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DIRETIVA

Este livro contém os saberes coletivos dos 
Sobreviventes.

Quem são os Sobreviventes? Somos um grupo clandestino 
de peritos em sobrevivência que anda por cá desde 
a Era Alpha. Objetivos? Conceber novas e astutas 
maneiras de lidar com mobs hostis e jogadores 
inimigos. Sobreviver mais do que quaisquer outros. 
Sermos os melhores.

Deves estar a pensar porque é que nunca ouviste 
falar de nós. É porque somos MESMO bons. Somos 
peritos em operações secretas. Manobras de diversão 
são connosco. Somos invisíveis até ao momento em 
que quisermos que nos vejas.
  
As nossas atividades são numerosas: operações para 
eliminar ameaças crescentes, missões de vigilância 
para avaliar novos locais de povoamento em potencial, 
desenvolvimento de bases, produção de armas em larga 
escala, treino prático em munições, combate singular 
e ataques em grupo. Isto são só as manhãs.

Os nossos êxitos são inegavelmente impressionantes: 
já combatemos os mobs do Mundo Superior, lidámos 
com fações inimigas, assentámos bases no Nether e 
derrotámos o dragão ender várias vezes.

Por estas bandas conhecem-me como Chefe — líder e 
fundador dos Sobreviventes. Documentei as nossas 
experiências para transmitirmos conhecimentos à 
geração seguinte. As páginas que se seguem contêm os 
nossos planos mais astutos e as nossas invenções mais 
engenhosas. Até podemos ser jovens, mas não te deixes 
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iludir pela nossa idade; já estivemos entre a espada 
e o bloco tantas vezes, que lhes perdemos a conta, e 
conseguimos sempre sair do buraco.

O simples facto de teres descoberto este livro 
indica-nos que tens o potencial de triunfar — 
escondemo-lo bem para garantir que apenas os mais 
merecedores o saberiam encontrar. Parabéns — agora 
és o orgulhoso dono do guia do sobrevivente por 
excelência. Estuda-o atentamente, deixa-te inspirar 
por ele, e pode ser que consigas sobreviver muito 
tempo, como nós temos conseguido.

O CHEFE

The Chief
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ARMAS E ARMADURAS CONVENCIONAIS  
OS OBJETOS ESSENCIAIS DO PERITO EM SOBREVIVÊNCIA

Regra de sobrevivência número 1: fazer muitas armas. Espadas, arcos e 
flechas são essenciais para um perito em sobrevivência, e encantá-las só 
as vai tornar mais fortes.

ENCANTAMENTOS
O encantamento inquebrável aumenta a durabilidade de arcos e espadas, o que 
poupa tempo e recursos. Também recomendamos aura de fogo para espadas, de 
modo a pegar fogo ao inimigo, e murro para os arcos, para aumentar o efeito de 
impulso.

FLECHAS
Há muita gente que não sabe isto, mas a flecha espetral transforma a vida de 
um jogador. Dispara-a contra o inimigo e ele fica delineado com uma luz irides-
cente e feérica, o que te permite acompanhar-lhe facilmente os movimentos. 
Fazem-se com flechas normais e pó de pedra luminosa, o que significa uma via-
gem ao Nether, mas valerá a pena quando te deparares com um creeper numa 
gruta ou numa corrida noturna de urgência em busca de recursos.

Faz uma atualização mortífera às tuas armas — com poções nocivas podem 
fazer ainda mais dano. Podes escolher entre veneno, fraqueza, danos e len-
tidão. Basta combinar oito flechas e a poção na grelha de trabalho. Estes 
efeitos podem durar até três minutos — mais do que o suficiente para causar 
estragos.

Fig. 1. 
Receita de flecha espetral.
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ARMADURA
As primeiras impressões são importantes: mostras ao inimigo com quem está a 
lidar se te munires do conjunto completo de armadura de diamante encantada. 
Isto não te dá apenas a proteção máxima, manda também o recado de que sabes 
o que fazes e que tens os melhores materiais.

