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Introdução
RPG, a fronteira final... Há cerca de um década o RPG fez sua estréia em português no Brasil, trazendo
uma nova e fascinante forma de diversão, entretanto, o fenômeno dos jogos de RPG é novo se comparado a
outro fenômeno, o universo de Jornada nas Estrelas.
De criação de Gene Roddenberry, estreou em 1968 na forma de uma despretensiosa serie de TV, que hoje
ergue-se em uma franquia milionário, graças ao milhares de fãs em todo o mundo. E como gosto dos dois, por
que não uni-los?
Isso foi a muito tempo atrás. Pelo o que me lembro foi por volta do ano 2000 que reunindo o que sabia da
séria, algumas revistas e três bons amigos me aventurei a mestrar onde ninguém jamais esteve...
Mas com o tempo a carência de informações foi se agravando. No Brasil parece haver algum tipo de
“censura” a Jornada nas Estrelas, e isso acabou me afetando, fui forçado a procurar por algo mais. Isso acabou
me levando alguns meses mais tarde a adquirir um suplemente em inglês sobre Jornada nas Estrelas, o GURPS
TREK, mas como não domino o inglês e pessoalmente na época não possuía acesso à internet, não ajudou
muito.
Mais alguns meses se passaram, e resolvi traduzir trechos, para melhorar as minhas próprias partidas,
usando tradutores eletrônicos e exaustivas consultas ao dicionário. Mas ainda era pouco, e decidi por criar este
livro que você está lendo. Este suplemento é fruto de uma incansável busca em livros, filmes e pela internet de
material sobre Jornada nas Estrelas, de inúmeras consultas aos livros da série GURPS a fim de adequar regras e
de uma grande dedicação aos meus dois hobbis preferidos, o RPG e Jornada nas Estrelas.
Conforme você o lê verá que ainda falta muito coisa e que parece estar faltando algo. Principalmente no
que se refere a linha temporal do universo. Na verdade esse suplemento foi criado a quase cinco anos atrás e
não possuo TV a cabo. Quase não havia fontes que eu pudesse pesquisar, e assim nasceu este livro. Passei
muito tempo pensando em atualiza-lo, mas acabei por descobrir que assim nunca o terminaria, e nunca o
disponibilizaria.
Você verá que vários capítulos deste suplemento são traduções do GURPS TREK, mas grande parte eu
modifiquei e ampliei, alguns capítulos, como sobre as naves estelares, foram escritos por mim, e outros, como o
ultimo sobre as séries, são apanhados de material que coletei na internet, como na Base Antares
(www.baseantares.com). Apesar de incompleto e desatualizado, espero que esse trabalho lhe seja útil e se sinta
à vontade em me ajudar a completá-lo e corrigi-lo.
Divirta-se, se o sistema não agradou, adapte-o para qualquer outro ou mude o que quiser, mas acima de
tudo divirta-se. O mais importante nessa fronteira final é que a aventura não pode parar. Acionar! E que o
sonho humano não seja detido por zonas neutras ou barreiras de energia, indo audaciosamente onde nenhum
homem... Onde ninguém jamais esteve...

Vida longa a prospera a todos
Márcio da Silva Kubiach
http://www.aventurarpg.cjb.net/
http://paginas.terra.com.br/lazer/aventurarpg

GURPS é de propriedade da Steve Jackson Games Incorporated, sendo a Devir Livraria Ltda sua
representante legal em língua portuguesa. Todos os direitos reservados. Esta obra não é um desafio aos direitos
autorais, ela visa apenas a difusão do sistema de RolePlaying Game (RPG).
Jornada nas Estrelas (Star Trek) é propriedade da Paramont. Todos os direitos reservados. Esta obra não é
de forma alguma um desafio aos direitos autorais, ela visa apenas a divulgação da série.
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O Universo de Jornada nas Estrelas
Jornada nas Estrelas (Star Trek) originalmente foi uma serie para TV de ficção cientifica criada pelo americano Gene Roddenberry
durante a década de 60, que mais tarde acabou originado Jornada nas Estrelas; A Nova Geração. Onde foi designada as características
do que viria a ser o universo de Jornada nas Estrelas, um universo extremamente rico, onde o homem atingiu níveis incríveis, e se
aventura onde nenhum homem jamais esteve...
O universo de Jornada nas Estrelas continua em expansão, além da Série Clássica e a Nova Geração, há ainda os seriados Jornada
nas Estrelas; Deep Space Nine, que fala do cotidiano de uma base espacial e Jornada nas Estrelas; Voyager, sobre uma nave estelar
da Federação permitida a mais de 70.000 anos-luz de casa, e sua jornada devolta.
O universo de Jornada ainda rendeu vários filmes para o cinema, e seu universo maravilhoso, sua historia envolvente e seus
personagens cativantes acumulam milhares (se não milhões) de fãs em todo o mundo.
NOMENCLATURA ESTELAR DA FEDERAÇÃO (Onde será a aventura?)
Uma campanha de GURPS Jornada nas Estrelas provavelmente será no próprio universo de Jornada nas Estrelas, que é centrado
ao redor da Via Láctea, a seguir há dois mapas da Via Láctea, divididos e organizados conforme o universo de Jornada nas Estrelas.
O centro galáctico é onde as duas linhas se cruzam, e é densamente povoado por estrelas. Muito dos quadrantes atuais é espaço

vazio, já que as estrelas são posicionadas nos braços da espiral que encurvam de quadrante a quadrante. Nesta nomenclatura a Galáxia
gira em sentido anti-horário. Qualquer direção mencionada nas descrições seguintes se referirá a “norte”, “sul”, “leste”, e a “oeste”
deste mapa - condições que são sem sentido no espaço, mas que deverão ajudá-lo.
No mapa à seguir há ainda a localização da União Cardassiana, a rota do túnel Bajoriano e a localização da nave estelar Voyager,
note que o ponto onde se inicia o risco da rota da Voyager é o ponto onde fica uma área de chamada de zona devastada.
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CONVENÇÕES DE CARTOGRAFIA ESTELAR
A Federação traçou o espaço em " setores " - cubos arbitrários de espaço de vinte anos-luz. Este sistema é parcialmente usado
porque vinte anos-luz é a distância entre duas estações de retransmissão de subespaço. O Espaço de federação é composto de centenas
de milhares destes setores, cada um numerado e iniciado com Setor 001 - o Sol e seu bairro estelar imediato. Cada setor contém
aproximadamente seis a dez estrelas - mais perto do Centro Galáctico - e, no espaço da Federação, uma estação de retransmissão de
subespaço. GMs com interesse de serem extremamente fieis ao gênero podem desejar evitar o sistema de cartografia espacial do
GURPS que é feito através de parsecs, e optar por cubos de vinte ano-luz.
Note que a Federação explorou apenas 19% da Via Láctea, deixando uma grande área para os jogadores explorarem...

