. E não se preo-
cupe, eu conheço um local no almoxarifado que é seguro, eu e 
Nalla já exploramos lá algumas vezes. Eu tenho algo perfeito para 
chamar a atenção dos monstrengos lá. Dito isto, assim que chamar 
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a atenção eu retorno até aqui e levo a arma até você e assim pode 
acabar com ela de uma vez por todas.

Você acena com a cabeça em sinal de aprovação e se levan-
ta. ― Ah é, antes de ir, leve isto com você! É uma super bateria 
com este formato estranho de encaixe, o funcionamento eu não sei 
ao certo, mas aparentemente o Nalla havia montado ela aqui, mas 
não conseguiu usá-la, creio que irá precisar mais do que eu na luta 
contra a rainha.

Você a encaixa intuitivamente em seu bastão metálico e per-
cebe que a parte superior dele começa a passar uma corrente elétri-
ca muito forte quando acionava a bateria.

Você adquiriu o item Super Bateria, este item lhe permite 
criar qualquer arma elétrica na luta contra as criaturas utilizando 
qualquer material condutor de eletricidade. Além disso, o primeiro 
dano que poderia receber em batalha sempre será anulado.

Vá para 18.

91

Você fala a senha para Isabel, a ATOM – 93 não responde a 
senha e emite um sinal que é escutado pela rainha, que rapidamen-
te observa a geóloga e a bomba no segundo andar. Ela salta em di-
reção a Isabel, que sem ao menos ter tempo para reagir é perfurada 
pelos dentes da rainha. Com o impacto do corpo na plataforma, a 
rainha e a bomba caem. Você observa aquela cena de longe, mas 
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não consegue salvar a geóloga, que já se encontrava totalmente 
dentro da boca da criatura. 

A bomba desaparece dentre os destroços de metal da plata-
forma e com isto, a última esperança para derrotar a criatura tam-
bém. Sua perda de esperança naquele instante custou a sua vida, 
no breve instante que baixou sua cabeça em sentimento a perda de 
sua colega, a criatura rapidamente aproveitou sua desatenção e o 
perfura diretamente em seu peito, sugando todo seu sangue e lí-
quido dos seus tecidos. Em seus instantes finais você ainda segura 
fortemente o membro da criatura que o perfurou, no entanto, suas 
forças foram se esvaindo e você não conseguiu desferir o último 
golpe na rainha.

92

Você entra no laboratório e percebe que o local está faltando 
alguns equipamentos e está muito bagunçado. Ao olhar ao redor 
você tenta procurar por algo que possa a vir ser útil em sua explo-
ração e sobrevivência. Ao mexer em alguns documentos que esta-
vam em cima da mesa, sem querer você esbarra em uma das teclas 
de um dos computadores e ele liga seu monitor, Elétron percebe e 
diz.

― Parece que este computador finalizou algum procedi-
mento ou análise de dados que alguém deve ter deixado aberto!                          
Vá para 28.
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93

Ao chegar no Almoxarifado/Sala de segurança, você percebe 
que o painel eletrônico que ficava ao lado da sala estava piscando 
vermelho e com a palavra alerta escrita em sua tela. Elétron ve-
rifica o painel e diz em seguida: ― A sala está sem oxigênio! Há 
vários problemas técnicos nos sistemas internos dela. É impossível 
respirar lá dentro, caso queira entrar lá, você deverá encontrar uma 
máscara de oxigênio juntamente com o cilindro para poder respi-
rar.

Caso tenha a máscara com o cilindro de oxigênio e o item NPG – 7, 
Vá para 6.

Caso não tenha, Vá para 18.

94

Você consegue chegar em um lugar onde nem as criaturas e 
nem a rainha ainda conseguem te observar. Elétron avisa por rádio 
que havia chegado na sala onde ficam os computadores para con-
trolar os drones e estava apenas aguardando suas ordens. Naquele 
momento, você observa os destroços de caixas, armários e ferra-
mentas espalhados pelo chão, formando um labirinto a ser decifra-
do. Para encontrar a saída você deve resolver este labirinto.
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Você está aqui!

O caminho encontrado até a saída segue qual sequência abaixo:

Cima, direita, baixo, direita, cima, esquerda, cima, direita, baixo, 
direita, cima, direita, baixo, direita, cima, esquerda, cima, direi-
ta, baixo, direita, cima, esquerda, cima, direita, cima, direita, bai-
xo, direita, baixo, esquerda, baixo, direita, cima, esquerda, cima.                 
Vá para 75.
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Cima, direita, baixo, direita, cima, esquerda, baixo, direita, baixo, 
esquerda, baixo, direita, baixo, esquerda, cima, esquerda, cima, 
direita, baixo, direita, cima, esquerda, cima, direita, cima, direi-
ta, baixo, direita, baixo, esquerda, baixo, direita, cima, esquerda, 
cima. Vá para 33.

Cima, direita, baixo, direita, cima, esquerda, baixo, direita, baixo, 
esquerda, baixo, direita, baixo, esquerda, cima, esquerda, cima, di-
reita, baixo, direita, cima, esquerda, cima, direita, cima, esquerda, 
baixo, esquerda, cima, esquerda, cima, esquerda, cima, esquerda, 
cima. Vá para 104.

95

Você decide correr da criatura, que instantaneamente escuta 
seus passos e solta um grunhido fazendo com que a rainha o locali-
ze. Naquele momento, você corre o mais rápido que consegue. No 
entanto, a rainha lança uma bola de gosma em sua direção, acertan-
do suas costas. Você sente uma dor incômoda de início, mas depois 
de alguns minutos, sua pele começa a queimar em carne viva, o 
ácido vai queimando cada fibra de músculo e carne o deixando 
impossibilitado de se mover devido tamanha dor. Você desiste de 
correr, mas já era tarde demais, cinco criaturas já o haviam cercado 
e a rainha já estava logo acima de você.

96

Você, finalmente, consegue realizar um acerto certeiro forte 
o suficiente para romper o empuxo que estava levando ambos para 
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o fundo. Rapidamente, Ignov consegue se recuperar e chegar até 
você. Ele percebe sua situação e então o segura, onde ambos co-
meçam a nadar rapidamente rumo à superfície. Ao estarem quase 
chegando lá, você vagamente começa a perder a consciência e a 
engolir água, mas antes de perder a consciência você vislumbra 
uma sombra e dois pontos luminosos na vastidão azul marinho das 
águas da lua Europa.

Ignov assim que saiu de dentro do lago, percebeu que você 
estava desacordado, rapidamente ele tenta entrar em contato com 
as pessoas da nave com o intuito de pedir um resgate imediato, 
mas ele percebe que seus comunicadores foram danificados. Ele 
então se lembra de seu robô pessoal, mas ele não funciona devido 
a tempestade elétrica que está acontecendo naquele instante, mas 
como um raio de esperança, Elétron aparece diante dele usando 
uma capa de borracha. Ignov sorri aliviado para o robô pensando 
“— Exploradores sempre nos surpreendem com sua capacidade de 
adaptação!”. Sendo assim, ele então consegue acesso a comunica-
ção e ambos são resgatados.

Vá para 3.

97

A eletricidade faz a rainha se contorcer de dor. Naquele ins-
tante, a nave começa a apresentar vários defeitos graças aos circui-
tos elétricos dela terem sido queimados pela descarga elétrica da 
bomba. Vocês sentem os efeitos, quando a nave perde sua estabi-
lidade no ar. Santiago vai até você, entregando a mochila que ela 
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estava em suas costas. ― Você é absolutamente insano(a)! Porém 
devo confessar que ver esta criatura agonizando deixa meu coração 
mais calmo. No entanto, temos que sair daqui! A mochila que aca-
bei de lhe entregar é um paraquedas. A nave tem uma abertura de 
segurança na sala de hibernação. Nós devemos saltar da nave, pois 
ela irá explodir em breve, pois a contagem regressiva da ATOM – 
93 está quase terminando e tudo aqui irá ser eletrizado.

Isabel acessa a abertura da nave, que imediatamente faz com 
que uma grande quantidade de vento entrasse na nave. Vocês ob-
servam o resto do corpo da rainha ainda se debatendo de dor, en-
quanto as cinzas tomavam conta do local, já mais da metade do 
corpo dela havia se desintegrado. Em seguida, ao longe vocês es-
cutam diversas criaturas menores se aproximando. ― Vamos, você 
deve pular! Não temos tempo a perder. Diz a geóloga. ― Mas e 
quanto a você? Pergunta Elétron. ― Eu irei em seguida, responde 
Isabel colocando o robô entre uma alça da mochila o amarrado! Só 
preciso pegar a minha mochila que ficou no segundo andar. Mas 
antes preciso dizer algo para você, ela o(a) abraça, você conseguiu 
vingar meu amado e todos que morreram para estas criaturas. Você 
honrou a memória do Ignov, salvou minha vida e a de milhares na 
Terra, muito obrigada mesmo, sou muito grata pelo que fez co-
migo, então chegou a hora de retribuir! Após estas palavras ela o 
empurra para fora da nave. 

A queda não poderia ser mais estranha, em meio a gratidão, a 
tristeza e lágrimas de ver sua colega ficando para trás na nave, você 
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não podia fazer mais nada e segue em sua descida. Após alguns 
segundos de queda, você abre seu paraquedas e ao longe escuta um 
barulho de explosão. 

Vá para 55.

98

Elétron avisa que os drones estão a caminho e pede para que 
você não se movimente enquanto não tirarem todas as caixas. Após 
alguns minutos, todas as caixas foram colocadas em seus devidos 
lugares. Neste momento você começa a se movimentar silencio-
samente pela trincheira de entulhos. Ao se aproximar do fim da 
trincheira, o último drone é destruído pela rainha que enfurecida 
lança um rugido que faz com que as próprias paredes da nave vi-
brem em sincronia com ele. Novamente você vai ao chão devido a 
dor penetrante do rugido da rainha, só que desta vez você desmaia.

Algum tempo depois, você acorda com tapinhas em seu ros-
to. ― Temos que sair daqui logo! Diz Elétron diante de seu rosto. 
― No entanto, para podermos acessar esta porta há uma senha que 
devemos encontrar. Você acorda meio desorientado olhando ao seu 
redor. ― Por enquanto não precisa se preocupar, a rainha está ocu-
pada com outras coisas neste momento. Apenas as criaturas meno-
res estão lhe procurando. Diz o robô, continuando sua fala. ― Des-
cobri umas informações quando estava mexendo no computador 
lá em cima! Alguém aparentemente desligou o oxigênio daqui de 
forma intencional e além disso, destruiu a rede de comunicação da 
nave. Não sei quem poderia ter sido, mas agora sabemos o porquê 
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que a sala de comando não consegue conectar com o pessoal da 
base de comando na Terra. Mas enfim, vamos logo sair daqui, pois 
tem duas criaturas vindo em nossa direção!

Você acessa o teclado da porta e diante de você aparece a 
seguinte imagem.

Se a senha encontrada tiver:

Duas letras iguais, Vá para 134.

Seis vogais, Vá para 124.

Seis consoantes, Vá para 101.

99

Silenciosamente você procura por algo que possa ser usado 
como distração. Mas isto não é um problema, afinal diversos obje-
tos estavam no chão naquele momento, porém, você teria que lan-
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çá-lo o mais distante possível tanto de você quanto do local onde 
a rainha estava. Com isto em mente você lança uma ferramenta o 
mais longe possível. Para sua sorte, o objeto se choca com outro ao 
mesmo tempo que seu rádio toca. A criatura se lança em direção ao 
barulho e você consegue se comunicar com seu robô.

― Acabei de escanear todas as caixas que estão em seu ca-
minho. No total são oito delas, mas tem um problema, os drones 
foram programados para transportá-los e colocá-los apenas nos lo-
cais específicos que eles pertencem. E como eu disse, preciso de 
sua ajuda para resolver este enigma, e assim poder transportá-los 
para seu local, pois uma vez com o objeto preso nele, o drone só 
irá largá-lo no seu local de origem. Irei descrever o que está mos-
trando aqui na tela.

Elétron descreve que há 8 caixas no caminho que irá passar e 
4 pontos fixos nos quais estas caixas precisam ser colocadas. Após 
uma breve descrição, você visualiza as caixas em sua mente como 
peças de dominó e no local dos números você substitui por concei-
tos de eletroquímica, pois está afim de um desafio! Desta forma, 
você está pronto para passar as orientações.