Usa o escudo como afirmação pessoal — combina-o com o teu estandarte prefe-
rido para cultivar uma aparência globalmente impressionante.

Vais abrandar até ao ritmo de espreitar quando andas de escudo, mas desco-
brimos que isso reduz os confrontos em 33% e os projéteis não causam dano 
nenhum, pelo que o preço a pagar parece mesmo pouco.

Fig. 2. 
Receita de escudo. Basta uma  
barra de ferro e tábuas.

Fig. 3. 
Ai, que bom aspeto!

MINE_Survival_INS_P.indd   11 05/04/16   09:26



12

MUNIÇÕES PRÁTICAS 
O QUE FAZER QUANDO NÃO SE TEM ARMAS PROPRIAMENTE DITAS

As coisas nem sempre correm como planeámos e, por vezes, não se con-
segue fazer nova espada nem reabastecer a aljava com flechas quando 
for mais necessário. Em momentos assim, a arte das munições práticas 
pode salvar-te a vida. Isto implica alguma iniciativa da tua parte — terás 
de apanhar materiais do ambiente circundante que não são de combate e 
transformá-los em armas mortíferas.

BALDE DE ÁGUA
Um simples balde de água pode deitar abaixo um oponente, o que te dá tempo 
precioso para fugir.

CANA DE PESCA
Apanhado desprevenido numa pescaria? Serve-te da cana para derrubares o 
agressor, depois pesca-o como a um peixe e larga-o do penhasco abaixo ou dentro 
de lava para te livrares dele.

OVOS DE GALINHA
Tens poucas armas mas muitos ingredientes culinários? Aproveita os ovos de 
galinha para deitar abaixo agressores. Mantém uma slot livre no inventário 
para guardar ovos apanhados em viagens — aparecem nos sítios mais impro-
váveis.

Fig. 4. 
Uso bem-sucedido de cana  
de pesca para lidar com zombie.
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BOLAS DE NEVE
Nas regiões nevadas, podes fazer bolas de neve para derrubar agressores. 
Se não estiveres num bioma com neve, investe num golem de neve para garantir 
provisões de neve constantes. Faz um com dois blocos de neve e uma abóbora 
para a cabeça, fecha-o numa sala da tua base e apanha o rasto de neve que ele 
deixa quando se mexe.

AREIA E GRAVILHA
Preso num deserto sem madeira para fazer armas novas? Apanha o inimigo 
desprevenido com uma armadilha de areia. Tens de o atrair ao local escolhido, 
tirar os blocos de sustentação (as tochas dão jeito aqui) e deixar a areia cair. 
O truque também dá resultado com gravilha.

Se alguma vez te vires a ser alvo de uma emboscada destas, coloca uma tocha 
ou um botão no bloco ao lado da cabeça para interromper a areia em queda e 
ganhares espaço para respirar.

Fig. 5. 
Golem de neve residente na Base 
Secreta dos Guerreiros.

Fig. 6.i 
Inimigo em posição por baixo 
de grande quantidade de areia 
sustentada por tochas.

Fig. 6.ii 
Tochas retiradas, inimigo 
enterrado na areia.
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ARMAZENAMENTO E ACESSO ÀS ARMAS

Remexer no inventário desesperadamente em busca da poção certa a 
meio da batalha é coisa que não vai impressionar ninguém. Deves ser 
ágil e reativo a todo o instante.

ESQUEMA DO INVENTÁRIO
Todos os Guerreiros recorrem a este esquema — revelou-se prático e fácil. Os itens 
estão agrupados com lógica e guardados sempre na mesma área do inventário. 
Dá-se prioridade aos itens mais importantes, colocados em slots ativadas por 
teclas rápidas. Memoriza o esquema para poderes selecionar o que precisas com 
a maior rapidez possível.