A FEDERAÇÃO UNIDA DE PLANETAS
A FUP, ou “Federação” como é mais conhecida, é o poder
predominante do espaço conhecido. No mapa na galáxia acima ela
se estende ao " sul ", oeste ", e " leste ", alcançado os quadrantes
Alfa e Beta, embora não tenha se estendido para muito longe, como
sul e a beira galáctica.
Foi fundada em 2161 após a guerra Terra-Romulus por cinco
raças – Terráqueos, Alfa Centaurianos, Vulcanos, Tellarites e
Andorianos – para o benefício mútuo e auto-proteção. Direitos
individuais e liberdade estão garantidos pela Constituição da
Federação Unida de Planetas, registrada em 2161. A Federação se
expandiu rapidamente desde então, hoje é composta por
aproximadamente 150 planetas espalhados por 8 mil anos-luz,
anexados a Federação por uma união voluntária para comércio,
exploração, diplomacia e proteção mútua.
A Federação é governada pelo Conselho da Federação que é
composto de representantes de cada planeta integrante. O seu quartel
general fica em São Francisco, Terra. O Conselho da Federação é
presidido pelo Presidente do Conselho da Federação eleito, tendo
Emblema da Federação Unida de Planetas
seu escritório na cidade de Paris, Terra.
Cada mundo integrante da Federação é estimulado para reter sua própria forma de governo, seu próprio exército, e suas próprias
agências de inteligência. Por exemplo, o planeta Vulcano é governado por um Conselho Vulcano e um grupo de ministros titulados,
possui uma pequena frota interestelar, e tem uma agência de inteligência interna conhecida como V'Shar. A Lei dentro na Federação
é regulamentada pelo Código Uniforme de Justiça. O principal poder militar da Federação é a Frota Estelar, a qual é descrita com
mais detalhe adiante.
A Federação usa um sistema econômico não-monetário de “créditos” para governar o comércio. O comércio interestelar é grátis e
sem burocracia, sendo ilegal apenas o contrabando, como o de escravos, drogas, e armas de destruição em massa. Por causa de sua
liberdade e diversidade, a Federação é rica e próspera.
Dentro dos limites das fronteiras da Federação há muitos outros mundos. A maioria deles é menos desenvolvido, declarados fora
de alcance pela Primeira Diretriz. Estes planetas estão permanentemente debaixo da proteção de uma Federação cujo existência eles
são desconhecem. Quando um mundo alcançou a fase apropriada de desenvolvimento cultural, é contatado e fortemente encorajado a
se unir a Federação. Outros mundos de não integrantes são neutros ou já se aliam à Federação. Um exemplo do anterior é Kaferia, um
mundo que não faz parte da Federação, altamente avançado é localizada bem dentro do espaço da Federação, mantendo contato com a
Federação durante séculos.
A Federação é uma entidade iluminada, um oásis em um mar de autocracias. É pacifica, mas expansionista.
FROTA ESTELAR
A função da Frota Estelar é exploratório, diplomático, científico, e acima de tudo, ser o corpo militar da Federação, foi fundada
junto com a Federação, em 2161.
A Frota Estelar é controlado através do Comando da Frota. Seu corpo principal, sede da Frota Estelar, é localizado em São
Francisco, Terra, onde também é o principal campus de Academia da Frota Estelar, seu centro de treinamento. O comando da Frota
Estelar tem outros centros na seqüência de Bases Estelares ao longo de espaço da Federação. Embora seja uma cadeia muito rígida de
comando, na prática são permitidos aos oficiais da Frota muito autonomia, as grandes distancias cobertas pela Federação faz com que
as comunicações efetivas sejam difíceis. A Frota administra as milhares de Estações de Retransmissão de subespaço ao longo do
espaço da Federação, mas até mesmo com estes recursos, as comunicações do Comando da Frota Estelar para uma nave na fronteira
podem demorar meses.
Casos legais dentro de Frota Estelar e de seu pessoal são dirigidos por um Juiz Defensor Geral. Assuntos internos dentro de Frota
são dirigidos pela Segurança da Frota Estelar. A Frota Estelar também mantém uma agência de inteligência chamada de Inteligência
da Frota que opera como a contraparte externa da Segurança da Frota Estelar. É de sua responsabilidade a inteligência interestelar e
espionagem.
A Frota possui um processo incomum de admissão que permite cidadãos de mundos que não fazem parte da Federação a servir em
seus graus. Em muitos casos isso muda a idéia que estes indivíduos tem, e quando voltam a seus mundos, se tornam fortes defensores
da idéia de união do seu planeta natal com a Federação. Claro que esta política não se estende aos cidadãos de mundos hostis.
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O IMPÉRIO ESTELAR ROMULANO
O Império Estelar Romulano é a segunda principal força do espaço
conhecido. Cobre uma área de aproximadamente um terço do tamanho da
Federação, sendo localizada a leste/sudeste da Federação, no Quadrante
Beta. A Zona Neutra Romulana, uma terra de ninguém, cobre um ano-luz,
separando as duas forças. A Federação mantém vinte e três Bases Estelares
em seu lado da Zona Neutra; é desconhecido quantas os Romulanos mantêm.
O Império Romulano teve seu inicio a quase dois mil anos atrás, quando
as sobras de uma frota exploratória de naves estelares de Vulcano povoaram
os planetas gêmeos nomeados “Romulus” e “Remus”, ambos os mundos de
grande beleza natural. Estes Vulcanos rejeitaram a evolução baseada na
lógica inventada por Surak, e como tal seguiram uma filosofia violenta e
bélica.
O Império Romulano começou um programa lento de expansão que
continua ate hoje. Os mundos aliados aos Romulanos são governados com
um punho de ferro, e tem os governos nativos substituídos por governantes
Romulanos. Os Romulanos não dão nem desejam ter compaixão para com
estes mundos.
O Império Estelar Romulano lutou uma guerra com Terra de 2156 até
2160. As forças Romulanas eram muito inferiores a da Terra, mas eram em numero imensamente maior que as naves da Terra.
Depois de uma derrota humilhante na Batalha de Cheron, eles negociaram a paz por rádio subespacial. Nenhum humano viu um
Romulano face-a-face até as 2266. Dois anos depois que o Império Romulano estabeleceu uma aliança formal com o Império
Klingon. Eles comerciaram a sua tecnologia de camuflagem em troca de projetos de naves estelares melhores. Porém, os Romulanos
consideraram os Klingons selvagem demais para confiarem, e a aliança desmoronou em um ódio racial existente até hoje. Em 2311
eles entraram em uma fase de isolamento extremo - possivelmente devido a uma guerra civil interna - da qual eles só emergiram
recentemente, em 2366. Isto devido à destruição sem precedente de Postos Avançados Romulanos ao longo da Zona Neutra, que foi
provado ter sido obra dos Borgs. Eles dedicam esforços consideráveis para debilitar a aliança Federação/Klingon desde 2340, e estão
satisfeitos com às recentes hostilidades entre essas duas forças.
Os Romulanos possuem o seu poder centrado em Romulus. É um
governo totalitário regido por um indivíduo chamado de Pretor que é
aconselhado por um Senado Imperial. O governo confia cegamente em seu
exército, um corpo eficiente e organizado de maneira semelhante ao antigo
exercito Romano terrestre, com graus como centurião, decuriões, etc. A
ordem interna no Império é mantida pelo Tal Shiar, uma elite Romulana.
O Serviço de Inteligência Imperial dos Romulanos é um pouco parecido
com a KGB, uma agencia terrestre do século 20. O Tal Shiar é uma
agência extra governamental reservada e brutal com o poder para
investigar civis Romulanos e funcionários do exército. Pode prender os
civis sem hesitar, pode passar por cima de chefes militares locais, e pode
fazer com que as pessoas desaparecem. Não é muito popular, e sua regra é
Emblema da agencia de inteligencia Romulana, o
de não ser questionada. O Senado Imperial é eleito, e é controlado por um
Tal Shiar
Proconsul. Não é conhecido o quanto estas eleições podem ser controladas
secretamente pelo governo Romulano.
Tecnologicamente, o Império Estelar Romulano é ligeiramente menos avançado
que a Federação. Eles sempre ficaram para trás na construção de naves estelares,
porém, a nova classe de Águia de Guerra Romulana conhecida como D'deridex tem se
mostrado surpreendente. A tecnologia de Camuflagem a qual dominam sempre lhes
deu uma certa vantagem. Além disso, os Romulanos superam seus inimigos em
guerra “através de outros meios”. Eles usam de alta espionagem, e de ataques
covardes, que quase sempre resultam em massacres. Eles ficaram conhecidos por
enviar agentes em áreas a se ocupar para desestabilizar os governos. Freqüentemente
enviam naves pequenas de reconhecimento interestelar em missões de espionagem. O
controle de mente e métodos de tortura Romulanos são os mais avançados em todo o
espaço conhecido.
Uma Águia de Guerra Romulana
Os Cidadãos Romulanos são um tanto paranóicos, mas em sua maioria são
Classe D’deridex
extremamente leais ao seu Império. Renegados existem; alguns destes inclusive
buscam asilo na Federação, embora isto seja freqüentemente uma cobertura para espiões.
Apesar do patriotismo do cidadão comum, há um grande carinho dos Romulanos por coisas de Vulcano, e havia um recente
movimento popular para a reunificação com Vulcano que era tristemente combatido pelo exército. Este movimento foi forçado a se
esconder nos subterrâneos e é muito popular entre jovens Romulanos interessados em aprender sobre a lógica e os ensinos de Surak.
Há rumores que este movimento está sendo conduzem por um herói da Federação, o embaixador Spock. Este movimento é mais
prevalecente em Remus, o planeta irmão, que em Romulus.
Os Romulanos regulamentam o comercio estelar cuidadosamente, por isso não é tão abundante quanto na Federação. Porém a
Cerveja Romulana, de cor azul, apesar de ser ilegal, se tornou uma bebida muito popular na Federação, e muitas riquezas podem ser
conseguidas contrabandeando-a.
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IMPÉRIO KLINGON
O Império Klingon é localizado a leste da Federação, no Quadrante Beta. E ao seu norte
fica o Império Estelar Romulano, ocupa uma área de aproximadamente um terço do tamanho
da Federação. Havia uma Zona Neutra uma vez entre o Império Klingon e a Federação
estabelecida pelo Organianos; mas foi abolido pelos Tratados de Khitomer em 2293.
O Império Klingon é centrado no mundo de Qo'noS, freqüentemente referido apenas
como o mundo natal Klingon.
Foi fundado por Kahless o Inesquecível uns mil e quinhentos anos atrás, ao derrotar o
imperador tirano Molor e uniu todos os povos de Klingon. O Império começou um programa
de conquista e expansão que continuam até então.
O Império Klingon é governado pelo Alto Conselho Klingon que se encontra no Grande
Corredor da Primeira Cidade de Qo'noS. O Alto Conselho é composto por dois indivíduos de
dúzias de famílias proeminentes, conduzidos pelo Líder do Conselho. O Líder do Conselho
serve a vida inteira, e é escolhido de acordo com um Rito de Sucessão presidido por um
Árbitro de Sucessão. O Árbitro verifica que o Líder do Conselho está previamente morto, e
então seleciona os desafiantes entre os integrantes do Alto Conselho. Os desafiantes então
lutam até a morte; o vencedor se torna o Líder de Alto Conselho. Apesar do título, o Império
Klingon não é verdadeiramente um império, como não há um sucessor de Kahless em
séculos. O Império mantém um exército chamado a Força de Defesa Klingon. E está
separado da Frota Estelar, mas freqüentemente opera em missões conjuntas.
O Império Klingon mantinha colônias como uma fonte de recursos e trabalho particularmente para essas tarefas que estavam “abaixo da dignidade de um guerreiro”. Estas
colônias recebiam tratamento melhor que as colônias Romulanas, mas não muito. O
Tratamento que os Klingons davam as suas colônias mudou um pouco como resultado do Tratado de Organian que deu as colônias
recursos para se desenvolverem melhor. Por necessidade, o Império gradualmente instrui métodos de administração mais sábios para
competir efetivamente com a Federação na Zona Neutra Organiana, e a recente união com a Federação acentuou estas tendências.
Primeiro contato entre a Federação e Império Klingon foi em 2218, e resultou em quase um século de hostilidades. Ambas as
forças estavam a beira da guerra aberta em 2267, quando uma avançada raça alienígena impôs o Paz pelo Tratado de Organian. Isto
terminou a ameaça de guerra aberta, embora uma guerra fria que continuou durante algum tempo. O Império se aliou com os
Romulanos contra a Federação em 2268, ganhando a tecnologia de Camuflagem no processo, embora esta aliança não tenha durado
muito. A guerra fria Federação/Klingon terminou em 2293 quando a lua de Qo'noS, Praxis explodiu e deixou o Império Klingon a
beira de uma catástrofe ecológica se não aceitasse ajuda da Federação mais tecnologicamente avançada. A coragem e o sacrifício da
federação no incidente de Narenda III em 2344 garantiu o respeito invejoso do povo Klingon, e possibilitou uma maior união. Prova
disto era a seleção de um Árbitro não-Klingon na Sucessão em 2367. Uma breve guerra civil em 2368 entre os seguidores de Gowron
e os de Duras resultou no aperto mais firme de Gowron na Liderança de Conselho.
Dois recentes eventos tremeram a sociedade Klingon. O primeiro era o retorno messiânico de Kahless o Inesquecível em 2369.
Era provado que isto era um fraude perpetrado pelos clérigos de Boreth; eles tinham criado um clone de Kahless e tinham o ensinado
a se comportar como Kahless. Contudo, este " Kahless " Vivente ganhou grande apoio e popularidade entre o povo Klingon, o Líder
de Conselho Gowron estava forçado em lhe dar a posição de Imperador cerimonial e verdadeiramente fazer pela primeira vez para o
Império Klingon se torna-se um império em séculos. Possivelmente por causa da instigação do " Kahless " Vivente, o Império
Klingon foi para guerra com a União Cardassiana em 2372 no pretexto da infiltração de Dominions. O Império capturou e está se
agarrando atualmente em várias colônias Cardassianas. O Acordo de Khitomer entre a Federação e o Império caiu, e uma nova era