Obs: Lembre-se que para que uma peça se encaixe em outra 
os conceitos devem ser equivalentes entre si. Os pontos fixos equi-
valem aos carretões do dominó, ou seja, são as peças onde ambas 
as partes possuem o mesmo valor.
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Se o resultado deu a imagem abaixo, Vá para 98.
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Se o resultado deu a imagem abaixo, Vá para 120.
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100

Para sua sorte, você se lembra que havia pego uma solução 
salina no laboratório de biologia, e sabia do efeito que esta solu-
ção tinha em relação às criaturas, afinal a concentração de mine-
rais ali presente poderia ajudá-lo. Portanto, naquele instante você 
consegue lançar um dos frascos do item [MOL/L] o mais distante 
possível, o som do frasco chama a atenção de cinco criaturas que 
são atraídas até o objeto e ficam distraídas se alimentando dos sais 
minerais. As outras duas permanecem na sala, você consegue fe-
char a porta e ficar trancado com elas. Rapidamente você já obser-
va alguns instrumentos a sua volta no qual poderia usufruir de sua 
eletricidade e assim as enfrenta!

Primeira CRIATURA         VITALIDADE: 4                FORÇA: 4

Segunda CRIATURA         VITALIDADE: 5                FORÇA: 4

 Se derrotar as duas criaturas, Vá para 83.

101

Com o sinal verde da confirmação da senha você respira 
aliviado, visto que parte daquele tormento havia passado e você 
poderia enfim descansar. Antes de se sentar diante da porta você 
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observa as duas criaturas próximas se chocando contra ela, mais 
alguns segundos dentro da sala e você poderia estar servindo de 
lanche para a rainha. Todavia, você se sente mais vivo do que nun-
ca. Devido ao descanso mental e corporal, dois dias se passaram. 
Vá para 18.

Recebeu o Item ELEKTRISH, este item irá lhe conferir passagem 
em algumas partes da nave e será indicado no contexto.

102

Ao final da batalha, você verifica os restos da criatura, na 
qual estavam espalhados pelo local. Você percebe que os peda-
ços da criatura depois do choque se desfazem como papel após 
se tornarem cinzas. Uma euforia toma conta de seu corpo, você 
sente, pela primeira vez desde que acordou, que depois de todas 
as más notícias e informações desestimulantes sobre o quão pode-
rosas eram aquelas coisas, que, naquele exato momento, haveria 
sim uma esperança para a humanidade. Você guarda os outros dois 
últimos frascos da solução salina em sua mochila e se prepara para 
descansar após um dia cansativo.
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Recebeu o Item [MOL/L] (solução salina concentrada), este item 
irá lhe conferir passagem em algumas partes da nave e poderá ser 
utilizada em batalha, quanto for necessário usar (em batalha), será 
indicado no contexto. 

Logo, mais um dia passa. Vá para 18.

103

Você se sente receoso ao tentar abrir a porta de seu colega 
Ignov, porém após um longo suspiro você decide entrar. Ao abrir a 
porta você observa alguns livros, um notebook e alguns retratos de 
família dele. Você observa a foto dele com a esposa e três filhos, a 
retira do porta-retrato e decide guardá-la para poder mostrar seus 
sentimentos à família dele na Terra. Vá para 4.

104

Uma decisão errônea, mas que foi perfeita para as criaturas, o 
tempo que gastou para resolver o labirinto fez com que uma cria-
tura conseguisse acessar o almoxarifado. Tenha cuidado, pois se 
duas criaturas conseguirem acessar você não conseguirá escapar 
daqui, logo cuidado com as próximas escolhas, pois elas podem 
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acabar sendo fatais. Perca 1 ponto de Força para o resto do jogo. 
Vá para 94.

105

― Peço desculpas pelo que aconteceu! Eu não imaginava que 
ainda tinha alguém vivo nessa maldita nave. Diz Isabel com a voz 
já bastante debilitada. Estou vivendo sozinha aqui há quase dois 
anos, eu acreditava que tinha perdido minha sanidade. Depois que 
perdi a pessoa mais importante para mim nesta viagem, eu sou 
apenas um casco vazio percorrendo este cosmos tentando encon-
trar mais uma razão para permanecer aqui. Você serve um pequeno 
copo com café a ela. 

― Eu perdi todo o meu EU no momento que perdi o meu 
amor, o Nalla. Depois que tudo de bizarro começou a acontecer 
nesta nave, ele foi meu pilar, meu guia, minha razão para lutar 
contra estas criaturas. Foi ele quem insistiu para permanecermos 
juntos aqui neste laboratório e que juntos nós passaríamos por isto, 
neste momento você nota lágrimas escorrendo dos olhos tristes 
dela. ― Ele fez de tudo para permanecermos vivos e ainda man-
tinha suas pesquisas tentando encontrar uma forma de combater-
mos essas malditas criaturas.

― Mas infelizmente algo aconteceu em um trágico dia. Eu 
sabia que ele estava envolvido com algumas novas descobertas, 
mas nós ainda não tínhamos tido tempo para conversarmos. Lian 
Bo apareceu no laboratório, mas de alguma forma ele não era o ex-
trovertido de sempre, algo estava errado, eu havia percebido, mas 
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sabendo de toda a tensão e desespero que estávamos vivendo, eu 
apenas pensei que isto havia o afetado também. Neste momento a 
geóloga se desfaz em lágrimas, mas insiste em continuar. 

― Eu comecei a ser atacada por ele, mas logo descobri que 
não era ele e sim uma daquelas criaturas horrendas disfarçadas no 
corpo dele. O Nalla conseguiu chegar a tempo para me salvar, co-
meçou a fazer vários barulhos, atraindo a atenção dele e de longe, 
as últimas palavras que ouvi foram “Acione a porta de segurança 
e Amor... Eu a amo mais do que a quantidade de átomos no Uni-
verso, continue viva por nós!”. Neste momento, Isabel começa a 
chorar desesperadamente, você se aproxima e oferece um apoio 
amigo, ela o(a) abraça e continua a chorar.

Vá para 79.

106

― Então este é o quarto do camarada que quer te incriminar? 
Pergunta Elétron. O que será que vamos encontrar ao entrar aí? 
Você dá de ombros, por não saber a resposta e então tenta abrir 
a porta. No entanto, a porta está fechada e você não tem acesso. 
Você olha para seu robô. ― Hum... Estranho! Declara o robô.                 
Vá para 4.

107

Ao forçar a abertura da porta, mais outro estouro dos circui-
tos é lançado. Mas neste momento, mais nada importava, pois as 
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criaturas estavam no corredor indo em sua direção. Seu último 
pensamento foi em saber o que aquela porta estaria escondendo.

108

Você encontra a porta do químico fechada. 

Abrir, vá para 22.

Desistir, vá para 4.

109

Senha incorreta! Favor reveja os conceitos da charada e tente 
novamente. Você perde 1 ponto de Destreza para o resto do jogo.

Vá para 10.

110

Você chega ao penúltimo quarto do corredor. Ao se aproxi-
mar você já consegue sentir um cheiro estranho vindo dos últimos 
quartos, mas não consegue definir de qual seria. Você chega até o 
quarto da médica Yuki. Colocando sua mão sobre o painel da porta 
você decide:

Desistir, vá para  4.

Prosseguir, vá para 32.
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111

― Última porta do corredor, hein! Afirma Elétron. ― Não 
consigo sentir cheiro, mas você parece bastante incomodado. Você 
então chega até a porta da física Zuri, no entanto a porta estava 
completamente fechada. Vá para 4.

112

Ao chegar ao corredor que lhe dá acesso a cozinha, você ob-
serva uma das criaturas maiores próxima a porta que dá acesso ao 
refeitório. Percebendo que a criatura está se afastando do local, 
você decide esperar para depois se aproximar da porta para tentar 
acessá-la. Ao chegar próximo de lá, você consegue perceber al-
guns ruídos abafados vindos de dentro da cozinha, porém, ao tentar 
acessar a porta para entrar, o acesso é negado. Você olha para seu 
robô se questionando.

― No meu sistema dizia que esta porta era de acesso livre a 
todos! Não sei o porquê ela não está respondendo a nossa entrada. 
Algo estranho está acontecendo aqui, mas não vamos conseguir 
entrar aí tão cedo.

Vá para 18.

113

Você retorna à sala médica! Aparentemente não teria mais 
nada para procurar aqui, já que você iniciou sua exploração neste 
local. No entanto, você observa um pouco mais o espaço da sala e 



158 159

Homo sapiens: uma nova história

Allan Pablo Gomes

percebe em um dos armários, uma máscara de oxigênio juntamente 
com um cilindro contendo metade do gás. Você o pega, observa 
mais um pouco o local, mas nota que tudo de útil que poderia ter 
pego ali já havia sido utilizado de alguma forma. Vá para 18.

114

― Faz muito tempo que você não vem aqui?! Elétron faz 
uma pergunta retórica ao se aproximar da sala de Máquinas, no 
mesmo instante, você acessa a porta e ela se abre. ― O que será 
que Ignov queria que você encontrasse aqui? Você dá de ombros 
por não saber a resposta e continua andando sem uma direção fixa 
para dentro da sala de Máquinas. Ao chegar em determinado local, 
você se lembra que existia duas salas, uma específica dos drones 
para serem usados na exploração da lua Europa e a outra para os 
tripulantes vestirem seus trajes de exoesqueleto robótico para faci-
litar a exploração fora da Terra.

Você checa as duas portas e percebe que uma delas precisa de 
uma chave específica e a outra não.

Caso tenha a chave, vá para 116.

Caso não tenha, vá para 115.

115

Você entra na sala, neste momento, um robô do tamanho de 
uma borboleta aparece diante de você e começa a escaneá-lo dos 
pés à cabeça, em seguida uma gravação é tocada por ele.
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― Olá caro(a) sobrevivente! Você reconhece que aquela voz 
é a do Lian Bo, o engenheiro elétrico da tripulação. ― Mentira, 
hehehe, eu sei que é você que está me escutando neste momento! 
Ignov já me encheu o saco falando que você seria nossa última 
chance caso o coroa, eu e o Nalla não conseguíssemos fazer nada. 
E por ironia do destino, se você está escutando este áudio e eu ainda 
não apaguei, isso quer dizer que o herói fodão aqui, não conseguiu 
sobreviver aquelas merdas de monstros espalhadas pela nave. 

Um breve suspiro vem em seguida e ele continua falando. ― 
Agora sério mesmo cara, se você sobreviveu e está escutando isso, 
salve a galera lá na Terra, conheço pessoas importantes para mim 
lá que eu não gostaria que tivessem o mesmo fim que irei ter! Não 
vejo o coroa há um bom tempo, nem mesmo o Nalla, mas nós três 
trabalhamos vários dias sem dormir, para conseguirmos finalizar 
uma das partes do nosso bebê. Acreditamos que você pode dar um 
fim naqueles pedaços de merda que estão na nossa nave! Este pe-
queno robô irá lhe entregar o projeto, ache os itens que estão nele e 
que nós não conseguimos procurar a tempo, vá a outra sala pegue 
nosso bebê e depois vá ao terceiro laboratório de química e termine 
de montar nossa belezinha lá! Ah é! Não irei te contar o que é! Mas 
confie, é surpresinha e tanto, e será incrível! Te vejo na próxima 
vida colega!

O robô então encerra a gravação e começa a voar em dire-
ção ao armário onde estavam os trajes de exploração. Pouco mais 
abaixo você encontra um papel com diversas anotações, esquemas, 
cálculos e por fim, quatro itens esquematizados nele: [MOL/L], 
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A-||C+, ELEKTRISH, ATOM – 93 (nosso bebê), você o guarda em 
sua mochila.

Ainda na sala, você encontra um dos ganchos automatizados 
por gatilho do exoesqueleto robótico solto próximo de onde pegou 
o projeto. Você percebe que talvez ele poderia ser útil em algum 
momento e o conecta em seu cinto.  Vá para 18.

116

A porta se abre para você, e em cima de uma mesa que fica 
ao centro da sala você percebe uma estrutura cilíndrica do tama-
nho de uma garrafa de refrigerante de dois litros. A estrutura que 
você encontra possui uma base metálica retirada de algum drones 
e estava travada na mesa por uma força magnética muito forte que 
era impossível de retirar a força. Outro detalhe que você percebe 
é que dentro do cilindro transparente havia uma espécie circuito 
eletrônico imerso em um líquido azulado.

Ao lado da mesa, você observa um bilhete com a seguinte 
anotação pedindo que leia em voz alta.

“Para retirar o ATOM – 93 da mesa você deverá provar que 
você é de fato um defensor da justiça! Avante irmãos do metal! 
Ass: Lian Bo.”
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Você aguarda um momento e de repente uma tela sai da mesa 
e nela segue as seguintes instruções.

“Encontre a senha através dos números de oxidação das três espé-
cies químicas abaixo. Observação, para o sinal de + use o número 
0 e para o sinal de – usar o número 1.”