Fig. 7. 
Esquema de inventário otimizado 
recomendado pelos Guerreiros.
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BAÚS DE ENDER
Vamos agora falar de uma das nossas soluções de armazenamento preferidas — 
os baús de ender. São uma excelente maneira de te manteres equipado quando 
estás longe da base — abre uma em campo e terás acesso aos itens guarda-
dos noutro baú de ender deixado na base. Também têm grande resistência a 
impactos, as explosões não os danificam. São caríssimos de fazer, é preciso um 
olho de ender e uma obsidiana, mas vale a pena o investimento, pois duplicam 
realmente o tamanho do teu inventário. Coloca baús de ender em locais estra-
tégicos, longe da base, ou leva sempre um contigo para teres acesso onde quer 
que estejas. Não te rales, mesmo que encontrem o teu baú, ninguém além de ti 
poderá ter acesso aos teus itens.

Não te esqueças de ter a picareta encantada com toque de seda quando extraíres 
um baú de ender, senão perdes o olho de ender e só ficas com a obsidiana.

Fig. 8. 
Receita de baú de ender.
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COMBATE EM CASA

SE QUISERES PAZ, PREPARA-TE PARA A GUERRA
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CONCEÇÃO DA BASE

Para sobreviver muito tempo, é preciso um lugar seguro para orga-
nizar operações. Qual será o melhor tipo de base? Depende da tua 
localização e dos teus objetivos. Terás de trabalhar com o ambiente 
em que te encontras. Será preciso mais espaço se estiveres em 
equipa, mas maior nem sempre é melhor quando se quer dar pouco 
nas vistas.

Há muito sobre o que refletir, portanto não te precipites nas decisões. 
Os planos que se seguem ajudam-te a ponderar os prós e contras de 
seis tipos de base.

1. BASE TÉRREA

PRÓS:
— Ao nível do chão é o lugar mais conveniente para erigir uma base.
—  Podes facilmente recolher recursos da paisagem circundante e acautelar 

aproximações inimigas.

CONTRAS:
— É impossível que os inimigos não vejam a base.

Fig. 9. 
Base térrea.
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—  Se não houver boas defesas, o desafio não será grande para visitas inde-
sejadas.

Se optares por uma base térrea, o melhor local será numa ilhota, rodeada por 
água mas ainda perto do continente para teres acesso a mais recursos.

2. BASE CASA NA ÁRVORE

PRÓS:
—  Ficas em plano superior e com panorâmica da área e será mais fácil avistar 

aproximações inimigas.
— É mais difícil atacar bases destas do que aquelas ao nível do chão.

CONTRAS:
— É relativamente fácil para os inimigos verem a base.
— Acesso dificultado também para ti.
—  Se um mob hostil conseguir subir, poderás ficar encurralado e os jogadores 

inimigos podem pegar-lhe fogo para te fazer sair.

Se optares por uma base casa na árvore, escolhe a maior e mais alta que puderes 
— de preferência árvore da selva — para ser mais difícil aos mobs avistarem-te. 
Não te esqueças de uma estratégia de saída em caso de emergência.

Fig. 10. 
Base casa na árvore.
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3. BASE NO CÉU

PRÓS:
—  Ficas em plano superior e quase intocável, desde que tenhas os pontos de 

acesso controlados.
—  O ideal, se estiveres constantemente a ser atacado, pois abrandam os inimigos 

ou são mesmo um efeito dissuasor.

CONTRAS:
—  Pode ser difícil e demorado de construir, já que tens de subir e descer o tempo 

todo.
— Ficam longe de recursos úteis.

Se optares por uma base no céu, verifica se fica longe de árvores altas, mon-
tanhas ou outras elevações. Os inimigos podem tirar partido disso e arranjar 
maneira de aceder à tua base.

Fig. 11. 
Base no céu.

MINE_Survival_INS_P.indd   20 05/04/16   09:26



21

4. BASE SUBTERRÂNEA

PRÓS:
—  São bases ocultas e de localização difícil para os inimigos, a menos que 

saibam onde procurar.
—  Vais recolhendo automaticamente recursos durante a construção de 

uma base subterrânea (por exemplo, minérios valiosos que se encon-
tram em exclusivo no fundo do mundo), dado que farás realmente tra-
balho de mineiro.