de guerra fria começou.
Klingons são por natureza e hábito guerreiros, e como tal não são grandes comerciantes. Contudo, eles se ocupam com o
comércio; a unidade da sua moeda corrente é o kellikam. Socialmente, tecnologicamente, e economicamente, eles estão atrás da
Federação e dos Romulanos.
A UNIÃO CARDASSIANA
A União Cardassiana possui menos que um quarto do tamanho da Federação, e é localizado ao
oeste dela. Os Cardassianos eram pessoas calmas, espirituais, mas Cardassia era pobre em recursos e
os cidadãos famintos colocaram o exército no poder. Começou um programa de conquista que
continua, e desfruta grande apoio popular, desde que continue a trazer comida, tecnologia e riqueza.
Cardassia é uma ditadura militar direta. É governado pelas Nove Ordens Militares. A Nono, ou
"Ordem Obsidiana ", provê inteligência e serviços de espionagem. A União de Cardassiana começou
com um brutal conflito de baixo nível com a Federação em 2350. Uma trégua intranqüila foi
alcançada em 2366, e foi firmemente estabelecida em 2367. Em 2372 um governo civil subiu ao
poder; e apenas o tempo dirá se o recente governo sobreviverá as recentes hostilidades entre os
Klingons e os Cardassianos.
Os Cardassianos se comportam como Klingons sem honra e nobreza, como os Romulanos, mas
sem sutileza e astúcia. Eles usam o estupro livremente, torturam, e controlam a opinião do povo
como instrumentos de política. A maioria das ações, até mesmo o comercio e a guerra são realizados
através de outros meios. Eles perderam uma grande parte de seu poder quando perderam Bajor e a
plataforma espacial Terek Nem, determinada a importância subseqüente da fenda espacial estável
para o Quadrante Gama, mas há alguns Cardassianos que têm planejado retomar tudo. Na recente
guerra Dominion os Cardassianos se uniram aos Dominions na guerra, principalmente cedendo territorio para as instalações
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Dominions, mas participaram de combates diretamente, sofrendo grandes perdas do que restava da sua frota depois das hostilidades
Klingons. Analistas militares afirmam que devido a essas hostilidades com os Klingons, os Cardassionos não tiverem escolha a não
ser se unirem a eles. Em 2375 os cardassianos se revoltam e ajudam os Aliados a derrotar os Dominions.
A ASSEMBLÉIA DE THOLIAN
A Assembléia de Tholian é localizada ao norte do Império Klingon, na fronteira nordeste da Federação. O Tholianos são um tipo
de seres cristalinos com uma mente coletiva que vive debaixo de condições de calor e pressão extremo. As suas naves são capazes de
gerar um tipo de rede de campo de força que prende em um casulo qualquer nave estelar e então a incapacita. Tholianos são hostis,
territoriais, e pontuais quanto a uma falta. Eles não mostraram nenhum interesse em manter boas relações com a Federação, e, mesmo
sendo territoriais e xenofóbicos, são pouco expansionistas. A sua tecnologia é desconhecido, mas parece ligeiramente inferior a da
Federação, e eles não estariam dispostos a iniciar uma guerra com a Federação. Porém, a Federação nunca esteve disposta ou capaz
de lançar tal guerra, e assim confrontos perto de suas fronteiras com os Tholians tem se permanecido comum. Dado a corrente (2272)
situação ruim entre a Federação e o Império Klingon, os Tholianos pode se tornar uma força a ser considerada no futuro próximo.
Tholianos às vezes se ocupam com o comércio, quando lhes convém. Eles produzem uma seda que é muito estimada na Federação.
O QUADRANTE GAMA – OS DOMINION
Há vários entidades políticas no Quadrante Gama, mas a que representa maior ameaça
para a Federação é os Dominion. É composto de vários espécie, sendo a uma das mais
importante a raça de guerreiros Jem'Hadar. O Jem'Hadar são dominados por seres que eles
chamam de Fundadores que os guiam e controlam, graças a dependência que possuem de
uma substância que só os Fundadores podem prover. Os Fundadores provaram ser uma raça
de transmorfos que a Federação chama “Changelings”. Eles têm um ódio fanático de raças
não-transmorfos quem eles chamam de “Sólidos”, e encorajam as milícias Jem'Hadar a
atacar pela fenda espacial do Quadrante Gama. Atualmente estes ataques foram e são
repelidos, o que promoveu na ocasião a cooperação entre tradicionais inimigos, como a
Federação e o Império Estelar Romulano.
O primeiro contato ocorreu em 2370, entre naves combantes Jem'Hadar e a nave da
classe Galaxy USS Odyssey escoltada por outras três naves de reconhecimento. O contato
com os Dominions resultou em um ataque não provocado, as naves de reconhecimento
consequiram fugir graças a Odyssey que combateu o inimigo, até ser completamente
destruída. Em 2372 acontece a guerra Klingon/Cardassia, a qual descobre-se que fora maquinação de um Fundados infiltrado no alto
conselho Klingon. Apartir de 2373 noticias alarmantes chegam ao comando da Frota Estelar, os Dominions estavam fechando acordos
de não agressão com inúmeras raças, o que significava que se preparavam para invadir, e destruir, a Federação. No final desse ano os
Dominions atacam, tomam a Deep Space Nine para usarem a fenda para trazer reforços e constroem docas no territorio Cardassiano,
os quais se aliam aos Dominions. A guerra Dominion tem inicio.
No inicio de 2374 a aliança Federação/Klingon tomam a Deep Space Nine e destroem as instalações Dominions,os Romulanos
também entram na guerra e os Cardassianos começam a se revoltar com os Dominions. Os Brens se aliam aos Dominions, mas os
aliandos conseguem devastar a frota inimiga, forçando os Dominions a se renderem e a se retirarem. A guerra Dominion acaba mas
deixa milhões de mortes entre cidadões da Federação, Klingon, Romulanos e Cardassianos. Acredita-se que a infra-estrutura
Dominion também fora muito atingida, os analistas militares concordam que novas agressões estão descartadas, mas é certo que os
Dominions voltaram para se vingarem.
O QUADRANTE DELTA – O COLETIVO BORG
Um das principais entidades políticas do Quadrante Delta é o Coletivo Borg. Os Borg são
uma raça de humanóides cibernético que se uniram para formar uma mente conjunta; qualquer
nave mantém vínculos de subespaço com a mente coletiva do mundo natal Borg. Eles foram
encontrados pela primeira vez em 2365, e tudo indica que já tinham invadindo e destruído
postos avançados Romulanos durante pelo menos um ano antes. Depois de dois anos quase
destruíram a Federação depois de sobrepujarem uma armada de naves estelares da Frota na
Batalha de Wolf 359. A Federação ainda está se recuperando destas perdas.
Em 2368 uma pequena nave exploratória Borg foi encontrada avariada na superfície de
uma lua no Agrupamento de Argolis. O único Borg sobrevivente, Hugh , ia ser usado como um
propagador de um programa invasor projetado para destruir a mente coletiva Borg. Porém, foi
discutido que isto seria equivalente a genocídio, e o Hugh foi lançado com uma arma mais
mortal ainda em sua mente - o conceito de individualidade. Qualquer força Coletiva com que
ele se una irá assimilar o conceito, e ela se torna completamente impotente. Os Borg procuram
alternativas, e mais tarde sobre a liderança de um andróide tipo Soong renegado, Lore,
formaram uma força tarefa para invadir a Federação. Afortunadamente esta invasão foi evitada
com a destruição de Lore.
Em 2372 novamente um cubo Borg ataca a Federação e penetra nas defesas da Frota
Estelar até chegar ao setor 001 onde uma furiosa batalha é travada, as novas naves da Frota
dessa vez conseguiram manter a batalha contra o cubo, bem diferente ao que ocorreu em Wolf
359. O cubo se aproximava perigosamente da Terra quando a Enterprise-E chega, assumindo o comanda da frota e desferindo um
ataque final a um ponto chave do cubo, destruindo-o. Entretanto o cubo lança uma esfera Borg em direção a Terra, que volta no tempo
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com o intento de impedir que ocorra o primeiro contato entre os humanos e os vulcanos, e assim impedir a formação da federação ao
mesmo tempo que assimilam a Terra do passado. A Enterprise os segue e consegue impedi-los.
No final de 2373 a Voyager descobre que esta sendo travada uma guerra entre os Borg e a espécie 8472. A espécie 8472 é de
origem extra-dimensional, e entrou com contato com os Borgs porque estes atacaram a sua dimensão a fim de assimilar a sua
tecnologia organica, e não apenas repeliram o ataque, como passaram a invadir a nossa galáxia pelo quadrante Delta e a derrotar os
Borgs. Com a intervesão da USS Voyager os Borgs conseguem aprimorar suas armas de maneira a atacar as bionaves 8472 ao nível
celular, derrotando a frota que ameaçava destruir todas as formas do quadrante Delta.
Dado que o Coletivo Borg é dirigido pela necessidade de assimilar outras raças, parece virtualmente certo que eles entrarão
novamente em contato com a Federação. Com o distante conceito de individualidade espalhado entre eles está aberta uma nova
perspectiva. De uma maneira ou de outra, entretanto, sem duvida eles regressarão, e mais difíceis de parar do que antes ...
AS BARREIRAS
A Via Láctea é delineada por um par de barreiras de energia. A Barreira Galáctica é localizada na beira da galáxia. É um campo de
energia de grande magnitude que torna a passagem de naves extraordinariamente difícil. Em 2266, foi mostrado que elas aumentavam
as habilidades psiônicas de certos humanoides para níveis quase divinos. Por causa disto, a viagem para a Barreira Galáctica é
proibida pela Frota Estelar. A Barreira Galáctica serve para manter aliens de outras galáxias afortunadamente fora assim como
também nós manter dentro, embora não sempre (veja abaixo). A Barreira Galáctica na fronteira da galáxia é acompanhada de pelo
menos mais uma Grande Barreira, no centro da galáxia, que se pensado que era impenetrável até que a USS Enterprise a cruzou em
2287. Ela não parecia ampliar as habilidades de psiônicos.
A GALÁXIA DE ANDROMEDA
Muita raças avançadas já atravessaram a Barreira Galáctica para o interior da Via Láctea. Até mesmo com a atual tecnologia de
propulsão de Dobra, as inacreditáveis distâncias desencorajam viagem intergaláctica. Uma raça que o fez foi os Kelvans, uma raça
altamente avançada da Galáxia de Andromeda. Possuem uma forma não humanoide com cem tentáculos e nenhuma percepção tátil ou
emoções, embora que isto não foi descoberto inicialmente, já que eram capazes de assumir a forma humana. Eles revelaram que os
seus cientistas tinham descoberto níveis crescentes de radiação do centro de Andromeda, que faria aquela galáxia inteiramente
inabitável dentro de dez milênios. O primeiro grupo de Kelvans foi pacifico e foi instalado dentro do espaço da Federação, mas o
próximo grupo que chegar poderia não ser....
Outra espécie da Galáxia de Andromeda é uma raça de andróides humanoides, já que eles eram imortais, presumivelmente
poderiam sobreviver a longa viagem. Eles foram criados por uma raça de seres conhecida como os Fabricantes, e quando a estrela do
mundo natal dos Fabricantes se transformou em nova a um milhão de anos atrás, os andróides foram presos em uma base a caminho
da Via Láctea. Os Fabricantes nunca mais foram vistos, e quando os andróides chegaram a Federação foram infelizmente encontrados
pelo criminoso Harcourt Fenton Mudd, e como eram programados para servir a primeira forma-vida inteligente que encontrarem,
passaram a se tornar inimigos da Federação. Os andróides pretendiam se expandir e sufocar a Federação com mão de ferro, mas foram
derrotados pelo pensamento humano ilógico. Mas pode ser que eles ainda existem hoje em dia, e eles como eles possuem a viagem
estelar, mais poderia chegar da galáxia de Andromeda...
LINHA TEMPORAL PARCIAL
A linha a seguir é um resumo parcial da recente história da Federação e do próprio universo de Jornada nas Estrelas. Não é de
maneira nenhuma conclusiva, e qualquer um que queira mais informação é recomendada a consulta de livros especializados.
2061 – O propulsor de Dobra é inventado por Zephram Cochrane.
2079 – III Guerra Mundial na Terra. 37 milhões morreram. Note que isto não é as guerras Eugênias.
2103 – Marte é colonizado pela Terra.
2113 – Um governo Mundial é formado em Terra.
2156 – Guerra entre a Terra e Romulus.
2160 – A Batalha de Cheron pós fim a guerra Terra/Romulus com uma humilhante derrota para o Romulanos, o Tratado de Algeron
estabelece a Zona Neutra Romulana.
2161 – Fundação da Federação Unida de Planetas. A Frota Estelar é criada.
2209 – O primeiro caso de psicose de transportador é diagnosticado.
2218 – Estabelecida e adotada a Primeira Diretriz depois do desastroso primeiro contato com o Império Klingon.
2223 – As relações entre a Federação com o Império Klingon se degeneram em hostilidade completa. Esta situação dura quase 70 anos.
2227 – Leonard McCoy nasce na Terra.
2230 – Spock nasce em Vulcano.
2233 – James Tiberius Kirk nasce na Terra.
2243 – Dr. Richard Daystrom inventa os sistemas de computação duotronic.
2249 – Spock escolhe entrar para a Frota Estelar em vez da Academia de Ciências de Vulcano.
2253 – Spock se forma na Academia.
2263 – James Kirk é designado Capitão da nave Estelar Enterprise.
2264-2269 – A missão de cinco anos de Kirk e da Enterprise. É a única nave de doze de sua classe a se envolver. (Série Clássica, 1-3.)
2266 – Os Romulanos violam a Zona Neutra pela primeira vez deste o Tratado de Algeron (Série Clássica, ano 1).
2267 – O Tratado de Paz de Organian estabeleceu violentamente a paz entre a Federação e os Klingons (Série Clássica, ano 2).
2268 – Estabelecida a aliança Romulanos/Klingons. Os Romulanos adotam alguns projetos Klingon de naves estelares; os Klingons
ganham a tecnologia de Camuflagem. (Série Clássica, ano 3)
2269 – Alfa Memorie, criada como repositório principal do conhecimento da Federação, destruída por uma inteligência alienígena pouco
antes de sua conclusão (Série Clássica, ano 3).
2271 – Incidente de V'Ger (Jornada nas Estrelas; O Filme).