A senha encontrada foi:
01105, vá para 82.
00115, vá para 145.
01115, vá para 119.
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117

Algum tempo depois, o esquema da pilha se finaliza, na tela 
do computador aparece a seguinte mensagem: “Pilha construída 
com sucesso e está operante, o sistema realizou um teste de uso e 
o ATOM – 93 está em completo funcionamento.” “A última etapa 
que resta é a montagem final da bateria que irá ATOM – 93, favor 
escolha atentamente por meio das imagens disponibilizadas abai-
xo a estrutura final que irá compor a arma.”

Bateria 1 (figura abaixo), vá para 87.

 

Bateria 2 (figura abaixo), vá para 90.

Bateria 3 (figura abaixo), vá para 56.
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118
― Você está indo para a sala de hibernação? Pergunta Elétron 

observando você a caminho da sala. ― Você deve ter muito cuida-
do, afinal segundo o Ignov, a rainha das criaturas está lá com seu 
suposto ninho! O que será que vamos encontrar lá?

Caso já tenha ido montar a ATOM – 93 no terceiro laboratório de 
química, vá para 133.

Caso não tenha, vá para 122.

119

Ao colocar a senha, uma gravação é passada para você. ― 
Humm, infelizmente você errou a senha, vejo que não faz parte dos 
defensores da justiça. Diz Lian Bo. Naquele momento, o líquido 
azul começa a vazar de dentro do cilindro e os circuitos começam 
a entrar em curto causando um choque elétrico em todos do local. 
Você desmaia e a ATOM – 93 está fora de uso. Sua missão de sal-
var a humanidade falha e a partir daquele momento é só aguardar 
o trágico fim da humanidade.

vá para 116.
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120

Você consegue ir se movimentando conforme os drones re-
tiram algumas caixas de seu caminho, no entanto, em algum mo-
mento você nota que eles estão demorando demais para retirar as 
últimas três caixas. Elétron informa que houve algum erro e os 
drones não conseguiram cumprir sua missão e começaram a retor-
nar com as caixas. Neste momento, mais uma criatura consegue 
acessar o almoxarifado. 

Obs: se esta for a segunda criatura que chegou na sala onde 
está, a rainha será avisada de sua localização e você não terá ne-
nhuma chance contra ela, a única opção que lhe resta é esperar a 
lenta e dolorosa morte. Caso não seja, vá para 99.

121

Ao acionar as chaves simultaneamente, rapidamente, o líqui-
do azul começa a vazar de dentro do cilindro e os circuitos come-
çam a entrar em curto causando um choque elétrico em todos do 
local. Você desmaia e a ATOM – 93 está fora de uso. Sua missão de 
salvar a humanidade falha e a partir daquele momento é só aguar-
dar o trágico fim da humanidade.

Vá para 82.

122

Você chega até o corredor que dá acesso à sala de hibernação. 
Ao se aproximar você percebe que as luzes estão todas danificadas 
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e no corredor estão espalhados alguns arranhões pela parede, bem 
como algumas estruturas orgânicas semelhantes a fungos cobrindo 
quase todo o corredor. Você caminha rumo a entrada da sala de 
hibernação e observa de relance que existem diversas criaturas blo-
queando sua passagem até a entrada da sala de hibernação. Você 
pede para que Elétron possa despistá-los fazendo barulhos aleató-
rios na nave enquanto você observa a sala de hibernação.

O robô então começa a se movimentar para longe de você 
e naquele momento, alguns barulhos são lançados, fazendo com 
que as criaturas próximas a entrada da sala fossem em direção a 
ele. Poucos minutos depois, você se aproxima da entrada da sala, 
a porta que antes existia ali foi totalmente destruída. Você observa 
a enorme sala de hibernação com pouca iluminação, mas repleta 
de fios gosmentos espalhados pelo teto descendo rumo ao chão e 
as minúsculas estruturas orgânicas semelhantes a fungos cobrin-
do todo o ambiente. Ao olhar para o segundo andar da sala, um 
amontoado gigantesco de algo que mesclava a carne, músculos e 
fibras estava repousando sobre os fios, mas não tinha uma forma 
definida. Deste amontoado de carne, dez tentáculos desciam rumo 
às câmaras de hibernação presente ali. 

Aquele ambiente semiescuro juntamente com toda a ambien-
tação com formas indecifráveis de vida o deixa inquieto. Você en-
tra o mais sútil possível em direção ao interior da sala de hiber-
nação, mas não vê sinais da rainha. Ao observar um pouco mais 
atentamente próximo a uma luz que ainda piscava sutilmente, logo 
ao fundo da sala, você vê três corpos estirados ao chão, um deles 
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com alguns membros arrancados e os demais completamente dre-
nados. Você se movimenta rumo a eles para tentar identificá-los, 
no entanto, ao se aproximar de um dos fios gosmentos próximos 
aos corpos, você sente um ar gelado em suas costas. Aquele ar gé-
lido o faz arrepiar completamente, como se fosse uma premonição 
advertindo que sua vida estava em risco e ao olhar para trás, você 
percebe o real motivo daquela sensação. 

Vá para 66.

123

Você acessa o seu quarto, uma pequena nostalgia o remete 
ao observar as fotos de suas aventuras como Explorador(a). Você 
se senta em sua cama e se recorda carinhosamente das aventuras e 
explorações que fazia na Terra. Pouco tempo depois você adorme-
ce devido ao cansaço. Cure dois pontos de Vitalidade. Você acorda 
e percebe que um dia completo se passou enquanto descansava.              
Vá para 4.

124

Um bipe alertando a senha incorreta acaba entregando sua 
posição para as criaturas. Encurralado feito rato perante um gato, 
você tenta buscar alternativas para poder escapar, mas as duas cria-
turas já estão diante de você e as outras três estão chegando logo 
em seguida. Uma delas solta um grunhido fazendo com que a rai-
nha o localize. Rapidamente, você corre rumo às criaturas segu-
rando um pedaço de metal. No entanto, a rainha lança uma bola de 
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gosma em sua direção, acertando-o em cheio. Você sente uma dor 
incômoda de início, mas logo depois você sente como se sua pele 
estivesse a ponto de cair de seu rosto. Ao olhar rumo ao seu peito, 
você percebe sua pele começando a queimar e mostrar sua carne, 
o ácido vai queimando cada fibra de músculo e carne o deixando 
impossibilitado de se mover devido tamanha dor. Você desiste de 
correr, mas já era tarde demais, cinco criaturas já o haviam cercado 
e a rainha já estava logo acima de você.

125

Neste momento você respira fundo e com as pontas dos pés 
segue lentamente e silenciosamente cada vez mais perto da criatu-
ra. Você percebe que ao chegar um pouco mais perto dela, as an-
tenas começam a mexer e algumas partes do corpo também. Você 
para e sente seu coração acelerar cada vez mais e suas pernas a 
falharem devido o nervosismo e a tensão do momento, mas mesmo 
assim ainda decide prosseguir.

Obs: Você se aproximou ainda mais da criatura, portanto ela 
está mais sensível aos ruídos próximos dela, role seu dado de Des-
treza e se o valor que rolar for menor ou igual a 16, vá para 9. 
Caso role um valor maior, você vai virar papinha de criatura lunar.

126

Ao alcançar a plataforma do segundo andar mais uma vez, 
você consegue observar de longe que à esfera já se encontra toda 
rachada. Mesmo quase sem fôlego de suas idas e vindas, aquela 
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imagem traz à tona o resto de força armazenada em suas células 
e você salta mais uma vez rumo a esfera. Com toda sua força, 
você desfere um poderoso ataque nela que a divide em diversos 
pedaços, fazendo com que instantaneamente o corpo da rainha se 
liquefizesse totalmente. 

Você observa ao seu redor que aquele monte de carne e mús-
culo havia desaparecido completamente da sala, deixando apenas 
um líquido fétido no ambiente. Você se sente aliviado, pois havia 
conseguido cumprir sua promessa com Ignov, a rainha havia sido 
derrotada e agora era o momento de descansar e retornar para casa, 
para a Terra.

Vá para 137.

127

Você observa os tentáculos da rainha imaginando o que po-
deria fazer para alcançá-los e atacá-los. A rainha o observa nova-
mente, fixando-se atentamente à sua presa. Agindo instintivamen-
te, como um predador faria, ela dá o primeiro passo do ataque, 
lançando uma bola gosmenta em sua direção. Você salta para a sua 
esquerda desejando se desviar daquele ataque, e ao rolar e chegar 
ao chão, você olha para o lado oposto onde o ataque foi desferido 
e percebe que os destroços que antes existiam ali estavam sendo 
derretidos pela substância presente naquela bola. 

Em seguida, você rapidamente olha para a rainha e percebe 
que os tentáculos estão para baixo. Você estranha aquela ação e 
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então aguarda mais uma vez a bola gosmenta ácida ser lançada em 
sua direção. A gosma ácida é lançada a partir dos tentáculos da rai-
nha, você observa atentamente e percebe que após o lançamento, 
os tentáculos ficam por alguns segundos abaixados próximos ao 
abdômen da criatura. Em seus pensamentos, você bola um plano, 
“mesmo que seja por alguns segundos, se eu correr em direção a 
rainha e desviar das substâncias ácidas ao mesmo tempo, posso 
conseguir chegar até embaixo dela e atacá-la”. Portanto, você de-
cide agir.

TENTÁCULO 1   VITALIDADE: 4                   FORÇA: 7

TENTÁCULO 2     VITALIDADE: 4                FORÇA: 7

TENTÁCULO 3     VITALIDADE: 4                FORÇA: 7

TENTÁCULO 4     VITALIDADE: 4                FORÇA: 7

Se vencer, vá para 138.

128

Ao acessar o quarto da geóloga, você observa um holograma 
passando algumas fotos dos locais no qual ela e Nalla visitaram 
juntos na Terra. Você observa atentamente as fotos, até que Elétron 
percebe uma e pergunta. ― Esta foto nas ruínas da antiga Paris, a 
torre Eiffel caída atrás deles, foi você e seu grupo de exploradores 
que conseguiram desenterrá-la, não foi? Você acena com a cabeça. 
― Se não me engano, boa parte dos artefatos históricos do museu 
do Louvre, você também conseguiu recuperá-los! Tenho muitas in-
formações sobre seu histórico como Explorador(a) e é magnífico! 
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Após alguns momentos de conversa, você retoma para o corredor 
principal. Vá para 4.

129

Apesar das lamentações, finalmente você já consegue ver de 
muito perto o planeta Terra e começa a ficar empolgado por estar 
em casa novamente. Algumas horas depois, quando estava indo 
em direção ao seu quarto, você percebe que a porta do dormitório 
do biólogo Jonathan White, estava aberta e decide se aproximar e 
observar o que poderia estar acontecendo e o que vê ao chegar no 
quarto o surpreende. O biólogo estava vivo, porém você nota que 
parte de seu corpo, do lado direito, juntamente com o que poderia 
ser chamado de seu braço, estava todo enfaixado. Jonathan se as-
susta com sua chegada, mas ao mesmo tempo começa proferir as 
seguintes palavras chorando.

― Graças a Deus! Alguém está vivo nesta nave além de mim! 
Diz o biólogo se aproximando e ao mesmo tempo você se afasta 
dele. ―Ah é mesmo, eu não tenho direito de querer que você me 
reconheça como alguém a ser perdoado. Eu sinto muito pelo que 
fiz com você. Você não acredita em suas palavras e se afasta ainda 
mais apontando para o local do corpo envolto de faixas. ― Ah, isto 
aqui! Bom, foi resultado do meu encontro com uma das criaturas 
maiores, felizmente consegui sobreviver, mas meu lado direito está 
totalmente fora de uso. Sente-se, fique à vontade, continua o bió-
logo, como pode ver, não consigo fazer nada contra você, só preci-
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so conversar com alguém. Depois desses quase dois anos isolados 
aqui, tive muito o que pensar, refletir e arrepender dos meus atos.

O biólogo pede sua ajuda para se sentar e em seguida você 
se senta, mas um pouco mais distante dele. ― Eu realmente estou 
arrependido do que fiz contra você e de ter te incriminado daquela 
forma. Depois que estas criaturas apareceram na nave eu simples-
mente perdi meu chão. Eu não esperava que minha decisão pode-
ria trazer tanta desgraça e mortes. O biólogo começa a chorar e 
olha para sua mão esquerda. ― Quando percebo que o sangue de 
cada tripulante aqui está em minhas mãos, eu não consigo nem ao 
menos fechar os olhos para dormir. E como pagamento dos meus 
pecados, eu tive que sobreviver a este inferno sabendo disso.