—  Se construíres a base mesmo no fundo do mundo, a camada de rocha 
pode servir-te de chão. Assim ninguém te poderá chegar abrindo túneis.

CONTRAS:
—  Pode ser difícil e demorado de construir, já que tens de subir e descer 

o tempo todo.
—  É difícil vigiar o que se passa acima do chão, talvez não consigas detetar 

aproximações inimigas.
—  É preciso muita extração e trabalho de mineiro.
— É difícil voltar à superfície bem depressa.

Se optares por uma base subterrânea, experimenta usar pistões para fazer 
um elevador que te leve à superfície. Cria um ponto de entrada oculto para 
o elevador ao nível do chão.

Fig. 12. 
Base subterrânea.
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5. BASE OCEÂNICA

PRÓS:
— São de acesso difícil se não tiveres barco e souberes para onde vais.
— Ficas a salvo da maioria dos mobs hostis nesse ambiente oceânico.

CONTRAS:
—  Ficam longe de recursos e implicam muitas deslocações à plataforma con-

tinental.
— São de acesso difícil.

Se optares por uma base oceânica, investe em barcos. Assim chegas a terra mais 
depressa do que a nado e é fácil e barato fazê-los — basta tábuas de madeira.

Fig. 13. 
Base oceânica.
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6. BASE SUBMARINA

PRÓS:
—  A menos que sejas seguido, é altamente improvável que os inimigos 

localizem uma base submarina.
— Os mobs hostis residentes em terra não te conseguem alcançar.
— Estas bases são à prova de ataques de TNT.

CONTRAS:
—  A menos que abras um túnel da terra até à base submarina, há um pro-

blema de acesso óbvio e terás de investir fortemente em poções de res-
piração e avanço em profundidade.

Se optares por uma base submarina, abre um túnel de acesso, bem como 
alguns abrigos de emergência debaixo de água, nas proximidades. Basta um 
bloco de ar para te salvar a vida, se ficares sem poção de respiração ou se 
calculares mal a distância.

Fig. 14. 
Base submarina.

Fig. 15. 
Abrigo de emergência com refúgio 
em bloco de ar.
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DEFESAS EXTERIORES — DEFENDER O TERRITÓRIO

Seja qual for a conceção da base, deve haver defesas robustas para impe-
dir visitas indesejadas de te invadirem o espaço. Recomendamos a com-
binação de vala de fogo ou fosso com água, uma muralha exterior a todo 
o perímetro e um leque de defesas na base da muralha para manter ao 
largo praticamente qualquer coisa.

VALA DE FOGO
O netherrack arde sem parar depois de o acendermos, é o bloco perfeito para 
assentar no fundo de uma vala de fogo. A vala deve ter, pelo menos, três blocos 
de largura para lá caírem os mobs hostis.

PONTE LEVADIÇA COM FOSSO
Usa alçapões de ferro para fazer uma ponte levadiça por cima de um fosso 
com dois blocos de largura. Não vai enganar outros jogadores, que levantam 
simplesmente os alçapões para atravessar, mas serve para iludir mobs hostis.

Fig. 16. 
Vala de fogo. Desculpem lá,  
ó mobs hostis.

Fig. 17.i 
Este jogador não  
nasceu ontem.

Fig. 17.ii 
Já este creeper, sim.
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MURALHA NO PERÍMETRO
Estas devem ter pontos de entrada ocultos ou controlados — não queremos 
metade da vizinhança a entrar no território. As muralhas em vários estratos 
são as melhores — junta contornos de água e obsidiana para absorver as 
explosões dos creepers ou de inimigos que lancem TNT. Incluir uma camada 
de areia ou gravilha na muralha serve de dissuasor para quem quiser cavar 
para dentro. O pavimento de obsidiana impede que os inimigos abram 
túneis por baixo da tua base na ideia de contornar as muralhas.