8

2277 – A insígnia da Enterprise é adotada como símbolo da Frota Estelar em reconhecimento de suas realizações.
2285 – O Projeto de Terraformação Gênese prova ser um fracasso (Jornada nas Estrelas II e III).
2286 – Sonda alienígena de origem desconhecida quase destrói a sede da Federação na Terra e a própria (Jornada nas Estrelas IV).
2286 – Sybok, líder de culto carismático, seqüestra a Enterprise-A em uma indagação religiosa. O Desenvolvimento do Projeto de
Transdobra é decretado um fracassado pela Frota (Jornada nas Estrelas V; A Fronteira Final).
2292 – A aliança entre o Império Klingon e os Romulanos acaba, o Império Klingon desenvolve uma amarga discórdia dura até hoje.
2293 – A lua de Klingon, Praxis explode e ameaça mundo natal dos Klingon, Qo'noS, fazendo que os acordos de paz de Khitomer com a
Federação sejam assinados (Jornada nas Estrelas VI; A Terra Desconhecida).
2305 – Jean Luc Picard nasce.
2311 – Incidente de Tomed entre Federação e Romulanos. Milhares de vidas da Federação se perdem em um covarde ataque Romulano.
Os Romulanos entram em uma fase de extremo isolamento.
2327 – Picard se forma na Academia.
2328 – A União Cardassiana anexa Bajor.
2332 – Benjamim Sisko nasce.
2336 – O primeiro andróide Tipo-Soong é criado.
2341 – Jadzia nasce. Data entra na Academia da Frota Estelar.
2344 – O incidente de Narenda III. A Federação vem à ajuda do posto avançado Klingon em Narenda III debaixo de pesado ataque
Romulano. As forças da Federação foram dizimadas, mas o sacrifício ajudou a concretizar as relações entre a Federação e os Klingons.
2346 – Massacre de Khitomer. Quatro mil Klingons são brutalmente mortos durante um ataque Romulano. Worf ainda crinaça é salvo
por Sergei Rozhenko, um oficial da Frota Estelar subseqüentemente o adota.
2349 – O computador Isolinear é aperfeiçoado. Curzon Dax e Benjamim Sisko se encontram pela primeira vez.
2350 – A Federação amarga conflitos de baixo nível com a União Cardassiana.
2351 – A estação mineira Terek Nem é construída pelos Cardassianos em órbita ao redor de Bajor.
2355 – Batalha de Maxia. Primeiro contato entre Federação e os Ferengi; Nave Ferengi é destruído pela USS Stargazer.
2363 – Enterprise-D lançada sob as ordens de Jean-Luc Picard.
2364 – Os Romulanos emergem de fase de isolamento depois que seus postos avançados ao longo da Zona Neutro começaram a
desaparecer, mas tarde se comprovou ser obra dos Borgs. Primeiro contato aberto com os Ferengi e com Q. Alienígenas Extragalacticos
tentam se infiltrar no Comando da Frota Estelar (Nova Geração, Ano 1).
2365 – Primeiro contato com os Borgs. Andróides ganham direitos civis dentro da Federação (Nova Geração, ano 2).
2366 – Alcançada trégua intranqüila entre Federação e União Cardassiana (Nova Geração, ano 3).
2367 – Batalha de Wolf 359. Trinta e nove naves estelares destruídas e mais de 11.000 mortos pela incursão Borg fracassada. A Frota
Estelar gasta muito tempo se recuperando. Armistício estabelecido entre a Federação e a União Cardassiana (Nova Geração, ano 4).
2368 – Breve guerra civil Klingon, conduzida pela tentativa da família de Duras para prender o Alto Conselho Klingon. Os Romulanos
são descobertos tentado uma invasão a Vulcano que falha, novo movimento subterrâneo que estuda os ensinamentos de Surak nasceu em
Romulus (Nova Geração, ano 5).
2369 – Cardassianos se retiram de Bajor; descoberta uma fenda espacial estável para o Quadrante Gama; A estação mineira Terek Nem é
rebatizada como Deep Space Nine (Nova Geração, ano 6; Deep Space Nine, ano 1).
2370 – Segunda tentativa de invasão da Federação pelos Borg sob as ordens do andróide renegado tipo-Soong chamado Lore.
Introduzido limite de velocidade na Federação de Dobra 5. Terrorismo de Maquis começa; primeiro contato com os Jem'Hadar. Os
Dominions destroem a USS Odyssey. (Nova Geração, ano 7; Deep Space Nine, ano 2).
2371 – Os Romulanos entregam a Federação a tecnologia de camuflagem; Aliança entre Romulanos/Cardassianos contra os Dominions
formada. USS Enterprise-D destruída em Veridian III. USS Voyager se perde no Quadrante Delta (Deep Space Nine, ano 3; Jornada nas
Estrelas: Gerações; Voyager, ano 1)
2372 – A Enterprise-E é lançada. O Império Klingon ataca Cardassia; fim do acordo de paz de Khitomer com a Federação. USS Voyager
tenta estabelecer um tratado de paz com o Coletivo de Kazon. Os Bogs atacam novamente a Terra, a Frota responde imediatamente e o cubo
é destruído próximo da Terra, entretanto uma esfera Borg volta ao passado, sendo impedida pela tripulação da Enterpise-E que a segue.
Quinn, um integrante do contínuum Q, comete suicídio apesar das advertências que o rompimento com a filosofia dos continuums poderia
resultar em caos. A guerra civil Q começa algum tempo depois. A Voyager é brevemente capturada pelos Kazon. (Deep Space Nine, ano 4;
Voyager, ano 2; Jornada nas Estrelas, Primeiro Contato)
2373 –Dominions preparam-se para invadir a Federação. Fazem acordo de não agressão com os Romulanos, Breens, Tholianos,
Bajoranos e outros. Contrariando a ética da Federação o Almirante Matthew Dougherty poem em risco a vida dos Bakus, mas é detido pela
tripulação da Enterprise. A guerra Dominions versus Federação inicia e a Deep Space Nine é tomada pelos Dominions. A aliança com os
Klingons é retomada e a guerra chega a proporções devastadoras para ambos os lados. A Voyager é envolvido em uma guerra entre o Borg e
a Espécie 8472. (Deep Space Nine, ano 5; Voyager, ano 3; Jornada nas Estrelas, Insurreição)
2374 – A Voyager, armado com armas Borg, causa uma derrota importante contra a Espécie 8472. Eles se retiram à sua própria dimensão
e a guerra Borg/8472 termina, em troca os Borgs permiter que a Voyager prossiga pelo espaço Borg. Uma Borg chamada “ Sete de Nove” é
capturado pela Voyager e passa ser parte integrante da tripulação. As forças da Frota Estelar e Klingons obtem uma crucial vitória sobre os
Dominions no “Vale da Morte”, e recapturam a Deep Space Nine. Primeiro contato com os Hirogens. Os Romulanos se juntam à guerra
contra os Dominions. Jadzia Dax é morta por Gul Dukat que lacra a entrada da Fenda Espacial. (Deep Space Nine, ano 6; Voyager, ano 4)
2375 - Sisko usa as Orbe para reabrir a Fenda Espacial Bajoriana. A Voyager rouba um sistema de transdobra Borg. No processo, Sete de
Nove é capturada pelo coletivo, mas é salva por Janeway. A Voyager consegue se aproximar mais 20.000 ano-luzes casa de casa, graças ao
sistema Borg. Os Breen se tornam aliados dos Dominions. Em uma rapido ataque contra a Terra, os Breen destroem a Sede da Frota Estelar e
danificam varias áreas de São Francisco. O Breen sofrem grandes perdas nesse ataque. O USS Defiant é destruída. A população de
Cardassian se revolta contra os Dominions. Os Dominions destroem uma cidade Cardassiana de 2 milhões de habiatantes em retaliação. Os
Cardassianos passam para o lado dos Aliados e ajudam a inflingir uma devastadora derrota aos Dominions e as forças Breen. Os Dominions
se rendem, termina a guerra. A Voyager encontra a USS Equinox no Quadrante Delta. (Deep Space Nine, ano 7; Voyager, ano 5)
2376 – A Equinox é destruída. A Voyager salva alguns tripulantes que passam a servir na nave. Reginald Barclay, trabalhando em um
projeto da Frota tem sucesso em contactar a Voyager com uma nova tecnologia de comunicação e o contato regular se torna possível.

9

Espaço, a fronteira final, estas são as viagens da nave estelar Enterprise. Seguindo em sua missão de explorar novos mundos,
novas raças, novas civilizações, indo audaciosamente onde ninguém jamais esteve...

Jornada nas Estrelas
A Nova Geração
“Data estelar 43368.4
Depois do incidente em Galorndon Core o comando da frota nos engajou de vigiar por mais algum tempo este trecho da Zona
Neutra. Apesar de muitos a bordo não acharem necessário essa sentinela, eu concordo com ela, assim como meu imediato.”
Esta é uma aventura solo baseada em Jornada nas Estrelas; A Nova Geração, onde você será Picard, em missão de vigiar a zona
neutra romulana. Esta estória se passa logo após o episódio do terceiro ano O inimigo (The Enemy), e é importante ter assistido-o, ou
pelo menos ler o seu resumo (abaixo) para que você possa se situar melhor.
O inimigo (The Enemy)
Data Estelar: 43349.2 – Depois de investigar um sinal perdido vindo do planeta Galorndon Core que se revelou ser uma nave
acidentada, Geordi se perde de Worf e Riker. Devido uma forte tempestade magnética eles não podem ficar por muito tempo no planeta se
não perderão a oportunidade de serem teletransportados para a Enterprise. Na nave começam a procurar por Geordi mas devido a tempestade
os recursos são mínimos. Wesley bola uma maneira de enviar um sinal localizador para Geordi se guiar, se ele chegar ao sinalizador ele
poderá ser transportado para a Enterprise.
Durante as tentativas de Geordi de conseguir chegar em uma melhor localização para a Enterprise o transportar ele encontra um
romulano chamado Patahk, este por sua vez tem que unir forças com Geordi se quiser sair daquele planeta tempestuoso. Na nave Picard trava
contato com o Capitão Romulano Tomalak que como sem querer esbarrou com a Enterprise, alegando procurar uma nave científica no
planeta. Tudo não passa de um engodo para ludibriar a Federação. Finalmente Geordi encontra o sinalizador com ajuda de Patahk e os dois
são resgatados pela Enterprise. Todos na nave ainda possuem muitas dúvidas sobre a ação dos romulanos no planeta...