O biólogo pega um colar com um nome registrado nele “Héra-
cles Pelkas” ― Perdi um grande amigo, que para mim era como 
se fosse meu pai! Meu pai biológico, sempre cobrou mais que eu 
poderia dar e aparentemente nunca foi o suficiente! Sempre tentei 
mostrar para ele que eu poderia ser tão bom quanto, mas sempre 
fui taxado como inferior. Fui obrigado a vir para esta viagem, com 
a finalidade de melhorar os negócios dele e da minha família, me-
lhorar a visibilidade da empresa e de seu status na liderança da 
Organização Mundial. Jonathan abaixa a cabeça e continua a cho-
rar. ― Eu vi uma oportunidade surgir na superfície da lua Europa 
com aquelas estruturas ovais, de ser alguém, de chamar a atenção 
do meu pai, da minha família, mas o que fiz, não tem perdão. Não 
estou pedindo que me perdoe, mas estou realmente arrependido do 
que fiz!
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Você compreende a situação dele e se sensibiliza. Com isto 
o dia passa e vocês continuam a conversar tranquilamente e de 
forma mais amigável entre ambos. Depois de algum tempo, vocês 
sentem um impacto na nave. Jonathan informa que estão acoplados 
na Skyhook Gaia e que restavam apenas 24 horas para aterrissar no 
planeta Terra. 

Vá para 143.

130

Já na superfície da lua Europa, você, Ignov e Jonathan estão 
se encaminhando para encontrar o lago onde foram encontradas as 
estruturas ovais. Ignov confirma com todos que a missão não pode-
rá demorar mais que 3 horas, visto que há uma previsão que indica 
que haverá mais uma tempestade elétrica ainda mais forte. Com 
isto, ele fica responsável em realizar a manutenção preventiva no 
drone veicular e também a configurá-lo a instalar novas bases de 
pesquisa e coleta de dados em pontos estratégicos na superfície da 
lua, enquanto você e o biólogo irão estudar as estruturas ovais.

Pouco tempo depois você chega ao local. Ali você se lembra 
dos choques contra o chão, o que te leva a observar calmamente 
a sua volta e também próximo do lago, mas não consegue notar 
nada de incomum. Jonathan se aproxima e observa todas aquelas 
estruturas. 

— Isto é fascinante! Eu nunca vi nada deste tipo na Terra. 
Diz o biólogo olhando atentamente as estruturas. Ele então desfere 
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leves socos na estrutura. — Acho que tinham razão, analisando de 
perto, não pode ser algo formado por um organismo vivo. Ele en-
tão pede para que o drone auxiliar se aproxime e pega um martelo. 
— Vamos ver se isto é resistente! Após algumas pancadas na estru-
tura e ela não se romper, o biólogo fica ainda mais impressionado. 
— Drone P5, faça uma varredura rápida de elementos químicos 
presentes nesta estrutura, vamos ver se esta belezinha aqui esconde 
algum material orgânico nela!

Depois de pouco mais de duas horas, Ignov chega até o local 
onde você e Jonathan estavam. — Finalmente finalizei todas as no-
vas bases e já encaminhei os novos drones para retirar as amostras 
das manchas vermelhas. Algum progresso aqui?

— Adquirimos algumas amostras manuais das manchas ver-
melhas próximas e já encaminhamos para a nave. No entanto, es-
tamos apenas esperando o drone a organizar os dados de varredura 
dos elementos químicos desta estrutura. Diz Jonathan, com cara de 
insatisfação.

— Podemos esperar estes resultados dentro da nave! Excla-
ma Ignov. — No local de onde vim, já estava começando a causar 
algumas interferências elétricas e magnéticas nos sistemas ele-
trônicos devido à alta concentração de íons na atmosfera. Portanto, 
pode ser que não demore muito para chegar aqui.

— Ok então, mas irei levar uma destas estruturas como amos-
tra para realizar uma análise mais detalhada dentro da nave! Pro-
clama o biólogo.
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Você e Ignov olham um para o outro e conversam entre si e 
logo decidem. — Não achamos uma boa ideia! Ignov o responde 
com o tom calmo de sempre. — Não sabemos ao certo o que pode 
haver aí dentro, talvez possua um material radioativo ou alguma 
substância venenosa, quem sabe! Nada está certo em relação a isto, 
seremos coerentes e não vamos nos distanciar da nossa missão, foi 
o que nosso comandante disse!

— Tudo bem! Responde Jonathan abaixando o rosto com 
uma expressão antipática. — Podem ir adiante, irei recolher as 
ferramentas e colocá-las dentro do drone e sigo vocês em segui-
da. Neste momento, você e Ignov começam a seguir em direção a 
nave, Jonathan em contraparte começa a lançar as ferramentas que 
estavam no drone para dentro do lago. 

— Não posso deixar estas estruturas aqui, comecei a ler o 
relatório de varredura e lá indica a presença de muitos elementos 
raros na Terra, uma estrutura desta pode valer milhões na Terra. 
Além disso, serei o primeiro biólogo da Terra a estudar uma es-
trutura totalmente recém descoberta fora do planeta, só tenho a 
ganhar com minha decisão. Ele então continua com seu pensamen-
to enquanto lançava as ferramentas no lago. — No relatório, infe-
lizmente não tenho confirmação de material genético ou orgânico 
proveniente de algum ser vivo aqui dentro, no entanto, posso não 
descobrir uma nova forma de vida, mas irei construir meu nome 
de outras formas! O biólogo então coloca suas estruturas dentro do 
drone e o fecha.
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Naquele momento você olha para trás e percebe o que Jo-
nathan fez, porém um abalo acontece novamente sobre seus pés. 
Você olha para Ignov e um estrondo de um trovão ecoa sobre os 
céus, Ignov olha para cima e depois para baixo e pergunta: — O 
que está acontecendo? Ambos olham para Jonathan e percebem 
que apenas o drone continua ali e que ele havia desaparecido. Ob-
servando um pouco mais atentamente você vê que o gelo próximo 
do lago se rompeu. Você então desce rapidamente para salvar o 
colega, mesmo com o exoesqueleto robótico você corre em direção 
ao local onde o gelo se rompeu e percebe as mãos dele ainda segu-
rando a borda do bloco de gelo.

Ao correr em direção ao local onde o lago estava, um desnível 
do solo não o permite uma completa visualização da paisagem à 
sua volta. Para sua infelicidade, você sente como se tivesse pisado 
em falso, seu reflexo obtido pela experiência de ser um(a) Explo-
rador(a) faz com que analise a situação rapidamente. A camada de 
gelo abaixo de você havia se rompido, você está prestes a afundar 
no oceano gélido e quase infinito da lua Europa. Você percebe que 
a mais ou menos 14 metros de distância entre sua queda há uma 
borda da superfície. Naquele momento você aciona o gancho de 
emergência do seu exoesqueleto robótico e deve puxar o gatilho 
exatamente no instante da metragem correta, o que exige bastante 
destreza. Para conseguir este feito, role o dado para sua destreza.

Role o dado e some com a sua destreza, caso o valor dê maior ou 
igual a 14, vá para 20.

Role o dado e some com a sua destreza, caso o valor dê menor que 
14, vá para 21.
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131

― Fico até com medo de ver o que tem no quarto do Lian Bo. 
Expõe Elétron ao chegar próximo ao quarto do engenheiro elétri-
co. Você estranha a afirmação e olha para o robô com uma cara de 
dúvida. ― Bom, ele é um sujeito engraçado e legal, mas tentou 
cantar todas as mulheres da nave! Você balança a cabeça em sen-
tido de negação e abre a porta. Ao ligar a luz do quarto você per-
cebe diversos objetos, relíquias e móveis da cultura oriental. Um 
bracelete exposto na parede chama a sua atenção, após colocá-lo 
em seu braço, você faz força em seu antebraço e do bracelete sai 
um escudo. ― Uau, um escudo retrátil, o rapaz tem um bom gosto, 
acho que estava enganado sobre ele! Diz Elétron. Você observa o 
escudo e percebe que é de grande qualidade, possui uma resistên-
cia muito forte e ao mesmo tempo e muito leve. Desta forma, você 
decide manter o bracelete do escudo com você.

Obs: Em todo combate que tiver, caso a criatura dê mais de 1 
dano em um ataque, você pode reduzir 1 de dano nele. Por exem-
plo, se o ataque fosse dar 3 de dano em você, com o escudo equi-
pado o dano recebido cai para 2.  

Ao sair da sala, nem você e nem o robô notaram, mas uma 
pequena parte de uma revista para homens adultos estava debaixo 
da cama. vá para 4.
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132

Senha incorreta, favor observar atentamente as letras destaca-
das e inserir a senha correta! Vá para 52.

133

Você chega até o corredor que dá acesso à sala de hibernação. 
Ao se aproximar você percebe que as luzes estão todas danificadas 
e no corredor estão espalhados alguns arranhões pela parede, bem 
como algumas estruturas orgânicas semelhantes a fungos cobrindo 
quase todo o corredor. Um odor desconfortante está pairando no 
ambiente enquanto se aproxima da sala de hibernação. Você cami-
nha rumo a ela e observa de relance que existem algumas poucas 
criaturas bloqueando sua passagem até a entrada da sala de hiber-
nação.

No entanto, segundos após chegar ao corredor, um barulho 
como se fosse uma sirene ecoa por toda a nave, você então se re-
corda das palavras de Isabel, na qual ela iria distrair as criaturas en-
quanto você lidaria com a rainha enquanto a ATOM – 93 ainda não 
estivesse completa. Você se esconde momentaneamente, enquanto 
as criaturas corriam em direção ao barulho, em seguida você faz 
sua deixa em direção a abertura da sala de hibernação. 

― Uau, fizeram uma reforma e tanto aqui hein! Diz Elétron 
com um tom de humor ao chegar na sala de hibernação. A sala 
estava com pouca iluminação, mas era possível uma visualização, 
você observa diversos fios gosmentos espalhados do teto ao chão 
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e as estruturas semelhantes a fungos espalhados por quase toda a 
sala. O odor fétido presente no ambiente estava ainda pior dentro 
da sala e olhando em direção ao segundo andar, você visualiza 
uma forma indefinida e gigantesca de algo que mesclava a car-
ne, músculos e fibras que estava repousando sobre os fios. Deste 
amontoado de carne, dez tentáculos desciam rumo às câmaras de 
hibernação presente ali. 

Aquele ambiente semiescuro, juntamente com toda a ambien-
tação com formas indecifráveis de vida o deixa inquieto, mas você 
sabia, a rainha o espreitava ali de algum lugar, pois já havia visto 
aquele amontoado de carne antes. Você pega o gancho automatiza-
do que havia encontrado na sala de máquinas e conecta em seu bra-
ço esquerdo com algumas modificações que havia feito, enquanto 
em sua mão direita você segurava fortemente um bastão metálico 
que iluminava o seu redor em virtude da eletricidade que o percor-
ria graças a super bateria conectada a ele.

Vá para 136. 

134

Um bipe alertando a senha incorreta acaba entregando sua 
posição para as criaturas. Encurralado feito rato perante um gato, 
você tenta buscar alternativas para poder escapar, mas as duas cria-
turas já estão diante de você e as outras três estão chegando logo 
em seguida. Uma delas solta um grunhido fazendo com que a rai-
nha o localize. Rapidamente, você corre rumo às criaturas segu-
rando um pedaço de metal. No entanto, a rainha lança uma bola de 
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gosma em sua direção, acertando-o em cheio. Você sente uma dor 
incômoda de início, mas logo depois você sente como se sua pele 
estivesse a ponto de cair de seu rosto. Ao olhar rumo ao seu peito, 
você percebe sua pele começando a queimar e mostrar sua carne, 
o ácido vai queimando cada fibra de músculo e carne o deixando 
impossibilitado de se mover devido tamanha dor. Você desiste de 
correr, mas já era tarde demais, cinco criaturas já o haviam cercado 
e a rainha já estava logo acima de você.

135

Você começa a abrir a porta do quarto da psicóloga Maria 
Leila, mas você percebe que de alguma forma a porta está emper-
rada. Ao tentar abri-la usando força bruta um estouro estridente 
dos circuitos da porta é lançado. Ao longe você escuta algumas 
criaturas grunhindo e se aproximando. Após este evento, você de-
cide:

Continuar tentando abrir a porta, vá para 107.

Desistir, vá para 4.

