
ERRATA

A mekânica é uma ciência impressionante — a união da magia com a tecnologia a vapor 
permite a criação de verdadeiras maravilhas. Entretanto, também é uma ciência nova e 
complexa, e suas criações às vezes apresentam efeitos inesperados...

A seguir está uma lista de erros dos livros da linha Reinos de 
Ferro RPG. Incluímos apenas erros que possam prejudicar a 
compreensão do texto ou das regras do jogo; pequenos erros 
tipográfi cos não foram incluídos.

Agradecemos à equipe do Reduto do Bucaneiro, capitaneada 
pelo mestre vaporeiro Rafão Araujo, pela compilação dos erros. 
Visite-os em www.redutodobucaneiro.com.br e confi ra toneladas 
de material gratuito sobre o cenário!

REINOS DE FERRO RPG
Página 115, coluna da esquerda, “Façanha: Salto Superior”: 
substitua “avance” por “coloque”.

Página 129, tabela do Explorador, linha “Habilidades, Perícias 
e Conexões Iniciais”: nas perícias profi ssionais, onde se lê “Senso 
de Direção 1”, leia-se “Navegação 1”.

Página 130, tabela do Feiticeiro, linha “Habilidades, Perícias e 
Conexões Iniciais”: nas magias do feiticeiro de gelo, onde se lê 
“Esfriar”, leia-se “Calafrio”.

Página 134, tabela do Ladrão, linha “Habilidades, Perícias e 
Conexões Iniciais”: nas perícias militares, onde se lê “Arma de 
Arremesso 1 e Arma de Mão 1”, leia-se “escolha uma entre Arma 
de Arremesso 1 e Arma de Mão 1”.

Página 135, pré-requisitos do Lâmina Tempestuosa: onde se lê 
“Humano, Ogrun ou Trolloide (Cygnaranos), Carreira Inicial e 
Segunda Carreira Restrita”, leia-se “Humano (Cygnarano), Car-
reira Inicial e Segunda Carreira Restrita”.

Página 152, tabela de progressão do nível épico: substitua a 
tabela do livro pela tabela abaixo.

XP TOTAL PROGRESSÃO DO PERSONAGEM

100 +1 atributo

105 +2 perícias profissionais

110 +1 benefício de arquétipo ou
+1 carreira e +2 perícias profissionais

115 +1 perícia militar,
habilidade, conexão ou magia

120 +1 atributo

125 +2 perícias profissionais

130 +1 perícia militar,
habilidade, conexão ou magia

135 +1 atributo

140 +1 benefício de arquétipo

145 +2 perícias profissionais

150 +1 perícia militar,
habilidade, conexão ou magia

Página 292, tabela de atributos do Garra: substitua a tabela do 
livro pela tabela abaixo.

FIS 8

FOR 8

VEL 6

AGI 4

MAE 5

DES 3

INT 2

PER 2

Inic. 13

ACO 6

ADI 4

DEF 12

ARM 16

Página 230, tabela de magias do Conjurador de Guerra: as 
magias de Custo 1 estão no lugar das magias de Custo 2 e vice-
versa. A seguir está a tabela correta.

CST 1 Ataque de Retribuição,
Golpe Arcano, Impulsionar.

CST 2

Além do Limite, Aríete, Aura de Proteção, 
Convecção, Fortificar, Investida Irrestrita, Metal 

Temperado, Raio Arcano, Refúgio, Tocaia, 
Transferência, Trincheira Individual.

CST 3

À Prova de Falhas, Agressão de Ferro, 
Consciência, Disparo Guiado,

Fechar as Escotilhas, Eliminador, Fenda, 
Rangido, Superioridade.

CST 4 Maré de Aço, Martelo de Força, Obliteração.
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