Deita uma camada de lava entre duas camadas de muralha de pedra. Quem 
tentar cavar vai ter uma surpresa mortífera.

Basta uma cornija, ou seja, uma saliência no telhado, para impedir que as 
aranhas te subam pelas muralhas. Fazendo a estrutura em blocos de vidro, 
impedes também que os zombies e os esqueletos tirem proveito dela a 
abrigarem-se do sol.

Fig. 18. 
O inimigo depara com uma 
camada de lava surpresa quando 
tenta abrir túnel na muralha.

Fig. 19. 
Uma cornija de vidro boicota 
aracnídeos invasores assim como 
banhistas em busca de sombra.
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GOLENS DEFENSORES
Recruta alguns golens de ferro para ajudarem a defender as muralhas do perí-
metro. Não te esqueças de os cercar ou de os prender a uma cerca com trela 
para não se irem embora. O instinto natural deles é destruir todos os mobs 
hostis que avistarem, tirando o creeper, pelo que são muito úteis de ter a jeito. 
Basta empilhar quatro blocos sólidos de ferro em T e depois pôr uma abóbora a 
fazer de cabeça para teres um golem.

Destaca golens de neve nos torreões protegidos por fossos com lava e posicio-
na-os ao longo da muralha do perímetro para dispararem bolas de neve aos 
mobs que se aproximem. Serão lançados para trás e distraídos de te persegui-
rem. Certos mobs até se atrevem a chegar à lava na fúria de se vingarem dos 
golens de neve.

Fig. 20. 
Alfredo, o golem residente  
dos Guerreiros.

Fig. 21. 
A Tina, uma golem da neve  
no seu melhor desempenho.
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Não te esqueças de que os golens de neve não duram muito em biomas quen-
tes como, por exemplo, desertos e selvas, e que também morrem quando 
expostos à chuva ou a outras fontes de água. Se puseres um telhado em cada 
torreão, já ajuda muito.

VERIFICAÇÕES FINAIS
Não te esqueças de retirar todas as árvores e de nivelar o solo em redor do 
perímetro para não haver mobs a içarem-se na tua muralha.

Fig. 22.i 
Um perímetro bem desbastado.

Fig. 22.ii 
Deixaram ficar este carvalho  
e já prenuncia um desastre.
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DEFESAS DA MURALHA DA BASE
Sempre que possível, as muralhas devem ter gente armada a defendê-las. 
As torres de vigia e os passadiços servem de plataforma para que tu e os teus 
aliados possam patrulhar e acautelar a presença de inimigos. É boa ideia embu-
tir munições na muralha, canhões ou outros engenhos de lançamento de pro-
jéteis, para poderes disparar contra qualquer coisa que se aproxime demais.

Monta um sistema de alarme com redstone, placas de pressão e blocos musi-
cais que te avise da aproximação de monstros. É uma maneira particularmente 
engenhosa de estar prevenido quanto à chegada de mobs quase silenciosos 
como são os creepers, por exemplo.

As aranhas são o único mob hostil que consegue ver-te através do vidro, portanto 
abre janelas grandes para veres também o que se passa lá fora.

Se puseres cercas de cada lado da porta, poderás disparar nesse intervalo e impedir 
a passagem de qualquer outra coisa.

Fig. 23. 
Sistema de alarme desencadeado 
por creeper com a cabeça no ar.
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E FINALMENTE...
Faz uma verificação final para garantir que não há lacunas nas defesas da 
base. Pode acontecer não dar por vulnerabilidades quando se está a trabalhar 
em determinada conceção há tanto tempo.

Se tiveres tempo e recursos, constrói uma base ilusória que sirva de engodo 
perto da tua e esconde a tua num monte. Assim, os salteadores ficam entreti-
dos algum tempo, o que te permite tratar da vidinha em paz.

Fig. 24. 
Que chatice ser aranha neste momento!

Fig. 25. 
Configuração convincente de base ilusória.

A tua base

A base que é um engodo
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