136

Um olho é formado naquele amontoado de carne e músculos 
e você é a primeira coisa que ele nota. Finalmente você observa 
aquele amontoado de carne descendo rumo ao chão tomando a for-
ma quadrúpede da rainha. Você se recorda daqueles bizarros par de 
olhos humanos e dentes que se enfileiravam desde sua mandíbula 
até seu abdômen. A rainha foi definindo sua estrutura física até 
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adquirir uma forma que se ajustasse ao tamanho da sala de hiber-
nação, da parte superior de suas costas surgiram quatro tentáculos 
e de sua pele surgiu uma membrana líquida que cobria quase todo 
seu corpo.

Você encara a criatura e ela o encara novamente. Os olhos hu-
manos da rainha o traziam uma sensação tenebrosa misturada com 
terror. A rainha imediatamente lança um rugido em sua direção 
buscando intimidá-lo(a), no entanto, você já esperava por eles e se 
antecipou preparando uma proteção para seus ouvidos. Se sentin-
do confiante, você lança um grito mais alto que consegue em res-
posta a intimidação da rainha, naquele instante, os fios gosmentos 
espalhados pela sala tomam sua forma enrijecida e várias formas 
pontiagudas são lançadas em sua direção. Esperando o momento 
certo e antecipando aquele ataque, você levanta e aponta se braço 
esquerdo em direção aos fios enrijecido e ativando o gatilho, lança 
o gancho que imediatamente encaixa na estrutura e o puxa, fazen-
do com que os objetos semelhantes a espinhos não o acertassem. 

Santiago chega próximo da abertura da sala com a ATOM 
– 93 em mãos e uma mochila em suas costas. Você percebe sua 
chegada e após algumas trocas de sinais, você entende que ela pre-
cisa ter acesso ao segundo andar e é sua função não deixar a rainha 
percebê-la. Naquele momento, um dos tentáculos da rainha vai em 
sua direção, aproveitando que o gancho ainda estava fixo na es-
trutura, você salta em direção a rainha, acertando-a com o bastão 
eletrizado. A rainha grunhe de dor e vira furiosa em sua direção, 
naquele instante, seu plano de chamar a atenção da rainha foi bem 
sucedido, agora você deve sobreviver até que Isabel consiga aces-
sar o segundo andar.
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Atenção: seu objetivo aqui é sobreviver aos ataques furiosos 
e fatais da rainha. Logo, para esquivar dos tentáculos e espinhos 
sendo lançados em sua direção utilizando gancho automatizado, 
você deve rolar dados para sua Destreza, visando conseguir se es-
quivar e sobreviver. Seu objetivo é sobreviver a 5 ataques furiosos 
dela. Caso seja acertado por algum, você perderá 2 de Vitalidade. 
Para se esquivar, você deve obter um valor maior ou igual a 14.

Se sobreviveu, vá para 17.

137

Alguns dias ainda restavam para chegar até a Terra. Você per-
cebe que as criaturas menores e maiores haviam todas desapareci-
do misteriosamente da nave. Você supõe que, como a rainha havia 
sido derrotada e morta, o mesmo poderia ter acontecido com as 
demais sem a presença dela. Você decide tirar os últimos dias até a 
chegada à Terra para procurar Elétron, pois a última vez que havia 
o visto foi quando o mandou distrair as criaturas para que pudesse 
enfrentar a rainha. 

Alguns dias depois você o encontra em pedaços em um corre-
dor próximo ao laboratório. Você percebe que seu fiel amigo estava 
todo quebrado, com peças espalhadas por todo o corredor junta-
mente com diversos arranhões nas paredes. Elétron havia lutado 
até o fim para ajudá-lo, distraindo as criaturas.

Vá para 129.
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138

O último tentáculo é completamente decomposto quando seu 
bastão de eletricidade passa por ele, destruindo as células que o 
compõem. A rainha novamente se agoniza de dor e acumula ainda 
mais fúria, e desta vez salta em direção aos fios presos ao teto e 
lança mais espinhos em sua direção. Você se esconde entre duas 
câmaras de hibernação para tentar fugir dos ataques dela, enquanto 
isso, a geóloga entra em contato com você. 

― Eu não estou conseguindo ativar a bomba! Parece que há 
alguma senha que precisa ser digitada para que ela se ative. Você 
tem esta senha consigo? Você olha para o Elétron tentando bus-
car em sua memória algo que se assemelhasse com alguma senha 
quando encontrou a ATOM – 93, no entanto nada foi confirmado, 
apenas que havia um visor com um cadeado. Você questiona o que 
está sendo pedido no visor onde está o cadeado e ela lhe passa as 
seguintes informações:
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Você pensa por alguns segundos e pede para ela digitar a se-
guinte sequência de números.

612, vá para 91.

394, vá para 140.

146, vá para 76.

139

Passando algum tempo, a montagem da pilha se finaliza, na 
tela do computador aparece a seguinte mensagem: “pilha construí-
da com sucesso, mas não está operante, todo o material utilizado 
para a sua construção foi completamente perdido, o sistema sofreu 
um curto circuito no durante a fase de teste de uso e danificou to-
dos os materiais de maneira irrecuperável, encerrando o módulo 
de montagem.”
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Santiago olha para você decepcionada e com lágrimas co-
meçando a escorrer de seus olhos, afinal a última esperança que 
tinham para lutar de igual para igual contra a rainha das criaturas 
havia sido destruída. A partir daquele instante, um silêncio toma 
conta do local. Enquanto você se remoía por dentro pensando no 
que poderia ter dado errado, Santiago sai do laboratório e em se-
guida solta um grito de desespero que é ouvido fora do laboratório. 
Segundo após, os gritos das criaturas são ecoados até o local onde 
está, você corre em direção a saída do laboratório para ver o que 
estava acontecendo. 

Rapidamente você percebe que a geóloga estava entregando 
sua vida já sem esperança às criaturas, o breve segundo após esta 
visão é somente os membros das criaturas a perfurando de todas as 
formas brutais possíveis. A partir daquele instante, toda esperança 
da humanidade se esvai e não há mais nada que se possa fazer.

Vá para 26.

140

Ao digitar os números, a estrutura da bomba libera 5 bar-
ras metálicas, cinco discos condutores e uma contagem regressiva. 
― Está ativada! Diz a geóloga com uma expressão de felicidade 
tomando conta de seu rosto. ― Irei te passar as principais informa-
ções que sei de como a ATOM – 93 funciona. Ouça com bastante 
atenção! Irei te jogar cinco discos, você deve lançá-los no corpo 
da rainha e fazer com que eles consigam perfurar o corpo dela e 
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ficarem lá. Com isto feito, a cada disco inserido no corpo dela, uma 
barra metálica irá ser atraída a ele e vai se conectar, quando todos 
estiverem conectados, uma descarga elétrica irá ser desencadeada 
e o corpo dela não irá conseguir resistir a eletricidade fazendo-a se 
decompor.

Ela então lança um pacote contendo os cinco discos próximo 
ao local onde está. A rainha percebe o barulho dos objetos caindo 
ao chão e se desprende do teto pulando em sua direção. Você corre 
em direção ao pacote e salta para pegá-lo. Com o salto, você pega 
o pacote, mas rapidamente a rainha molda seu corpo, fazendo com 
que uma de suas patas adquirisse tamanho suficiente para alcançá-
-lo. A garra da criatura passa raspando entre suas pernas, cortando 
a lateral de sua coxa direita. Você se recupera o mais rápido que 
pode e o mesmo acontece com a criatura. 

Com um objetivo em mente, você prepara o primeiro disco 
em sua mão e corre em direção a rainha. Para conseguir acertar 
o disco no corpo da rainha, você deve rolar seu dado para Força. 
Caso o valor seja igual ou superior a 16, vá para 41. Caso não, 
você leva um ferimento e deverá tentar novamente.  

141

A sombra o ataca pelas costas, mas seu reflexo rápido e cer-
teiro faz com que consiga esquivar no momento certo se afastando 
e ao mesmo tempo lançando a sombra para a outra direção. Ao 
retornar seus olhos em direção a sombra e já lançando seus braços 
para sua mochila em busca de algo para se defender, você desiste 
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no mesmo instante ao olhar para a sombra e perceber que ela era 
na verdade a Isabel Santiago diante de você. Naquela fração de 
segundo, em sua cabeça surgem as seguintes dúvidas: se aquela era 
realmente a geóloga ou algo sem explicação?

Você olha atentamente para o corpo já bastante magro, des-
gastado, com os olhos mesclados entre a tristeza e ódio. Em uma 
de suas mãos, já escorrendo sangue, onde suas unhas perfuravam 
sua própria carne, ela segurava com toda força a sua faca, na inten-
ção de somente matar aquilo diante dela, você.

Você se desperta de seus pensamentos e de sua observação 
quando a geóloga lança sua expressão de ódio diante de você!

― Sua criatura desprezível! Eu conheço seus malditos tru-
ques e nada que fizer ou se tornar irá me fazer esquecer o ódio que 
sinto por cada um de vocês! Eu juro que arrancarei cada pedaço 
seu, nem que isto custe a minha miserável vida!

Naquele momento ela se lança em sua direção apontando a 
faca em direção ao seu peito. Você se prepara para se defender, no 
entanto, alguma coisa em relação às palavras dela e os sentimentos 
que ela expressava o(a) deixou inquieto(a), até que ela se aproxi-
mou um pouco mais, e naquele momento, você percebe lágrimas 
escorrendo de seus olhos percorrendo seu rosto. Naquele instante, 
uma certeza você tinha, aquela emoção era de fato humana, ela é 
de fato a geóloga.

ISABEL SANTIAGO VITALIDADE: 2   FORÇA: 11

Se vencer, vá para 77.
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142

Com um golpe certeiro, você consegue colocar mais um dis-
co em um dos olhos da rainha. A rainha fecha os olhos em resposta, 
mas não o suficiente, ela o lança contra o chão da nave. Mais uma 
barra metálica é atraída em direção a ela, perfurando seu olho para 
se conectar com o disco. 

Você vai ao chão. Com o choque, você percebe sua consciên-
cia quase se esvaindo juntamente com o oxigênio de seus pulmões. 
Você tenta se levantar, mas ainda permanece no chão muito tonto. 
A rainha se agonizava de dor, enquanto tentava se recuperar. Am-
bos sabiam que naquele momento, não havia tempo para pensar nas 
consequências das dores, com isto em mente, vocês se levantam e 
se encaram novamente, pois a batalha estava prestes a acabar.

RAINHA   VITALIDADE: 20   FORÇA: 13

Caso consiga acertar três golpes na Rainha, vá para 89.
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143

Você acorda com alguns barulhos de helicópteros se aproxi-
mando e Jonathan batendo em sua porta com a melhor notícia que 
poderia receber, vocês estavam em casa. Ambos saem em direção 
a porta de saída da nave e são recepcionados com aplausos por 
algumas pessoas do alto escalão da Organização Mundial, dentro 
do centro espacial. Jonathan pede para que entregue o relatório no 
qual Héracles havia feito sobre a missão e em seguida ele entrega 
o robô pessoal dele para o comandante responsável pela missão 
da lua Europa aqui da Terra. Pouco tempo depois, vocês vão para 
um prédio dentro da Organização Mundial, para explicarem o que 
houve dentro da nave, durante a missão e quais foram os resultados 
obtidos, até serem liberados para um descanso em um hotel dentro 
do centro espacial.

Já adormecendo, você é interrompido por algumas batidas na 
porta de seu quarto e gritando por seu nome. Ao abrir, três policiais 
e dois seguranças do hotel, todos altamente armados, apontam as 
armas em sua direção e pedem para que o acompanhem sem ne-
nhuma objeção. Você rapidamente estranha aquela atitude, mas re-
solve cooperar.

Ao ser colocado em um carro de polícia, depois de algum 
tempo, você percebe que está retornando para o prédio principal 
da Organização Mundial. Ao chegar lá, você percebe uma multi-
dão de pessoas com placas escritas: assassino, ladrão, você é uma 
piada, entre outras formas de ofensa. Você é direcionado para o in-
terior do prédio enquanto é xingado pelas pessoas de fora. Mesmo 
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não entendendo o que está acontecendo, você resolve perguntar 
para um dos policiais, mas ele vira o rosto rapidamente com um 
sentimento de nojo de você. Se aproximando de um dos grandes 
portões do interior do prédio, você visualiza uma mulher com três 
crianças ao redor dela, e vagamente se lembra que se trata da fa-
mília de Ignov. Ao se aproximar dela, ela cospe em seu rosto o 
chamando de assassino!

