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Estas informações superexclusivas 
chegaram diretamente da equipa de 
programação da Mojang.

CENAS DA MOJANG

INTRODUÇÃO

Em teoria, um explorador corajoso consegue triunfar no mundo do Minecraft com pouco 
mais do que uma picareta e uma atitude determinada. Mas, na prática, na maior parte 

das vezes, estes aventureiros acabam como montes de itens de inventário a flutuar num 
fosso escuro e rodeados de mobs. Como tal, talvez seja boa ideia equipares-te de forma 
adequada antes de uma viagem ao desconhecido. Isto significa que deves aprender a 
complementar o teu equipamento com encantamentos que te permitam escapar a golpes 
poderosos, provocar ainda mais danos ou até respirar debaixo de água. Já um trago de uma 
poção pode dar-te o incremento de potência que marca a diferença entre a vida e uma 
longa caminhada para a regeneração. Continua a ler e os mistérios destas artes mágicas 
ser-te-ão revelados!

MARSH DAVIES
A EQUIPA DA MOJANG
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Quando jogas Minecraft, ganhas pontos 
de experiência, ou XP. Mas talvez lhes 
devêssemos ter chamado pontos de 
encantamento, já que só os podes gastar 
para melhorares os teus equipamentos.

CENAS DA MOJANG

Os encantamentos são efeitos mágicos que melhoram o desempenho dos teus itens ou 
concedem capacidades ou utilizações extra. Quando usados corretamente, podem ajudar-te 
a manteres-te vivo no modo Sobrevivência. O encantamento é um processo relativamente 
complicado, por isso é importante ficares a conhecer as suas mecânicas antes de começares.

A MECÂNICA  
DOS ENCANTAMENTOS
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Existe um elemento aleatório no processo 
de encantamento. Não gostas do que 
a mesa de encantamentos te oferece? 
Construir outra mesa não te vai ajudar, mas 
podes encantar um item dispensável de 
forma barata e tentar a tua sorte de novo!

CENAS DA MOJANG

A MECÂNICA  
DOS ENCANTAMENTOS

MÉTODOS DE ENCANTAMENTO
Existem três métodos que podes usar para encantar os teus itens:

Podes encantar itens numa mesa de encantamentos a troco de níveis de experiência e lápis-lazúli. 
Isto apenas funciona com itens sem encantamentos. Estão disponíveis três opções sempre que usas 
uma mesa de encantamentos.

Podes combinar dois itens iguais, cada um deles com um encantamento diferente, numa bigorna.  
Isto irá produzir um item com dois encantamentos a troco de níveis de experiência.

Podes combinar um livro encantado com um item não encantado numa bigorna, imbuindo assim  
o item com o encantamento do livro (ou vários encantamentos, caso o livro possua mais de um).  
Isto também custa níveis de experiência.
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É possível reconhecer os itens encantados através do seu brilho roxo etéreo. Podes adicionar encantamentos 
à maior parte das peças de armadura, ferramentas e armas, e até mesmo a livros. Alguns itens podem ser 
encantados numa mesa ou numa bigorna, enquanto outros apenas podem ser encantados numa bigorna.

O QUE PODES ENCANTAR?

CAPACETE

Pode ser encantado numa bigorna

Pode ser encantado numa mesa de encantamentos

LEGENDA

CALÇAS

ARCO

PEITORAL

BOTAS
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Algumas cabeças de mobs podem ser 
úteis como disfarces? Usar a cabeça de um 
creeper, de um esqueleto ou de um zombie 
irá reduzir em 50% as probabilidades de 
os mobs correspondentes detetarem a tua 
presença. Todos estes mobs largarão as 
suas cabeças se forem mortos pela explosão 
de um creeper eletrificado, por isso não te 
esqueças de as apanhares caso tenhas a 
sorte de assistir a um destes eventos.

SABIAS QUE…

O QUE PODES ENCANTAR?

MACHADO

CENOURA 
NUM PAU

ELYTRA

CANA  
DE PESCA

SÍLEX  
E AÇO

ENXADA

CABEÇA  
DE MOB

PÁPICARETA ESPADA

CABEÇA DE 
ABÓBORA

TESOURA
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O nível de poder de um encantamento surge na forma de um algarismo romano junto ao seu nome. Alguns 
encantamentos apenas têm um nível de poder (I), outros têm três (III) e outros ainda podem chegar aos 
cinco (V). O nível de poder máximo de cada encantamento encontra-se listado nas páginas 24–35.