Neste momento a Enterprise está em orbita de Galorndon Core, um planeta inóspito mas muito próximo na Zona Neutra. Passouse pouco mais de dois dias desde o incidente. Você está na ponte, em sua poltrona, junto a você estão o Comandante Riker, Data,
Wolf e o Alferes Honorário Crusher. Troi está agora na enfermaria junto com a Dra. Crusher realizando a ultima avaliação médica e
psíquica de La-Forge.
__Capitão, os sensores registram uma nave nas proximidades... Uma Águia de Guerra Romulana, – diz Data – ela está imóvel nas
coordenadas 32 mark 127.
__Estranho, ela está em posição exatamente oposta a nossa, dentro do seu lado da Zona Neutra, como se espera-se algo – comenta
Riker.
Vá para 01.

01. Neste momento há uma Águia de Guerra Romulana do outro lado da Zona Neutra, imóvel, parece a espreita, mas ainda não
infringiu nenhum tratado. O que decide?
Tentar entrar em contato com a Ave de Guerra? Vá para 12.
Pedir um nova varredura dos sensores? Vá para 34.
Entrar em contato com o Comando da Frota Estelar? Vá para 23.
Ou entrar em contato com a Dr. Crusher para saber das condições de La-Forge? Vá para 39.
02.__Nada disso Riker, sala de transporte 3, tire-os de lá!
E quase no mesmo instante os sensores registram uma forte explosão, que arrasou tudo lá embaixo. Troi lhe olha apreensiva, você
tenta se comunicar com sala de transporte...
__O grupo avançado esta a bordo?!
Recebendo devolta apenas aguarde. Aguarde, ora você é o Capitão! Até que a tensão da sala se esvai.
__Capitão, estamos a bordo – fala Riker – Todos nós...
E a Enterprise completa mais uma orbita em Galorndon Core.
Vá para 42.

03.__Alferes Crusher, rota de intercepção, Dobra 9, acionar!
Quase no mesmo instante a Enterprise vira 30º em direção a nave Ferengi, e com um lampejo de seus motores parte em velocidade
de Dobra ao encontro a nave Ferengi. Alguns instantes depois de iniciar a perseguição La-Forge entra em contato e afirma que é
impresendivel que eles continuem em orbita de Galorndon Core se quiser detectar algo em sua superfície em tempo hábil.
Vai continuar a perseguição? Vá para 31.
Ou vai cancera-la e voltar a Galorndon Core? Vá para 15.

04. Depois de 12 horas de viagem a Enteprise chega as coordenadas 167 mark 43. Aqui não há nada, apenas espaço vazio, os
sensores não registram nada. É muito provável que por aqui a nave espiã romulana tenha entrado no espaço da Federação – você
pensa – um local bem apropriado.
Horas passam e nada de estranho, até que a Frota o contata pedindo um relatório, e como nada foi encontrados recebem ordens
para voltar a Galorndon Core. Tempo perdido, conclui Jean Luc...
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05. A ponte se enche de tensão, você dá ordens para Wolf abrir um canal de comunicação com a Águia de Guerra, enquanto isso
Data varre as redondezas com os sensores e Wesley traça rotas de evasão, Riker se contorce de tensão em sua poltrona e Troi, ao seu
lado esquerdo, observa nervosa.
__Canal aberto, Capitão...
Você se levanta e a sua frente aparece um rosto Romulano, provavelmente o Capitão da outra nave.
__Prazer em conhece-lo, Picard, e será uma honra destrui-lo. – Fala o Romulano
__Vocês estão em território da Federação Unida de Planetas, e violam o tratado de Algeron, se não se retirarem imediatamente
seremos forçados a usar de força para faze-lo! – fala você, com voz firme mas incerto quanto as reais capacidades de uma Águia de
Guerra Romulana.
Nesse instante o Capitão Romulano abre um pequeno sorriso e desativa a sua tela.
__Águia de Guerra manobrando Capitão – fala Wolf – esta se distanciando de nós.
A nave Romulana se afasta da Enterprise, que a acompanha, a nave realiza uma volta a frente e passa a avançar contra vocês,
subitamente a tela se ilumina com um flash esverdeado, seguido de um grande estrondo que ecoa pelos decks na nave classe Galaxy e
a sacode violentamente...
__Águia de Guerra disparando! Impacto frontal nos escudos, escudos a 32%! – Grita Wolf.
Você volta a se sentar a sua cadeira de comando...__Manobras evasivas senhor Crusher, fogo continuo, todos os Phasers!
A Águia de Guerra Romulana realizava mais um loop para desferir mais uma rajada que derrubariam os escudos da Enterprise,
mas não contava com a reação quase imediata da nave e de sua tripulação, uma grande descarga de energia dourada se forma e um
grande feixe Phaser é emitido da base da seção disco, atingido a nave inimiga em meio a sua manobra de ataque. Os escudos
Romulanos aquentam o ataque mas sua condição é critica. Mesmo atingida ela manobra e dispara uma salva de 4 torpedos, mas
apenas um atinge os escudos da Enterprise, o que não acontece com a salva de torpedos da nave da Frota Estelar. Os primeiros
torpedos derrubam os escudos e os últimos causam grandes avarias nos casco lateral, destruindo uma parte do reluzente casco
esverdeado, fazendo o Capitão da nave Romulana acionar o sistema de camuflagem e fugir... Vá para 41.
06. Rapidamente você acessa o banco de dados da Frota:
Nave: USS Cairo
Classe e identificação: Excelsior – NCC 42136
Capitão: Edward Jellico
Posição atual: Sistema setor 23.645, em rota para Galorndon Core.
Tempo estimado de chegada: 25.3 horas padrão
E agora?
Entrar em contato com La-Forge e expor-lhe a situação? Vá para 30.
Ou contatar Data para pedir uma nova analise dos destroços Romulanos? Vá para 16.

07. Você se levantam e se dirige para a sua sala logo ao lado ao ponte, depois de sentar-se, aciona o computador, estabelece
contato e se identifica. Um Almirante o saúda e lhe informa que a USS Cairo já esta a duas horas esperando, e que acabaram de
avisar do atraso de vocês. Você rapidamente lhe passa um relatório do que aconteceu até agora, preocupado e Almirante lhe ordena
que continue investigando com cautela, a Cairo será deslocada para juntar-se a vocês em menos de uma hora e que por enquanto,
todas as naves e estações da Frota próximas da zona neutra ficaram em alerta amarelo.
__Boa sorte, Jean-Luc Picard, comando da frota estelar desliga.
E agora?
Esperar a USS Cairo? Vá para 35.
Ou retornar a ponte de comando? Vá para 41.
08. Você dá ordens para esperar, é muito estranho tudo isso, e é melhor dar tempo ao tempo, alguns minutos se passam, até que
Data lhe interrompe os pensamentos, informando que algo explode violentamente no planeta, no ponto rastreado... Nada mais é
encontrado pelos sensores, e logo após a explosão Águia de Guerra Romulana se retira...
09. A Enterprise chega as coordenadas em minutos e sai de Dobra, adiante, a fronteira Romulana.
__Capitão, nave ferengi a nossa frente em rota para o território romulano em força de impulso, vai alcança-lo em 4 minutos –
exclama Data – os sensores informam que a nave está equipada com mais armas que o normal, e estão ativadas.
A Enterprise esta com menos de 25% de eficiência em seus escudos devido ao combate com os Romulanos, mesmo enfrentar uma
nave ferengi normal já seria arriscado.
__A nave mudou de rota e entrou em Dobra assim que nos detectou – fala Wolf – sua nova rota leva para as coordenadas 265
mark 346.
__Essa direção leva a um pequeno aglomerado de asteróides próximo a Zona Neutra, um bom lugar para tentar escapar de nós –
conclui Riker.
E com isso a Enterprise volta a viajar em velocidade de Dobra em perseguição a nave ferengi fugitiva.
Alguns minutos depois a Enterprise chega as coordenadas, você se levanta de sua poltrona e manda ativar a tela. A sua frente
surge um aglomerado de rochas flutuando desordenadamente, e entre elas, no centro do agrupamento de asteróides, a nave ferengi
movendo-se vagarosamente. Estranho e preocupante você pensa.
__Capitão, a nave ferengi vai sair do campo de asteróides em alguns minutos, e estará fora de nosso alcance, dentro da Zona
Neutra romulana, temos que ir atrás deles.
Nesse instante Data se vira em sua poltrona para falar-lhe. __A sugestão do Comandante é valida Capitão, mas devo avisar que
devido ao tamanho dos asteróides e de seu movimento constante e aleatório, é muito provável que a Enterprise seja atingida por eles.
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Você imagina que se a Enterprise se afastar em Dobra máxima e regressar também em velocidade máxima mas do lado de fora do
campo de asteróides, no ponto onde a nave ferengi sairia do campo de asteróides, poderia não só interceptar a nave fugitiva, como
surpreende-la, mas isso exige tempo, e pode não haver mais tempo.
O que ordena, Jean-Luc Picard?
Seguir em força de impulso entre os asteróides para alcançar o quanto antes a nave ferengi? Vá para 22.
Ou seguir a manobra sugerida pela sua experiência? Vá para 29.

10.__O Capitão Romulano parecia confiante demais, ele tinha um excesso de confiança acima do normal de sua raça, como se já
tivesse cumprido sua missão, ou prestes a cumpri-la. – comenta Troi.
Volte para 41.
11.__Não é hora para heroísmo. Sala de transporte 3, transporte-os de lá agora!
Quase no mesmo instante o grupo avançado deixa a superfície do planeta e chega a salva a nave, alguns minutos se passam e os
sensores registram um forte explosão no local. Riker, Data e Wolf saem do turboelevador e assumem suas posições. Data exclama que
a explosão abriu uma cratera de 12,4m de comprimento e 3m de profundidade, não sobrando nada e não havendo mais nada nas
redondezas. Você pede um relatório a Riker, que antes de falar é interrompido por Wolf, que avisa que a Águia de Guerra Romulana
acaba de deixar a sua posição, em rota para Romulus. Aparentemente o que quer que eles esperassem, aconteceu...

12.__Wolf, tente abrir um canal de comunicação com a nave Romulana.
__Sim senhor – fala Wolf, que após alguns instantes lhe informa que parece que a Águia de Guerra Romulana esta ignorando o
chamando e mantém silencio absoluto nas comunicações.
Volte para 01.

13. Apesar de tudo, é melhor dar tempo ao tempo... As horas se passam, e a Enterprise realiza a sua decima orbita, até que o
painel de Wolf dá um alerta.
__Capitão, os sensores detectam uma nave em dobra 9 se aproximando.
O que quer fazer?
Intercepta-la? Vá para 24.
Ou esperar para ver o que acontece? Vá para 37.
14. Enquanto isso, no agrupamento de asteróides, o capitão da nave ferengi dá um sorriso desconfiado, como se já tivesse
ganhado. Logo a nave ferengi sai do campo de asteróides e se aproxima da zona neutra, parando a sua margem. Alguns instantes
passam e os painéis ferengi assinaram algo, e a frente do cargueiro ferengi algo acontece, o espaço parece se tornar embaçado, até que
surge uma águia de guerra romulana. As duas naves abrem canais de comunicações. Mas algo dá errado, e a imagem do comandante
romulano desaparece na tela do capitão ferengi, deixando preocupado, e com medo. E logo a seguir a nave romulana volta a acionar o
seu sistema de camuflagem. Vá para quarenta e cinco.
15.

Sem mais delongas você interrompe a perseguição e ordena regresso imediato a Galorndon Core. Vá para 21.