Ao entrar em uma das salas do prédio principal da Organiza-
ção Mundial, você enfim percebe o que está acontecendo. Logo à 
sua frente, o tribunal se abre diante de seus olhos, você percebe o 
juiz ao centro, Jonathan ao lado e em sua situação, você só deveria 
ser o réu. Após diversas horas e discussões sobre a missão da lua 
Europa, você finalmente entende o motivo de estar ali. Em ima-
gens sendo transmitidas para todos presentes no tribunal, lá elas 
mostram você como sendo o agente que coletou as estruturas que 
continham as criaturas, consequentemente a morte de 8 dos 10 tri-
pulantes foram colocadas em sua sentença criminal. Você olha para 
Jonathan, que simplesmente pede a palavra ao juiz e declara. 

― Finalmente está aí Vossa Excelência, este sujeito me amea-
çou nos últimos dias a ficar calado e a proferir mentiras em nos-
sa primeira explicação da Missão. Ele(a) não queria arcar com as 
consequências dos seus crimes aqui na Terra, por isto até destruiu 
seu robô pessoal para não haver provas contra ele. Como todos 
acabaram de ver, o drone que ele(a) era responsável na última mis-
são foi o responsável por trazer a morte para nossos colegas. Tudo 
isto para buscar benefício próprio! E ainda se dizia um Explora-
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dor(a)! Fiz de tudo para vencer as criaturas, não é à toa que estou 
completamente ferido. Como foi descrito, elas são extremamente 
agressivas e fortes, como alguém pode lutar contra tais criaturas e 
sair ileso como esta pessoa horrível diante de nós está!

Você se enfurece com cada palavra proferida pelo biólogo e 
então começa a se mover em direção a ele. No mesmo instante, o 
juiz bate o martelo direcionando a fala a você. ― Sentenciado a 
cem anos de prisão em uma solitária! Um monstro como você não 
pode ficar próximo de outras pessoas!

Vá para 147.

144

Você salta em direção aos fios enrijecidos presos ao teto. A 
plataforma se rompe pela metade com o golpe desferido pela rai-
nha. Enquanto isso, você permanece pendurado no fio enrijecido 
e decide de movimentar através dele para alcançar o outro lado 
da plataforma que ainda está intacta. A rainha começa a moldar 
seu corpo, transformando seus tentáculos em pernas e as pernas 
em tentáculos, visando movimentar-se pelo teto. Você consegue 
acessar a outra parte da plataforma e começa a correr o mais rápido 
que consegue. Elétron avisa que a sala onde estão os itens está logo 
adiante. Mais à frente, você entra em uma pequena sala de ferra-
mentas e finalmente encontra os itens que estava à procura. Você 
os coloca em sua mochila e agora a única coisa que lhe importa é 
sair daquele local vivo. Elétron aparece diante de você dizendo.
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― Eu posso abrir o caminho para você sair da sala! Ele aponta 
uma sala ao final do corredor. ― Aquela sala serve para controlar 
alguns pequenos drones que eram utilizados na organização deste 
galpão... Ruídos de coisas sendo destruídas é ouvido por você. ― 
No entanto, você precisa achar um caminho seguro até a porta. 
Continua Elétron. ― Podemos nos separar aqui, desta forma, você 
fica responsável em encontrar uma saída e eu irei controlar os dro-
nes para limpar o caminho para você chegar até a porta. Só tem um 
pequeno empecilho, eu não fui programado para pensar, apenas 
para armazenar dados e analisar situações baseadas em suas rea-
ções corporais e te ajudar. Logo, vamos nos deparar com situações 
que exigem raciocínio lógico e preciso de suas informações para 
que eu possa segui-las. Elétron te entrega um rádio que permite a 
comunicação entre eles no local. 

Ao pegar o rádio, uma das paredes da sala onde estava é ar-
rancada violentamente pela força da rainha. Você olha para trás e 
rapidamente percebe um dos tentáculos da criatura indo em sua di-
reção, o que o faz desviar milimetricamente, porém, parte da subs-
tância gosmenta ácida o atinge. Você perde 1 ponto de Vitalidade. 
Naquele instante você se levanta e começa a correr rapidamente 
em busca se de um local seguro em que possa pensar tranquila-
mente em uma rota de fuga mais segura, Elétron segue rumo à sala 
dos drones.

A rainha observa seus movimentos e começa a se comunicar 
com as três criaturas que estavam no almoxarifado e com as outras 
duas que estavam fora da sala. Poucos segundos depois, duas de-
las se movimentam em pontos estratégicos visando impedir seus 
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movimentos e a outra fica próxima da rainha. A partir daquele mo-
mento, você imagina o relógio de sua vida sobre sua cabeça, pois 
quanto mais tempo permanecer ali, menores serão suas chances de 
sobrevivência. Desta forma, você percebe que cada decisão que 
deverá tomar daqui para frente será decisiva para sua vida e caso 
as outras duas criaturas consigam acesso para dentro da sala, você 
não terá nenhuma chance de sobreviver. Você salta novamente para 
um dos fios presos ao teto e após algumas performances de acroba-
cia consegue acesso a um local alto o suficiente para poder obser-
var todo o ambiente da sala.  

Vá para 94.

Obs: Utilize uma folha para marcar quantas criaturas conseguiram 
acessar o almoxarifado. Lembre-se! Se duas conseguirem acessar, 
game over, você deverá retornar para esta página e começar nova-
mente.

145

Ao colocar a senha, uma gravação é passada para você. ― 
Humm, infelizmente você errou a senha, é uma pena, vejo que não 
faz parte dos defensores da justiça. Diz Lian Bo. Naquele momen-
to, o líquido azul começa a vazar de dentro do cilindro e os circui-
tos começam a entrar em curto causando um choque elétrico em 
todos do local. Você desmaia e a ATOM – 93 está fora de uso. Sua 
missão de salvar a humanidade falha e a partir daquele momento é 
só aguardar o trágico fim da humanidade.

Vá para 116.
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146

Você para por algum tempo, buscando em sua memória infor-
mações que pudessem fazer sentido naquele momento. “Em todo 
registro da Organização Mundial, não há nenhum documento que 
indique que exista pessoas fora da extensão territorial de Gaia. A 
fundação da cidade foi feita com todos os povos que conseguiram 
sobreviver ao grande cataclisma. A base de nossa nação é funda-
mentada na união de todos os povos de forma igualitária, não te-
mos problemas com etnia, preconceitos, classe social ou gênero. 
Por isto estamos avançando como humanidade, pois somos uma 
única nação.”

― Provavelmente deve estar procurando uma resposta para 
isto. Continua o senhor. Você nunca se perguntou, por mais que 
seja um Explorador(a) renomado(a), o porquê de nunca ter acesso 
a algumas áreas de exploração. Acredito que te falaram que a área 
não poderia ser explorada pois continha alto risco biológico. Pois 
é, este risco biológico somos nós, o nosso povo. Irei te contar uma 
história interessante... No instante em que o senhor profere aquelas 
palavras, um homem com corpo forte chega na casa, dizendo. 

― Pai, tivemos mais informações sobre aquela explosão e o 
que está acontecendo na Cidade Gaia. Você se vira rapidamente 
ao ouvir sobre a nave. ― Aparentemente houve mais um sobrevi-
vente tirando nosso colega aí. Afirma o homem. Você rapidamen-
te pensa na geóloga Isabel e se alegra, porém... ― Um homem 
chamado Jonathan White, um biólogo que estava entre os tripu-
lantes sobreviveu. O homem olha diretamente para você sorrindo 
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debochadamente dizendo. ― E você está sendo incriminado como 
um(a) assassino(a)! Você foi indicado como principal culpado(a) 
pela morte dos oito tripulantes da nave. Mas não esquenta, seu 
robozinho aí nos mostrou tudo o que aconteceu! Só que não preci-
sa se preocupar, eles acreditam que você está morto! Agora, você 
saberá como é ser um de nós!

Você olha para o seu robô e ele confirma que mostrou tudo 
sobre a viagem. ― Ah é, quase ia me esquecendo de algo. Con-
tinua o homem. ― Aparentemente começaram a surgir algumas 
vítimas de assassinatos estranhos na cidade grande e pelo visto, as 
vítimas são todas pessoas do grande escalão da O.M, e detalhe, os 
corpos que foram encontrados estavam completamente secos. Isto 
te lembra algo, Explorador(a)? Você olha assustado para seu robô 
e ele afirma. ― Não se preocupe, não é a rainha! Antes de você ser 
empurrado eu gravei os últimos momentos da criatura! Mas se não 
é ela, quem estaria matando tão seletivamente?

Você se levanta e olhando seriamente para seu robô, você diz 
em voz alta. “Nós iremos descobrir! E vamos salvar a todos!”

147

Alguns dias se passaram, até que um guarda de sua cela bate 
em sua janela dizendo. ― Parece que alguém se lembra que um 
merda de um assassino como você ainda vive na sociedade! Pouco 
segundos depois os passos de uma pessoa para em frente sua cela. 
― Pode nos deixar a sós por um minuto? Você reconhece aquela 
voz, a maldita voz asquerosa do biólogo Jonathan. 
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― Quanto tempo Explorador(a)? Dois anos já se passaram 
desde que foi preso(a), não é mesmo? Isto me lembra que este foi 
o tempo que passei aguardando e elaborando todos os passos da 
minha conquista do planeta Terra! Não era para ter sobreviventes 
naquela maldita nave, mas você tinha que aparecer e estragar tudo, 
não é mesmo? Mas sinto muito te dizer, de nada adiantou! Ele sorri 
debochadamente. 

― A rainha das criaturas não morreu, muhahaha, ela apenas 
fingiu sua morte depois de um pequeno comando dado por alguém 
do mesmo patamar que ela! Aquele núcleo esférico que apareceu 
era exatamente para chamar sua atenção e você não perceber que 
ela havia escapado. Achou que seria fácil derrotar uma criatura 
daquela? E agora, eu terei tudo que eu sempre quis da Organização 
Mundial, não, ainda melhor, do planeta, ou aquelas criaturas que 
você trouxe, ops, que EU trouxe, irão fazer tudo que eu mandar e 
extinguir tudo que eu quiser! Bom, fique lamentando pelos próxi-
mos 98 anos que ainda lhe restam! Obrigado por tudo!
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Eletroquímica

― Olá, eu sou Elétron! O robô mais legal do mundo, que irá 
ajudá-lo a construir um conhecimento sobre esta parte tão legal 
da química que é a eletroquímica. Abaixo fiz um resumo sobre os 
principais pontos sobre o conteúdo, fique à vontade para explorar 
este incrível conhecimento!

Introdução

Para iniciarmos o nosso estudo sobre esta área de conheci-
mento, primeiro devemos compreender o que é a eletroquímica. 
Segundo Fonseca (2016, p. 238), a Eletroquímica é o ramo da 
Química que estuda a aplicação do fenômeno de transferência de 
elétrons, com o objetivo de converter energia química em energia 
elétrica e vice-versa.

E este fenômeno de transferência de elétrons pode acontecer 
de duas formas, quando temos: 

• A conversão de energia química em energia elétrica 

Dizemos que trata-se de um processo espontâneo, ou seja, 
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acontece naturalmente, sem a necessidade de forçar a reação quí-
mica. Dizemos que este processo é denominado pilha ou célula 
galvânica, e é utilizado em diversos tipos de pilhas e baterias (acu-
muladores) para as mais diferentes finalidades. 

• A conversão de energia elétrica em energia química 

Neste caso trata-se de um processo não espontâneo, ou seja, 
somente acontecesse se usarmos a corrente elétrica, forçando a 
reação a acontecer. Este processo é denominado eletrólise.

Reações de Oxirredução

Como já sabemos, uma substância química pode ser forma-
da quando um átomo se une a outro por meio dos elétrons de sua 
eletrosfera, formando, assim, as ligações químicas. Essas ligações 
podem se dar por compartilhamento de elétrons (que denomina-
mos de ligação covalente) ou por transferência de elétrons (que 
denominamos de ligação iônica). Quando uma reação química 
acontece, as ligações (ou algumas ligações) dos reagentes são que-
bradas para dar origem a novas ligações que formarão o produto. 
Quando essa quebra ocorre devido a transferência de elétrons, 
dizemos que a reação química é de oxirredução ou redox.

Portanto, reação de oxirredução é toda reação química em 
que há transferência de elétrons.
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O conceito de Oxidação e o de Redução

Como vimos anteriormente, uma reação redox ocorre apenas 
quando há uma transferência de elétrons entre uma espécie quí-
mica e outra, ou seja, pelo menos um elétron deve ser transferido 
de uma espécie química à outra, para que seja considerado uma 
reação de oxirredução.

OBS: (Espécie química é um nome genérico para átomo, mo-
lécula ou íon.)

Logo, se há transferência de elétrons, podemos concluir que 
uma espécie química irá perder elétrons enquanto a outra irá ga-
nhá-los, isto acontece simultaneamente. Veja o exemplo abaixo re-
presentado pela Figura 1.
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Figura 1: Exemplo de uma reação de oxirredução com equações quími-
cas (PERUZZO, CANTO, 2003). 