O nível de poder será visível no nome 
do encantamento — por exemplo, 
Aspeto do Fogo II é um encantamento 
com nível de poder 2 e Golpear V é um 
encantamento com nível de poder 5.

CUSTO DO ENCANTAMENTO

Quanto mais elevado 
for o nível de poder, 
mais poderoso é o 
encantamento.

Infelizmente, os encantamentos não são gratuitos: cada um deles tem um custo diferente.

Pagas os encantamentos com os 
teus níveis de experiência, que são 
uma acumulação dos pontos de 
experiência que ganhas ao fazer 
extração, ao derrotar mobs e outros 
jogadores, na criação de animais,  
na pesca e ao usar fornalhas.

Deves estar pelo menos no 
nível 1 antes de começares 
a encantar itens. A tua barra 
de experiência mostra-te os 
níveis de experiência que tens 
atualmente.

Para aceder ao encantamento necessitas de 
ter um determinado nível de experiência. Se um 
encantamento tiver um requisito de nível elevado, 
isto será uma boa indicação de que se trata de um 
encantamento poderoso e que receberás múltiplos 
encantamentos. Mas isto não é garantido, já que 
também existe um elemento aleatório no processo.

Os encantamentos de nível mais 
elevado apenas estarão disponíveis 
se fores nível 30 ou superior, mas 
não custam assim tantos níveis  
de experiência.

NÍVEL DE PODER DO ENCANTAMENTO

ESPADA DE DIAMANTE
ASPETO DO FOGO II
GOLPEAR V

PONTOS DE 

EXPERIÊNCIA
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13
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30

ENCHANT

PESO DO ENCANTAMENTO
Cada encantamento tem um peso 
que indica a probabilidade de surgir 
como opção quando encantas os 

teus itens. Quanto mais elevado for o peso de um 
encantamento, maiores são as probabilidades de 
o mesmo surgir. Podes verificar o peso de cada 
encantamento nas páginas 24–25.

ITENS PRIMÁRIOS  
E SECUNDÁRIOS
Os itens primários podem ser 
encantados no modo de Sobrevivência 

através de uma mesa de encantamentos. Os itens 
secundários não podem ser encantados numa 
mesa de encantamentos, mas podem receber 
encantamentos a partir de livros encantados com  
a ajuda de uma bigorna. Tens mais informações 
nas páginas 22–23.

CAPACIDADE DE ENCANTAMENTO
Os vários itens e materiais possuem diferentes capacidades de encantamento. Quanto 
mais elevada for a capacidade de encantamento de um item, maiores serão as hipóteses 
de receber encantamentos de níveis mais elevado e múltiplos encantamentos. Esta 
tabela mostra a capacidade de encantamento relativa de vários materiais e itens.

Como podes ver, o ouro tem o maior nível de capacidade de encantamento e é o material mais fácil de 
encantar, mas as ferramentas, armas e armaduras de ouro são as menos resistentes e desgastam-se 
rapidamente. O diamante tem uma capacidade de encantamento reduzida, mas é o material mais 
resistente e durará muito mais do que o ouro.

Não é possível criar a 
armadura de cota de 
malha, mas os aldeões 
armeiros poderão 
disponibilizá-la como 
moeda de troca.

Neste exemplo, precisas 
de 13 níveis de experiência 
para poderes aceder ao 
encantamento, mas ele 
apenas te custará 2 níveis 
de experiência (e 2 pedaços 
de lápis-lazúli).

Quantos mais níveis de experiência tiveres, mais provável é que se encontrem disponíveis encantamentos 
de nível mais elevado, embora este não seja o único fator. Consulta as páginas 20–21 para descobrires  
o efeito que as estantes de livros têm numa mesa de encantamentos.

MATERIAL CAPACIDADE DA ARMADURA CAPACIDADE DA ESPADA/FERRAMENTA

MADEIRA N/D 15

CABEDAL 15 N/D

PEDRA N/D 5

FERRO 9 14

COTA DE MALHA 12 N/D

DIAMANTE 10 10

OURO 25 22

LIVRO 1 1
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