16. __Data, apresente-se a ponte.
Logo Data entra em seu escritório, senta-se a pedido seu e você o pede para realizar uma nova analise dos destroços da nave
Romulana encontrada em Galorndon Core. Data lhe informa que os destroços estão completamente destruídos, e que certamente não
irão render qualquer outra informação relevante, a não ser que possa haver qualquer outra coisa que tenha escapado da varredura
sensorial inicial, Data continua dizendo que pela lógica, o que quer que seja deve estar longe do local da queda, e detecta-la com os
sensores será quase impossível, a não ser que eles sejam modificados e que para isso ele necessitaria do auxilio do Comandante LaForge. Outra alternativa seria aguardar até o clima da planeta se estabilizar, o que deve acontecer em algumas horas, para realizar um
rastreamente por sensores de todo o planeta com confiança.
Qual o seu próximo passo?
Entrar em contato com La-Forge e expor-lhe a situação? Vá para 30.
Ou aguarda até que o clima do planeta se estabilize. Vá para 26.

17. Os sensores recebem energia auxiliar e logo Data começa a trabalhar mais rápido que a vista humana possa acompanhar, mas
parece haver algum tipo de interferência bloqueando os sensores, __ Essa interferência não parece ser de origem Ferengi – Diz Data –
Parece de origem... Romulana! Quando a frente a Enterprise o espaço parece se ondular, apenas para revelar a presença de uma Ave
de Guerra Romulana com suas armas prontas a disparar...
__Alerta Vermelho!.
Vá para 43.
18. La-Forge continua explicando que pelo plano de vôo extraído a nave após penetrar no espaço da Federação passou por outros
três pontos antes de chegar a Galorndon Core. O primeiro e mais distante fica nas coordenas 167 mark 43, em espaço vazio e bem
distante de postos da Federação e Romulanos. O segundo ponto se localiza no que parece ser um ferro velho particular próximo a
Zona neutra e o ultima e mais próximo esta situado em um planeta inóspito chamado C-654.
Para onde Capitão? Exclama o alferes Crusher.
Para o planeta C-654? Vá para 40.
Para o ferro velho? Vá para 28.
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Ou para o ponto mais distante de espaço vazio? Vá para 04.

19. A Enterprise tanta realizar uma meia volta para sair em perseguição a nave Ferengi, mas é fechada pela Águia de Guerra, que
dispara seus Disruptores principais, atingindo fragmentos próximos a nave mas sem causar dano. Vá para 05.
20. Data rapidamente aciona os sensores em seu máximo alcance, não encontra nada, quando ele sugere a utilização de energia
extra nos sensores, e assim aumentar a sua eficiência, outra medida sugerida por ele foi afastar a Enterprise dos fragmentos. Adotadas
, os sensores são novamente acionados, alguns minutos, e o painel de Data responde...
__Capitão, resposta dos sensores de longo alcance, uma nave se dirige para as coordenadas 987 mark 98.
__Em direção a zona neutra romulana! – exclama Riker – Seria a Águia de Guerra?
__Não comandante, os padrões dos motores de Dobra são de uma nave ferengi. – responde Data.
É a nave que os Romulanos ajudaram... E sobre as suas ordens a Enterprise manobra, tendo ao fundo a vastidão negra do espaço a
nave classe Galaxy aciona os seus motores de Dobra, saltando para o fundo negro em Dobra máxima rumo a interceptação da nave
ferengi. Vá para 09.
21. É melhor permanecer em Galorndon Core e descobrir o que pode haver aqui, você pensa. Quase uma hora se passa até que
Data chega a ponte, ele lhe diz que os sensores estão prontos, La-Forge continua na engenharia para realizar eventuais ajustes. Data
senta-se em sua poltrona e rapidamente aciona os sensores, ele lhe informa ainda que o clima do planeta se estabilizou bastante,
aumentando e muito a possibilidade sucesso.
__Prossigam...
Data aciona os sensores e começa a realizar uma varredura em toda o planeta, alguns minutos se passam... Até que algo é acusado.
__Capitão, os sensores registram uma peca cilíndrica de duranion de cerca de 4m de comprimentos há 6,56 quilômetros de
distância do local da queda da nave Romulana.
__É muito provável que seja isso que os Romulanos estão observando. – diz Riker que continua – Com sua permissão eu vou
liderar um grupo avançado ao local e descobrir uma vez por todos o que é.
Você pede a Data que verifique o nave Romulana, prontamente ele lhe informa após uma rápida consulta ao seu painel que a
Águia de Guerra continua em sua posição, mas parece que acabou de transmitir algo para Romulus.
Se você vai formar um grupo avançado com Riker liderando vá para 38.
Ou se acha mais prudente esperar vá para 08.
22. Você rapidamente ordena a Data que trace uma rota entre os asteróides para interceptar a nave, a Enterprise é muito
manobravel e é moleza passar por entre os asteróides. __Acionar!
A nave começa a ganhar a velocidade e alcançar a nave ferengi, alguns asteróides acabam atingindo os escudos, o que o deixa
preocupado, os escudos estão em mau estado, até que o pior acontece. A nave ferengi dispara três torpedos fotônicos contra a
Enterprise, o disparo foi longe demais para atingi-la, mas foi o suficiente para atingir uma dezenas de asteróides com a explosão da
ogivas dos torpedos, arremessando pedras incandescentes para todas a direções, e principalmente, em direção a Enterprise, que é
atingida diversas vezes, os escudos caem a 20%, 15%, 10%, até que deixam de proteger a nave e alguns danos levas são computados,
restando a você apenas ordenar que a nave saia do campo de asteróides afim de evitar danos, mas até a nave estar em condições de
continuar, a nave ferengi já estará fora de alcance...
23. __Imediato, a ponte é sua.
Depois de passar o comando a Riker você se dirige para o seu escritório anexo a ponte. Senta-se a sua mesa e aciona o
computador, pedindo comunicação com o Comando da Frota Estelar. Logo o contato é estabelecido.
__Saudações Jean-Luc.
Logo você o bota a par da situação, da posição atual da Enterprise e da presença imóvel da nave Romulana.
__Eles podem estar apenas vigiando os movimentos da Enterprise, ou então esperam por algo a acontecer - fala o Almirante –
Eles são imprevisíveis Jean-Luc, talvez seja melhor olhar novamente o planeta e os destroços, talvez haja alguma coisa que nos
passou desapercebido. De qualquer forma a USS Cairo está a 2 dias de viagem de sua posição, espero que seja de valia.
Qual o seu próximo passo?
Pesquisar sobre a Cairo? Vá para 06.
Entrar em contato com La-Forge e expor-lhe a situação? Vá para 30.
Ou contatar Data para pedir uma nova analise dos destroços Romulanos? Vá para 16.

24. Uma sombra se movimenta na orbita do planeta, uma grande sombra, a sombra de uma nave classe Galaxy, a Enterprise, que
após girar com extrema destreza parte a mais de 1.500 vezes a velocidade da luz em direção a nave desconhecida.
__No curso Capitão. Diz Crusher.
__A nave foi identificada como uma nave ferengi e esta mudando a sua rota para nos evitar, fala Wolf.
__A nova rota da nave ferengi para nos levar para um velho ferro velho no espaço da Federação. Conclui Data.
Após algum tempo a nave ferengi chega ao ferro velho, e a Enterprise chega logo após, a principio os sensores não detectam nada,
– eles podem estar escondidos entre a sucata que flutua a nossa volta – pensa você.
O que ordena?
Tentar entrar em contato com a nave escondida? Vá para 32.
Ou pedir potência máxima aos sensores e tentar descobri-la antes? Vá para 17.
25.__Ponte para La-Forge!
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__La-Forge falando...
Você pede a ele um relatório do estado da nave, logo o engenheiro-chefe inicia a sua explicação: os sistemas gerais da nave estão
em ordem, nenhuma avaria ou desgaste, mas os escudos estão agora com apenas 19% de sua eficiência, e demorará pelo menos duas
horas para eles se restabelecerem a pelo menos 75%. O gerador de escudos principal apresenta alguns sinais de sobrecarga, mas fora
isso a nave esta em ordem, está fazendo todo o possível para restabelecer os escudos. Volte para 41.

26. Depois de dispensa-lo(s), você aguarda... Horas se passam, você volta a ponte e pede um relatório da situação, sem mudanças
expressivas. Mas algum tempo se passa, até que Data lhe informa que os sensores estão conseguindo atravessar a atmosfera do
planeta, o clima parece estar se estabilizando. Enquanto isso a Águia de Guerra continua inerte. Data rastreia o planeta e encontra algo
a 6 km de distância da queda da nave romulana, você rapidamente começa a formar um grupo avançado, mas logo você é
interrompido por Data, informando que algo explode violentamente no planeta, no ponto rastreado... Nada é encontrado pelos
sensores, nem a Águia de Guerra...
27. Mesmo relutante você permite que Data prossiga, alguns minutos impacientes se passam. Crusher lhe informa que os
sensores acusam que o missel está prestes a explodir, e Troi lhe diz que sente muita tensão na voz do grupo avançado. Até que o
esperado acontece, Data termina de copiar uma amostra de dados.
__Capitão, acho que eu e Geordi conseguimos desativar o explosivo, vou tentar...
Não há mais tempo você pensa.
Se quiser deixar Riker tentar desamar o dispositivo vá para 36.
Ou se quiser traze-los a bordo vá para 02.
28. Depois de viajar por pouco mais de 30 minutos vocês chegam ao ferro velho, os sensores acusam existir cerca de 735 naves,
ou pedaços de naves nessa área, flutuando pelo espaço, juntos apenas pela sua massa. As tentativas de comunicação não surtem efeito
e nenhum sinal de vida é detectado, após algumas horas infrutíferas a Enterprise regressa, entretanto nenhuma de suas investigações
surte efeito...
29. __Senhor Wolf, trace curso... E você o instrui para afastar a Enterprise em dobra máxima e regressar no ponto projetado onde
a nave ferengi sairia do campo de asteróides. Riker o olha apreensivo...
__Acionar!
Na vastidão dos espaço, a lendária nave estelar se move, graciosa, em um rápido giro de 180º graus. Afastando-se centenas de
quilômetros em segundos, até que seus motores de dobra são acionados, a nave parece como “espichar-se” por breves instantes,
apenas para sumir na vastidão do espaço, a mais de 2.000 vezes a velocidade da luz...
Vá para 14.
30. Com um toque em seu comunicador você rapidamente entra em contato com La-Forge, e pela delicadeza da situação pede
que ele se apresente a ponte. Alguns minutos depois Geordi entra em seu escritório.
__Qual o problema Capitão.
__Geordi, nesse instante há uma ave de guerra Romulana a espreito do outro lado da zona neutra, vigiando os nossos movimentos
ou aguardando algo, e eu e o Comando a Frota Estelar desconfiamos que algo no planeta possa nos ter passado desapercebido...
La-Forge comenta que se houver algo lá não há como se saber com os sensores, as tempestades atmosféricas e cargas de ionização
que impossibilitaram que o encontrassem normalmente continuam e não há expectativa que cessem logo.
__Eu peço permissão para trabalhar junto a Data, a fim de encontrar-mos um meio para descobrir o que possa haver lá embaixo.
Fala La-Forge.
O que Picard faria?
Daria permissão e ainda faria a observação para que La-Forge não pope esforços. Vá para 44.
Ou aguarda, a fim de ver a reação da nave Romulana e para que o clima do planeta se estabilize. Vá para 26.
31. Você julga que o comportamento da nave Ferengi é muito incomum e deve ser investigado, e assim continua perseguição. A
perseguição se estende por quase uma hora, todas a tentativas de comunicação foram infrutíferas. Mais algum tempo se passa e o
velocidade da nave perseguida chega a Dobra 9.2.
__Senhor Crusher, acelerar a dobra máxima...
Com um novo lampejo a Enterprise literalmente salta em direção a nave Ferengi, com velocidade bem superior a ultrapassa e a
força parar, encarando-a face a face. Alguns minutos tensos de passam até que a nave Ferengi entra em contato tela a tela, a sua frente
aparece a face de um Ferengi que diz Capitão na nave mercante Vereng’nar-7, se diz ultrajado por essa perseguição e pede
explicações. Riker lhe informa que os sensores detectaram um armamento bem mais pesado do que o normal para uma nave mercante.
Logo você cita as acusações, mas infelizmente elas são ainda apenas suspeitas. Covardes, os Ferengi se deixam levar e se entregam
sem grande resistência.
Algum tempo se passa e nada é encontrado de estranho, a não ser o armamento pesado, mas mesmo isso não serve para enquadralos nas leis da Federação. Logo a única saída é deixa-los ir e retornar a Galorndon Core.
Chegando ao planeta e assumindo orbita padrão, os sensores detectam que o clima se estabilizou o bastante para realizar
varreduras de suas superfície, alguns minutos depois nada é encontrado, a não ser uma estranha marca de explosão em sua superfície
feita recentemente, nem a Águia de Guerra Romulana é encontrada...
32. Ao tentar entrar em contato com a nave fugitiva estranhamente não conseguem, parece haver algum tipo de interferência
bloqueando as comunicações, você tenta entrar em com contato com o comando da Frota, e a mesma interferência impede que esta
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seja feita. __ Essa interferência não parece ser de origem Ferengi, senhor – Diz Data – Parece de origem... Romulana. Quando a frente
a Enterprise o espaço parece se ondular, apenas para revelar a presença de uma Ave de Guerra Romulana...
__Alerta Vermelho!.
Vá para 43.