Para esta perda e ganho de elétrons iremos usar os termos 
oxidação e redução. 

• Denomina-se oxidação a perda de elétrons (e-) por uma 
espécie química.

Por exemplo, na reação com H+, cada átomo de zinco perde 
2 elétrons:
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Zn(s) → Zn2+
(aq) + 2 e-

Dizemos que o Zn(s) sofreu uma oxidação, ou seja, perdeu elétrons.

Já o processo oposto ao da oxidação é denominado redução.

• Denomina-se redução o ganho de elétrons (e-) por uma espécie 
química.

Por exemplo, cada íon H+
(aq) ganha 1 elétron:

2 H+
(aq) + 2 e- → H2(g)

Dizemos que o H+(aq) sofreu uma redução, ou seja, ganhou elétrons.

Importante: A oxidação e redução sempre ocorrem ao mes-

mo tempo, não havendo uma sem que a outra exista, pois, nestas 

reações o total de elétrons perdidos por uma espécie química 

deve ser igual ao total de elétrons ganhos por outra espécie, 

desta forma, o número de elétrons permanece inalterado (eles não 

“aparecem” do nada nem “desaparecem”). Assim, numa reação de 

oxirredução sempre levará ao aumento e diminuição de número de 

oxidação de elemento(s) químico(s) envolvido(s), caracterizando a 

ocorrência simultânea da oxidação e redução (PERUZZO, CAN-

TO, 2003).

Assim, podemos somar ambas as equações, a da oxidação do 

zinco e a da redução do hidrogênio, obtendo a equação global do 

processo.
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           Zn(s) → Zn2+
(aq) + 2 e-   Oxidação

                 2 H+
(aq) + 2 e- → H2(g)       Redução

  ___________________________

  Zn(s) + 2 H+
(aq) → H2(g) + Zn2+

(aq)       Reação Global

Número de Oxidação (NOx)

Segundo Peruzzo e Canto (2003, p. 64), o número de oxi-
dação é um número associado aos átomos de um determinado 
elemento presente em uma determinada substância que está 
relacionado à carga elétrica que esses átomos apresentam, nessa 
substância.

Regras Práticas para a determinação do Nox

Alguns elementos químicos aparecem sempre com o mesmo 
Nox em qualquer substância que eles formarem, dizemos que eles 
possuem um Nox fixo. A tabela 1, a seguir apresenta o Nox de cada 
um desses elementos. Baseado nestes valores, poderemos calcular 
o Nox dos demais elementos que não temos noção em um compos-
to químico.

Informações complementares sobre Nox:

• O nox de um elemento ou em uma substância simples sempre 
será zero, uma vez que todos os átomos envolvidos apresentam a 
mesma eletronegatividade. 
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Exemplos: H2, 02, 03, Fe, He; Nox = 0.

• Em íons monoatômicos, ou seja, formados por apenas um 

único elemento, o nox é igual à carga do íon. 

Exemplos: H+, nox = +1, N-3, nox = -3, Ca+2, nox = +2.

Os demais números de oxidação usuais estão representados 

na figura 2, abaixo.

Figura 2: principais números de oxidação mais comuns dos elementos 
químicos [FOGAÇA, 2021].
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Cálculo de Nox

Para determinar o Nox do elemento químico de interesse, 
você pode seguir os seguintes passos:

1º passo - Separe os elementos químicos que constituem a subs-
tância.

2º passo - Defina o Nox dos elementos conhecidos observando as 
regras de Nox.

3º passo - Defina como “x” aquele Nox desconhecido no qual você 
deverá encontrar.

4º passo - Multiplique o valor do Nox pela quantidade do respecti-
vo átomo, após isto, iguale a equação à carga da substância.

5º passo - Encontre o valor de “x”. Este é o Nox do elemento de 
interesse.

Com base nesses passos, podemos determinar o nox de alguns ele-
mentos.

Substâncias neutras

• Quando uma substância química não apresentar nenhuma carga 
nela, para encontrar o Nox do elemento químico de interesse, você 
deve realizar o somatório dos nox igualando a equação a zero; 

Ex1: H2SO4
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Portanto, temos que o Nox do elemento enxofre (S) = +6.

Obs: Sempre mantenha o sinal com o número.

Ex2: Na4P2O7

Portanto, temos que o Nox do elemento fósforo (P) = +5.
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Substâncias Iônicas

• Quando uma substância química não apresentar nenhuma carga 
nela, para encontrar o Nox do elemento químico de interesse, você 
deve realizar o somatório dos nox igualando a equação a carga do 
íon;

Com base nessa regra, podemos determinar o nox de alguns 
elementos da seguinte maneira:

Ex1: PO4
-3

Obs: Note que desta vez, ao invés de igualarmos a equação a zero, 
igualamos ao valor da carga da molécula. Sempre faça isto para 
substâncias iônicas.

Portanto, temos que o Nox do elemento fósforo (P) = +5.

Ex2: NH4
+
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Portanto, temos que o Nox do elemento nitrogênio (N) = -3.

Agentes Oxidantes e Redutores

Quando observamos uma reação de oxirredução, podemos 
verificar se os elementos sofreram oxidação e redução.

Da reação citada, podemos perceber que o cobre recebeu 
dois elétrons, ou seja, diminuiu o seu Nox e, então, sofreu redu-
ção. Já o zinco perdeu 2 elétrons, aumentou o seu Nox e, então, 
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sofreu oxidação.

Porém, surge uma pergunta: Qual foi o elemento que provo-
cou ou promoveu a redução do cobre ou que provocou ou promo-
veu a oxidação do zinco?

Desta pergunta, podemos obter as seguintes respostas de 
acordo com Fonseca (2016, p238):

• Átomo ou íon que perde (doa) elétrons, portanto sofre oxi-
dação: é denominado redutor (ou agente redutor) porque provo-
ca o ganho de elétrons (redução) de outro átomo ou íon. 

• Átomo ou íon que ganha (recebe) elétrons, portanto sofre 
redução: é denominado oxidante (ou agente oxidante) porque 
provoca a perda de elétrons (oxidação) de outro átomo ou íon.

Portanto: 

O zinco é o agente redutor do cobre e o cobre é o agente 
oxidante do zinco.

OBS: Os conceitos de oxidante e de redutor não são exclusi-
vos dos elementos químicos. Esses conceitos podem ser estendidos 
às substâncias que possuem os átomos que oxidam ou reduzem.

Ex:
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Agente oxidante: MnO2 ⇒ substância que contém o elemento 
(Mn), o qual provoca a oxidação do cloro. 

Agente redutor: HCl ⇒ substância que contém o elemento (Cl), o 
qual provoca a redução do manganês.

Resumindo:

Oxidação → perda de elétrons → aumenta o NOx → agente redutor

Redução → ganho de elétrons → diminui o NOx → agente oxidante

Figura 3: Esquema de aumento ou redução do NOx. (FONSECA, 2016)
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Processos Eletroquímicos

Série de Reatividade Química

Por meio de experiências, podemos verificar que determi-
nadas substâncias têm maior potencial para se oxidarem ou reduzi-
rem em relação a outras. Assim, podemos organizar tais substâncias 
em uma sequência que indique a preferência em ceder ou receber 
elétrons. Essa sequência de dados experimentais é denominada sé-
rie de reatividade química ou fila de reatividade química.

Tendência para ceder elétrons

Tendência para receber elétrons

Observe alguns exemplos: 

1. Al0 como está a frente na ordem de reatividade, cede elé-
trons aos cátions Zn2+, Cu2+, Ag+, Fe2+, Fe3+, H+, Hg2+, Au3+. 
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2. Cu0 como está a frente na ordem de reatividade, cede elé-
trons a Hg2+, Ag+, Au3+. 

3. Cu0 não cede elétrons aos íons dos elementos colocados à 
sua esquerda na fila. 

4. F recebe elétrons dos ânions de todos os outros elementos. 

5. Enquanto o Cl recebe elétrons dos ânions dos elementos 
Br, I e S, o Cl– cede elétrons para F e O. 

Com base na tendência dos elementos a reduzirem e a oxida-
rem, é possível prever se uma reação eletroquímica irá ocorrer 
ou não. Ou seja, se ela será espontânea ou não.

Ex: 

O zinco é mais reativo do que o mercúrio, então a reação 
ocorre, ou seja, é espontânea.
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A reação ocorre, pois o ferro é mais reativo do que o cobre.

A reação não ocorre, pois, a prata é menos reativa em relação 
ao alumínio e tem tendência a ganhar elétrons do Al e não doar 
elétrons para ele.

A reação ocorre, pois o flúor é mais reativo do que o bromo.

Conceitos para o estudo de pilhas e 
celas eletroquímicas

• Voltímetro

O voltímetro é um aparelho utilizado por profissionais que 
trabalham com equipamentos elétricos e eletrônicos. Deste apa-
relho saem dois fios, encapados com um material isolante, geral-
mente um plástico, que terminam em duas extremidades metálicas 
desencapadas. Ao tocar dois pontos de um circuito elétrico com 
cada uma das extremidades metálicas, o voltímetro fornece o valor 
de uma grandeza denominada diferença de potencial elétrico en-
tre ambos os pontos (PERUZZO, CANTO, 2003).
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Para nossos estudos, é importante saber que essa grandeza é 
expressa na unidade de medida volt, simbolizada por V, estabele-
cida em homenagem a Alessandro Volta, o inventor da pilha elétri-
ca e um dos primeiros estudiosos da eletricidade e de seus efeitos.

Portanto, o voltímetro mede a grandeza diferença de poten-
cial elétrico entre dois pontos, grandeza que é expressa, no Siste-
ma Internacional de Unidades, na unidade volt (V).

• Diferença de Potencial (ddp) e Corrente Elétrica (i)

Diferença de potencial nos polos de uma pilha ou bateria

O potencial elétrico é uma grandeza associada a um ponto 
elétrico. Aqui, nesse momento, nos interessa que cada ponto de um 
circuito elétrico apresenta um potencial elétrico. Segundo Peruzzo 
e Canto (2003, p. 90), o resultado de uma medida feita com um 
voltímetro depende do local em que estão posicionadas as extre-
midades dos dois fios que saem dele. Em outras palavras, o voltí-
metro não fornece o valor do potencial elétrico de um determinado 
ponto, mas sim a diferença de potencial (ddp) entre dois pontos, 
assim como está ilustrado na Figura 3.
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Figura 4: representação das medidas de voltímetro em pilhas e 
baterias (PERUZZO, CANTO, 2003).

Observando a imagem, podemos concluir que, o polo de uma 
pilha ou bateria que recebe a designação positivo é aquele que 
apresenta, dentre ambos, o maior potencial elétrico. Quando di-
zemos que uma pilha de controle tem “voltagem” de 1,5 V, isso 
deve ser interpretado como “o polo positivo da pilha de controle 
tem potencial elétrico 1,5 V maior que o polo negativo”.

• Diferença de potencial e movimento de elétrons num fio

A diferença de potencial que existe entre dois pontos de uma 
pilha ou bateria, faz com que os elétrons que compõem o material 
passam de um movimento desordenado para o ordenado, gerando 
uma corrente elétrica e consequentemente a eletricidade. 

Corrente elétrica é o nome dado a um fluxo ordenado de 
cargas elétricas dando origem a eletricidade.

Os elétrons irão se movimentar em um fio metálico de 
um ponto de menor potencial elétrico em direção a um ponto de 
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maior potencial elétrico, para gerar uma corrente elétrica, confor-
me mostra a figura 4 abaixo.

Figura 5: Movimento ordenado de elétrons em um fio condutor devido 
a presença de uma diferença de potencial (PERUZZO, CANTO, 2003).

Assim, de acordo com Peruzzo e Canto (2003, p. 92), temos 
que:

O polo positivo de uma pilha ou bateria tem po-
tencial elétrico maior que o polo negativo. Quan-
do essa pilha ou bateria é empregada, num circuito 
elétrico, para produzir uma corrente elétrica em um 
fio metálico, essa corrente elétrica consistirá num 
fluxo de elétrons movendo-se ordenadamente, pelo 
fio metálico, do polo negativo em direção ao polo 
positivo. Assim, tudo se passa como se o polo nega-
tivo “emitisse” elétrons para o fio metálico que faz 
parte do circuito elétrico e como se o polo positivo 
“atraísse” elétrons em sua direção.