33. Horas passam, dias passam. A USS Cairo chega e a Frota transmite que já esta investigando tudo que a Enterprise descobriu,
mas até agora nada foi encontrado de novo. E um pensamento passa pela sua cabeça Jean-Luc, será que tinha que terminar assim...
34. __Data, faça uma nova varredura com os sensores em amplitude máxima, procure por qualquer coisa fora do normal.
__Sim senhor...
Depois de alguns instantes e rápidos movimentos de mão Data lhe informa que não há mais nada importante. Volta para 01.

35. É melhor duas naves estelares da Frota Estelar que uma, você conclui, e espera uma hora, até que a nave classe Excelcior,
USS Cairo chega. A tela principal é acionada e o capitão da Cairo o saúda, depois de alguma conversa vocês voltam a investigar esse
estranho caso. Horas mais tarde, dias, e nada. Parece que o tempo não estava ao seu lado, Capitão...
36. Algum tempo se passa, até que a comunicação com o grupo avançado é interrompida bruscamente. E os sensores registram
um grande explosão no local onde está o grupo avançado...
37. Após aguardar alguns minutos...
__A nave mudou a sua rota, deve ter nos detectado e esta procurando nos evitar. Diz Data.
Só lhe resta intercepta-la. Vá para 24.

38. Rapidamente você forma um grupo avançado, com Wolf, La-Forge, Data e Riker no comando, ordenando que mantenham
contato sempre. Sem perda de tempo todos se dirigem para a sala de transporte 3, assim que chegam Riker lhe comunicado que estão
prontos e partem, alguns instantes e passam e Riker faz contato da superfície, os ruídos dos fortes ventos e de areia sendo levada por
ele podem ser ouvidos pelo comunicador, apesar de obvio ele diz que apesar da melhora do clima ainda está difícil ver e se localizar
no planeta, Data fala que com o uso dos tricorders poderão encontrar o tal cilindro, e a comunicação cessa. Alguns angustiantes
minutos se passam até que Riker volta a informar.
__Capitão, encontramos um cilindro esverdeado, pelo formato posso dizer tratar-se de uma espécie de míssel.
__E pelas leituras do tricorder esta prestes a explodir. Fala La-Forge.
Antes que possa falar qualquer coisa Data exclama que encontrou algo muito interessante com seu tricorder...
__Pelas leituras do tricorder esse míssel possuiu uma unidade computadorizada em seu interior, e está carregada de dados, posso
chegar a conclusão que esse míssel é semelhantes aos nossos mísseis sinalizadores, usados para remeter os diários de bordo pouco
antes de acontecer algum incidente com a nave, e posso tentar extrair dados dele através do tricorder.
Não se esquece que o míssel esta prestes a explodir...
O que vai fazer? Ordenar que transporte a todos para Enterprise? Vá para 11.
Ou vai deixar que Data tente extrair informações do computador do míssel mesmo diante dos perigos? Vá para 27.
39. __Picard para Dra. Crusher.
__Aqui é a Dra. Crusher, pode falar Capitão...
Após questiona-la sobre o estado de La-Forge, a doutora lhe diz que ele está perfeitamente bem, tanto físico como
psicologicamente, e nesse instante ele está a caminho da engenharia. Ela lhe diz ainda que a conselheira Troi também não esta mais na
enfermaria e deve estar se dirigindo para ponte. Volte para 01.

40.__Para o planeta C-654 Alferes Crusher!
__Sim senhor!
E a Enterprise acelera a velocidades fantásticas em um milionésimo de segundo. Após pouco mais de uma hora vocês chegam ao
planeta, que possuiu uma coloração amarelada.
__Orbita padrão!
Data rapidamente usa os sensores e afirma tratar de um planeta desértico, sem vida nativa. Os sensores ainda afirmam não haver
nada de anormal em sua superfície.
Qual o seu próximo passo Capitão?
Permanecer mais tempo neste planeta inútil? Vá para 13.
Partir para o ferro velho? Vá para 28.
Ou ir para o ponto de espaço vazio onde provavelmente a nave romulana entrou no espaço da Federação? Vá para 04.

41.Nesse momento o Enterprise permanece imóvel no espaço, próxima do ferro velho espacial, a nave agora esta em alerto
amarelo, mas parece que vocês não verão tão cedo a nave romulana. Os sensores de curto alcance também não revelam nada, nem da
Águia de Guerra, nem da nave ferengi.
Qual será o seu próximo passo, Jean Luc?
Entrar em contato com La-Forge e saber do estado da nave? Vá para 25.
Pedir a Troi a sua opinião quanto ao comportamento do capitão romulano? Vá para 10.
Ordenar a Data que realize uma varredura com os sensores de longo alcance? Vá para 20.
Ou entrar em contato com o comando da Frota Estelar apartir do seu gabinete? Vá para 07.
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42. Já todos na ponte de comando, Riker lhe dá um relatório do que encontraram lá, La-Forge comenta que pode ser isso os
Romulanos esperavam. Data interrompe dizendo afirmando que a teoria de Geordi tem grandes possibilidade de estar correta, pois a
Águia de Guerra Romulana não se encontra mais lá, nem é possível rastrea-la.
La-Forge continua explicando que ele e Data fizeram alguns testes do conteúdo dos dados por Data recolhidos, e descobriam se
tratar de um plano de vôo parcial, certamente pertencente a nave romulana espiã acidentada no planeta. Riker conclui dizendo que se
seguirmos esse plano de vôo poderemos descobrir o que essa nave procurava saber ou obter.
Qual a sua próxima ordem?
Seguir o plano de vôo da nave romulana? Vá para 18.
Ou ficar onde esta e esperar ordens da Frota? Vá para 33.
43. A sua frente, na tela principal da Enterprise, uma imensa nave aponta suas armas, uma Águia de Guerra Romulana, maior
que a própria Enterprise e ainda com a capacidade de se tornar invisível graças ao seu sistema de camuflagem. Ela flutua,
ameaçadora. Enquanto isso Data lhe informa que a nave Ferengi acabou se sair dos entulhos e entrar em Dobra, tentando escapar.
Quais suas ordens?
Iniciar perseguição a nave Ferengi? Vá para 19.
Ou tentar abrir um canal de comunicação com a Águia de Guerra? Vá para 05.
44. __Tenho certeza que os senhores farão o possível e o impossível para resolver este problema, dispensado(s).
Logo após La-Forge segue com Data diretamente para engenharia, onde iniciarão os trabalhos com os sensores da nave. Você fica
em seu escritório por mais algum tempo, imaginando o que pode haver aqui que interessa aos Romulanos, ou melhor, o que uma nave
científica com camuflagem estaria fazendo no espaço da Federação? Seus pensamentos são interrompidos por Riker, chamando-o para
vir a ponte.
__Capitão, nossos sensores registram um a outra nave nas proximidades, dentro do espaço da Federação.
Alguns instantes depois a nave é reconhecida como sendo uma nave de carga Ferengi, estranhamente ela parece estar em rota para
Galorndon Core mas ao ser detectada desviou seu curso. Todas as tentativas de comunicação tiveram apenas como resposta um sinal
de defeito do sistema de comunicações da nave Ferengi. O que ordena?
Entrar em Dobra em perseguição a nave Ferengi? Vá para 03.
Ou manter-se em orbita de Galorndon Core e aguardar os resultados das pesquisas de Data e La-Forge? Vá para 21.