CELAS ELETROQUÍMICAS – Pilhas, célula galvânica, célu-
la voltaica

Pilhas, célula galvânica, célula voltaica, são dispositivos 
em que o movimento dos elétrons envolvidos em uma reação de 
oxirredução é aproveitado para produzir energia elétrica. Uma das 
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principais vantagens em relação a estes dispositivos, é que são uma 
fonte de energia transportável, pois podemos levar as pilhas com 
facilidade de um lado para o outro.

Denomina-se cela (ou célula) galvânica (ou voltaica) um 
dispositivo no qual a ocorrência espontânea de uma reação de óxi-
do-redução permite a geração de corrente elétrica. 

Historicamente a primeira cela galvânica, aquela construída 
por Alessandro Volta, era uma pilha de discos metálicos interca-
lados, logo, uma cela galvânica também costuma ser denominada 
pilha. As pilhas atuais não têm mais o aspecto de uma pilha, mas 
mantêm esse nome. Já o termo bateria, por sua vez, é reservado 
para a associação de duas ou mais pilhas.

A pilha de Daniell

Na pilha, o agente oxidante e o agente redutor são mantidos 
em compartimentos separados. Cada compartimento é conhecido 
como semicélula eletroquímica. Para que o dispositivo gere cor-
rente elétrica, devem existir dois contatos elétricos entre as células. 
Um contato é feito por um fio metálico e possibilita a circulação de 
elétrons entre as semicélulas. O outro, conhecido como ponte sali-
na, permite a circulação de íons entre as semicélulas, garantindo a 
neutralidade de carga elétrica em cada uma delas.

Estrutura da pilha de Daniell

• Dois eletrodos, ou condutores metálicos, que fazem contato elé-
trico com o conteúdo da célula; 
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• Ânodo polo negativo (-): Eletrodo onde ocorre a oxidação → 
Elétrons saem do eletrodo. 

• Cátodo polo positivo (+): Eletrodo onde ocorre a redução → 
Elétrons entram no eletrodo. 

• Eletrólito: meio condutor iônico dentro da célula. 

• Íons: Partículas carregadas que se movimentam em solução.

Observe abaixo na figura 5, o esquema de uma pilha feita 
interligando-se dois eletrodos, um de zinco e um de cobre.

Figura 6: Esquema de uma pilha de Daniell e seus principais com-
ponentes e funcionamento (FONSECA, 2016).
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O exemplo, trata-se de uma reação de óxido-redução em que 
o zinco sofre oxidação e os íons cobre (II) sofrem redução. Veja 
a seguir, com mais detalhes, os fenômenos que ocorrem em cada 
parte da pilha.

Ânodo ou polo negativo da pilha 

É o eletrodo de onde saem os elétrons, no qual ocorre oxida-
ção. No esquema, o zinco metálico da placa doa 2 elétrons, que 
seguem pelo fio condutor em direção ao eletrodo de cobre. O Zn(s) 
se transforma em cátion zinco, Zn2+(aq), que passa a fazer parte da 
solução, ou seja, o eletrodo vai se desgastando no processo. 

• Reação anódica ou semirreação de oxidação:

Cátodo ou polo positivo da pilha

É o eletrodo para onde vão os elétrons, no qual ocorre redu-
ção. No esquema, o cátion cobre, Cu2+(aq), que estava em solução, 
recebe os 2 elétrons doados pelo zinco que vieram pelo fio condu-
tor até a placa de cobre e se transforma em Cu(s), que passa a fazer 
parte da placa, aumentando a massa do eletrodo.

• Reação catódica ou semirreação de redução:
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Figura 7: Resumo esquemático dos processos que acontecem em 
uma pilha de Daniell [ADÉLIA, 2021].

Reação global da pilha

A reação global da pilha é a soma das semirreações de 
oxidação e redução que ocorrem nos eletrodos.
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Importante: Para conseguir completá-la, devemos primeiramen-
te identificar qual são as semirreações de oxidação e de redução. 
Após isto, devemos verificar se a quantidade de elétrons perdidos 
são os mesmos que foram ganhos. Caso não sejam, devemos fazer 
o balanceamento de cargas, multiplicando ou dividindo a equação 
química de interesse pelo valor onde ambas terão a mesma quanti-
dade de elétrons.

Ponte salina

A principal função da ponte salina é permitir que ocorra a mi-
gração de íons de uma solução para a outra, de modo que o número 
de íons positivos e negativos na solução de cada eletrodo perma-
neça em equilíbrio e também serve para fechar o circuito elétrico 
(ATKINS, JONES, 2009).

A ponte salina é um tubo de vidro em formato de “U” que 
contém uma gelatina saturada com um sal, geralmente é o KCl, por 
exemplo. As extremidades do tubo são fechadas por um material 
poroso, como algodão. A ponte salina pode ser substituída por uma 
placa de porcelana porosa que permite o trânsito de íons (FELTRE, 
2008).
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Figura 8: Representação esquemática da ponte salina em uma pi-
lha de Daniell (FELTRE, 2008).

Notação Química da Pilha, de acordo com a IUPAC

Primeiramente devemos compreender como representar cada 
semirreação de cada semicela.

• Representamos a semirreção de oxidação da seguinte forma:

Passa a ser:

• Representamos a semirreção de redução da seguinte forma:
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Passa a ser:

A notação química da pilha de Daniell e dos demais tipos de 
pilha é feita, por definição, pela representação:

A barra vertical simples (|) indica a fronteira que separa duas 
fases, e a barra vertical dupla (//) indica a ponte salina. Do lado 
esquerdo é representada a semicela em que ocorre a oxidação 
(ânodo) e, do lado direito, a semicela em que ocorre a redução 
(cátodo).

A representação ficará desta forma:

Circuito externo

De acordo com Reis (2016, p.243), no circuito externo, os 
elétrons partem do ânodo em direção ao cátodo. Analogamente 
denominamos a ponte salina da pilha por onde “caminham” os íons 
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de circuito interno, no caso, K+1
(aq) e Cl-1

(aq). Dessa forma, os sinais 
dos polos dos circuitos externo e interno da pilha são os mesmos.

O Eletrodo-Padrão (Eo) de Hidrogênio

A diferença de potencial (ddp) ou tensão elétrica de uma 
pilha indica a tendência de ocorrer reação de oxirredução entre as 
espécies presentes nas células eletroquímicas. Quanto maior a di-
ferença de potencial de uma pilha, maior a tendência de ocor-
rer a reação de transferência de elétrons. 

A ddp de uma pilha está relacionada à tendência de oxidação 
do agente redutor e à tendência de redução do agente oxidante. 
Desse modo, se for fixado um eletrodo de referência, pode-se com-
parar o potencial de cada espécie para oxidar-se ou reduzir-se.

A semicélula adotada para comparação é o eletrodo-padrão 
de hidrogênio.

Potencial-padrão de redução

O potencial de redução (Ered) e o potencial de oxidação 
(Eox) correspondem, respectivamente, à tendência de determinado 
composto se reduzir (ganhar elétrons) ou se oxidar (perder elé-
trons). 

Os potenciais de oxidação e redução para das substâncias quí-
micas são determinados comparando com o potencial de redução 
do cátion hidrogênio em uma condição-padrão, no qual é definido 
como 0,00 V. Quanto maior o potencial-padrão de uma semicela 
(E°), maior a tendência de ela receber elétrons, ou seja, maior 
a tendência de nela ocorrer redução. Por isso, essa grandeza tam-
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bém é conhecida como potencial-padrão de redução e simboliza-
da por E°red (ATKINS, JONES, 2009).

Abaixo é apresentado uma tabela contendo algumas semir-
reações juntamente com seus respectivos valores de potencial-pa-
drão de redução e oxidação.

Tabela 1: Potencial-padrão de redução (1,0 mol/L e 1 atm) para 
algumas semicelas, a 25°C (PERUZZO, CANTO, 2003).
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Concluímos desse modo que, na tabela dos potenciais-padrão 
de eletrodo, todo elemento ou toda substância que está mais 
abaixo funciona como redutor em relação a um elemento ou 
a uma substância que está mais acima (que funciona, então, 
como oxidante). Isso implica dizer que a reação de cima funciona 
no sentido de oxidação (reação invertida), enquanto a reação de 
baixo funciona no sentido de redução (reação direta).

Exemplo:

Figura 6: Esquema de uma pilha de Daniell e seus principais com-
ponentes e funcionamento (FONSECA, 2016).

Essa reação pode ser explicada pelo potencial padrão de re-
dução dos dois elementos:
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Análise: O cobre tem o maior potencial de redução, logo ele 
sofrerá redução, ganhando elétrons do zinco. O zinco tem o menor 
potencial de redução e ele sofrerá oxidação, perdendo elétrons para 
o cobre.

Para se obterem as equações iônicas que ocorrem na pilha, é 
necessário sempre manter a semirreação do elemento de maior 
Eºred, inverter a semirreação do elemento de menor Eºred e depois 
somá-las.

Reação catódica:

Reação anódica:

Reação global:
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Os potenciais podem ter seus sinais invertidos de acordo 
com o sentido da perda ou do ganho de elétrons, mas seus valores 
não devem ser multiplicados ou divididos, pois todos estão medi-
dos nas mesmas condições de temperatura, pressão e concentração 
de espécies (25 oC, 1 atm e 1 mol/L). 

Quanto maior for a diferença de potencial envolvida em uma 
reação redox, maior será sua espontaneidade, ou a sua tendência a 
ocorrer. 

ddp > 0 ⇒ processo espontâneo 

ddp < 0 ⇒ processo não espontâneo 

Esse fluxo espontâneo de elétrons pode ser aproveitado para 
geração de energia elétrica como em uma pilha.

Cálculo da força eletromotriz (fem), Diferença 
de potencial (ddp), ou voltagem, das pilhas

A força eletromotriz de uma pilha é a diferença de poten-
cial elétrico medida entre os seus terminais, quando ela não está 
sendo usada para gerar corrente. Quanto maior o valor dessa gran-
deza (representada, aqui, por ΔEº), maior a capacidade de a pilha 
gerar corrente elétrica. Ou seja, A força eletromotriz de uma pilha 
(ΔEº), nas condições-padrão, é dada pela diferença dos potenciais-
-padrão das semicelas dessa pilha.

A ddp, ou voltagem, de uma pilha pode ser calculada pelas 
expressões:
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Ou

Exemplo:

Em uma pilha, são conhecidos as semirreações e seus respec-
tivos potenciais-padrão de redução:

Escreva a reação global que ocorre na pilha e calcule sua ddp. 

Resolução: 

A reação que ocorre deve apresentar ∆E > 0. Para isso, temos 
de considerar que o íon Ni2+ se reduz e o Zn se oxida. Desta forma, 
como o Zn irá oxidar, pois possui potencial-padrão de redução 
menor do que o do Ni, iremos invertê-lo e manteremos o Ni nor-
malmente.

Equação global
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Pois:

 Logo, esta pilha terá um potencial de +0,51 V e é espontâ-
nea, pois o valor da ddp > 0.

Importante: Existe uma outra forma de calcular a força eletromo-
triz de uma pilha sem precisar de inverter equações, você simples-
mente utiliza os valores da forma que são apresentados no enun-
ciado da questão.

Ex:

Em uma pilha, são conhecidos as semirreações e seus respec-
tivos potenciais-padrão de redução:

Escreva a reação global que ocorre na pilha e calcule sua ddp.

Resolução:

Aqui, a única coisa que precisa identificar é qual semirreação 
faz parte de ânodo da pilha e qual faz parte do cátodo. Relembran-
do, o eletrodo que irá sofrer oxidação fica no ânodo e o que sofre 
redução fica no cátodo. Portanto, como o potencial de redução do 
níquel é maior em reação ao do zinco, ele estará no cátodo.
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Equação global

Pois:

Formação das Baterias em nosso cotidiano

Uma tendência histórica foi a de reunir várias pilhas, forman-
do agrupamentos denominados baterias, sempre que havia exigên-
cia de maior potencial ou corrente. Assim, de acordo com Feltre 
(2008, p. 339), temos: 

• agrupando-se quatro pilhas de 1,5 volt em paralelo, pode-se 
obter um conjunto que continua fornecendo um potencial de 1,5 
volt, mas que passa a fornecer uma corrente elétrica quatro vezes 
maior que a gerada por uma única pilha;
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Figura 9: Representação de pilhas colocadas em paralelo (FEL-
TRE, 2008).

• agrupando-se quatro pilhas de 1,5 volt em série, pode-se obter 
um conjunto que fornece a mesma corrente elétrica gerada por 
uma única pilha, mas que passa a fornecer um potencial quatro 
vezes maior que o fornecido por uma pilha (4 x 1,5 volt = 6 volts).

Figura 10: Representação de pilhas colocadas em série (FELTRE, 
2008).
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