45. Em poucos minutos a Enterprise regressa, a sua frente, a fronteira romulana e o cargueiro ferengi.
__Registrando a nave ferengi parada na fronteira romulana, e por alguns instantes parecia haver algo mais...
__Ok senhor Wolf – você fala – abrir canal de comunicação com a nave ferengi.
A tela é acionada, aparece a sua frente a imagem do capitão ferengi, assim que a comunicação é estabelecida, o capitão da
Vereng’nar-7 começa a tentar se defender, acusando de sofrer perseguição pela frota, mas antes de continuar, com voz de comando
você o interrompe e cita a acusação, conspiração com os romulanos. E a cara do ferengi se fecha. Nesse instante a tela é desativada e
mostra a nave se movendo, manobrando em direção a Enterprise. A nave ferengi ativa suas armas se posiciona para desferir seu
ataque a Enteprise, mas não contava com sua tripulação. A nave ferengi dispara, feixes esverdeados dos disruptores cortam o espaço
seguidos de uma salva de quatro torpedos que encontram apenas a vastidão negra do espaço, a Enterprise evita o primeira ataque, e
aciona os seus motores de dobra. A nave ferengi volta a se posicionar, esta em vantagem, seus escudos estão intactos, e dispara
novamente, todas as suas armas, a nave da federação não pode escapar, esta bem a frente das armas ferengis, e não escapa...
Mas algo errado acontece, os disparos atravessam a nave classe Galaxy como se ela não existi-se! E atrás do cargueiro ferengi,
uma grande sombra se movimenta, se posiciona, a Enterprise. A frente da nave ferengi, a imagem da nave da frota se desfaz, como
uma miragem, deixando os ferengi estupefatos, e mais ainda quando um deles tenta inutilmente avisar ao seu capitão que a Enterprise
está na realidade atrás deles. Graças a uma manobra Picard realizada com êxito. E os escudos da Vereng’nar-7 sofrem impacto direto
de phaser, um, dois, até que deixam de proteger a nave, e a próxima salva das armas da Enterprise derretem as armas inimigas.
Os ferengi sinalizam que se rendem, mas ao mesmo tempo imitem um pedido de ajuda, um pedido voltado para o território
romulano. Wolf se chama sua atenção, a Águia de Guerra Romulana surge a 200 quilômetros a frente, apontando as suas armas para a
Enteprise, que se volta para encarar os romulanos. Enquanto isso os ferengi se arrastam em direção a Águia de Guerra.
__Eles vão escapar! Exclama Riker.
__Não Imediato, não vão... conclui Picard, próximo a tela.
A tela mostra o cargueiro ferengi se aproximar da nave de guerra romulana, para a alguma distancia de sua proa, os sensores
afirma que a nave ferengi tenta sinalizar para a nave romulana, mas recebe como resposta uma rajada de dos disruptores principais,
capta-se apenas ruídos de desespero dos ferengi, enquanto que sua nave é rasgada pelas armas romulanas, explodindo e se
transformando em uma pequena estrela por alguns instantes. E a Águia de Guerra Romulana se retira para o território romulano e
aciona o sistema de camuflagem, sumindo na vastidão do espaço.
__O que foi tudo isso Capitão? Questiona Troi.
__Essa foi a historia de um acordo que resultou em fracasso conselheira, e os romulanos não aceitam fracasso. Os ferengi
certamente foram contratados pelos nossos “amigos” para buscar o artefato que havia ficado em Galorndon Core, mas eles não
contavam conosco. E com a perda do artefato passaram a enrolar os romulanos, até o fim...
__Espero que depois disso fiquemos sem encontrarmos com eles por algum tempo.
__Concordo Imediato, senhor Crusher, traçar curso para a base estelar mais próxima... Acionar...
A nave manobra, motores de impulso ativados, e a Enterprise segue pela vastidão do espaço...
Kubiach
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Personagens
Os personagens jogadores de Jornadas nas Estrelas devem ser construídos com 200-300 pontos, com um limite sugerido de 40
pontos em desvantagens e 5 peculiaridades. A literatura sobre jornadas nas estrelas é muito ampla, podendo dar bons exemplos de
personagens, historias e muito mais. A seguir você verá regras para criação de personagens da Federação e da Frota Estelar, com
muitos sugestões, mas não há problema para o GM e os jogadores se quiserem jogar com outros povos e organizações.
PERSONAGENS DA FEDERAÇÃO
Um personagem da Federação pode servir em virtualmente qualquer posição na Frota Estelar, seja em naves ou em qualquer outro
lugar da frota. Podem pertencer a qualquer raça que faça parte da Federação Unida de Planetas, ou você pode compor sua própria raça
ou usando o GURPS Aliens ou GURPS Fantasy Folk. A descrição do gênero da Federação é virtualmente o desconhecido. A seguir
há alguns dos vários postos disponíveis para personagem da Federação:
Capitão
O Capitão comanda o espetáculo. Ele está no comando e no controle de tudo. O Capitão está no topo da cadeia de comando
principal, e é para ele que os demais oficiais devem prestar relatórios regularmente.
Primeiro Oficial
Também conhecido como Oficial Executivo mas mais comulmente chamado de Imediato. O imediato assume o comando na
ausência do Capitão e freqüentemente o representa em missões não vitais ou que representem risco.
Oficial de Ciências
O Oficial de Ciências pode servir em departamentos de Ciências a bordo de naves ou Bases Estelares da Federação. Eles estão no
topo das atividades de pesquisa cientifica a bordo e freqüentemente desenvolvem seus próprios projetos.
Engenheiro Chefe
O Oficial Engenheiro monitora e comanda a ala de engenharia de naves e bases da Federação. É para ele que se dirigem questão
relativas a funcionalidades dos componentes da nave.
Oficial de Comunicações
Algumas naves e principalmente bases da Federação possuem um Oficial de Comunicações. Eles monitoram e controlam as
comunicações centrais do cotidiano e possuem acesso ao computador central. Freqüentemente Oficiais de Comunicação acumulam as
funções de Oficial Tático.
Conselheiro
Também chamado de Conselheiro(a) da Nave. O trabalho dele/dela é monitorar e ajudar a manter a saúde mental da tripulação.
Eles trabalham junto com o Oficial Medico e o Capitão, dando-lhe conselhos quando necessário.
Oficial de Navegação
O Oficial de Navegação substitui o piloto e o navegador, unindo estas duas funções. Sua principal função é traçar cursos seguros, e
eventualmente, também executar funções de piloto.
Oficial Médico
Veja a pág. 59.
Oficial de Operações
As vezes chamado de Ops, os Oficiais de Operações controlam funções como programar trocas e coordenam as operações de diapara-dia de todos os outros setores da nave ou base, como a engenharia. Eles servem ao Capitão como um intermediário e coordenam
os setores para um bom aproveitamento.
Chefe de Segurança
Ou Oficial de Segurança. O Chefe de Segurança controla e coordena as atividades policiais a bordo de naves e bases estelares.
Eles também cuidam das armas pessoais, sejam da tripulação ou de visitantes. Algumas naves combinam esta posição com a de
Oficial Tático.
Oficial Tático
O Oficial Tático está no controle das armas da nave. Eles são os responsáveis por mirarem e dispararem os Phasers e Torpedos no
alvo. O Oficial Tático às vezes também exerce as funções de Oficial de Comunicações. Neste caso, têm que aprender o que há para
saber sobre procedimentos formais para comunicações em todas as situações. Algum Oficiais Tático também são Chefes de
Segurança.
Especialista/Técnico
Os Especialistas e Técnicos são o coração e a alma de qualquer boa seção. Eles trabalham em projetos que dependem do tipo de
equipamento com que eles estão familiarizados. Estes são os típicos trabalhadores.
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Tripulantes
Tripulantes são os soldados de inicio de carreira. Freqüentemente há tripulante a bordo de Naves Estelares, normalmente eles
estão sendo treinados para serem Oficiais ou tem trabalhos semelhantes ou são Técnicos e Especialistas.
PERSONAGENS KLINGON
Um personagem Klingon que sirva ao Império Klingon poderia servir nas mesmas posições que os personagens da Federação
acima descritos, talvez com pequenas modificações. Veja a seção sobre Personagens da Federação.
O Império Klingon também está atualmente em guerra com o Império Cardassiano, e assim, tecnicamente, está ao lado da
Federação. Haverá missões encobertas e publicas, com diferentes objetivos, que poderiam manter PCs bem ocupados.
PERSONAGENS ROMULANOS
Um personagem Romulano em GURPS Jornada nas Estrelas se encaixaria em dois tipos: o Renegado e o Espião.
Um Renegado é um refugiado da sociedade Romulana, talvez alguém com idéias diferentes. Geralmente são NPCs, devido a
possibilidade (muito real) de serem espiões a serviço do Império Romulano. Porem é possível que um Romulano não radical e
“esclarecido” possa servir na Federação em alguma função. Entretanto haveria serias restrições, um Romulano nunca poderia ser um
Capitão ou Imediato de uma Nave Estelar, não sem uma BOA explicação. Qualquer jogador que deseje ter um Romulano ao lado da
Federação deveria assumir a vantagens Antecedentes Incomuns de pelo menos 25 pontos, sem dizer que deveria também recomprar
algumas desvantagens mentais da raça, além de assumir uma eventual Reputação ruim. Muitos (se não todos os) integrantes da
Federação e da Frota Estelar reagirão mal diante de um Romulano, independente de sua função e posição. Um Romulano poderiam
dar conselhos em naves que patrulham a zona neutro, ou mesmo em território desconhecido ou inimigo.
O outro tipo seria o espião. Eles seriam para todos os intentos e propósitos, semelhantes aos Renegados, com a diferença que eles
seriam realmente espiões, com dois prováveis desfechos, ou seria capturado (ou se mataria para não o ser) ou cumpriria a sua missão e
retornaria a Romulus como herói.
De qualquer maneira, não é recomendável sua utilização (assim como de qualquer outro Romulano) como personagem jogador. O
GM poderia ainda realizar uma campanha ao lado dos Romulanos. Uma tripulação Romulanos teria os mesmo moldes que uma
tripulação da Federação, não apresentado grandes dificuldades.
OUTROS TIPOS DE PERSONAGENS
No universo de Jornada nas Estrelas, pode existir praticamente qualquer outro tipo de personagem. Deste diplomatas e
embaixadores até hippies espaciais. Algumas idéias são descritas a seguir, mas os jogadores e GMs não devem se limitar a elas.
Embaixadores/Diplomatas
Embaixadores e diplomatas existem tanto na Federação quanto fora dela. Eles representam os seus governos em missões que estão
fora do alcance territorial de seus respectivos governos. Freqüentemente possuem imunidade diplomática e normalmente são
considerados os representantes legais dos governos que representam.
Exploradores
Exploradores podem estar me qualquer lugar. Movidos pelos mais diferentes motivos, tais como: planetas desconhecidos, minerais
novos para minar, fronteiras a traçar, ou só estar fora por algum tempo. Exploradores eventualmente realizam trabalhos para Frota
Estelar. Os jogadores poderiam muito bem ser enviados para uma missão de salvamento a fim de resgatarem exploradores perdidos.
Geólogos
Geólogos normalmente são contratados pelos governos planetários e companhias que estão interessado em pedras e minerais.
Algumas companhias poderiam ser de origem neutra, realizando serviços de mineração para a Federação, como também para as várias
civilizações ao longo da galáxia.
Mercadores
Mercadores provêem produtos para os clientes em mundos dentro e fora da Federação. Às vezes eles operam dentro da lei e às
vezes não. Um bom exemplo é o Cyrano Jones (Série Clássica: “ Trouble With Tribbles ”).
Mineiros
Mineiros são as pessoas que são enviadas depois dos Geólogos para escavar os materiais que os Geólogos acharam. Um bom
exemplo destes são os mineiros do episódio TOS “Devil In The Dark”.
Piratas
Piratas vagam o espaço a procura de saque. Piratas não são muito comuns em Jornada nas Estrelas, mas alguns poderiam existir.
Cientistas
Cientistas trabalham para eles próprios, para governos, e para corporações que procuram novas descobertas. Exemplos incluem
Dr. Soong que desenvolveu Data (e outros andróides) e Dr. Daystrom (Série Clássica: “The Ultimate Computer”).
Terroristas
Terroristas trabalham contra governos, sejam governos locais, governos planetários, ou até mesmo contra a Federação,
Romulanos, Klingons, etc. Os Maquis, por exemplo.
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Comerciantes
Os Comerciantes levam artigos de áreas onde eles são abundantes a áreas onde eles não o são e os comerciam para outros artigos
nessas áreas que são abundantes. Eles podem e comerciam latinum, como também outros artigos.
Colonos
Pessoas de todas as raças parecem estar disposto assumir a responsabilidade de domesticar um mundo novo. Freqüentemente os
PCs estarão transportando os colonos para mundos novos, e os colonos podem ter muitos problemas que necessitarão da ajuda deles.
Advogados
Existem advogados na Federação e também em outros impérios. Eles freqüentemente trabalham para o governo ou para os
governos planetários e corporações. Um bom exemplos inclui Sam Cogley (TOS: “Court-Martial”).
Jornalistas
Notícias ainda fluem, especialmente das linhas de frente de ações do exército, fronteiras do espaço recentemente explorado, e de
mundos ao longo da Federação. Jornalistas fazem reportagens de eventos que acontecem para os seus clientes. A Federação não tem
nenhum próprio, mas mantém um departamento de relações público onde personagens semelhantes poderiam trabalhar.
Caçadores de Recompensa
Eles buscam criminosos conhecidos para a sua captura (ou morte), com o objetivo de receber pagamento pelos seus feitos. A
Federação não usa Caçadores de Recompensa, mas o Império de Klingon e alguns governos o fazem.
Líderes Carismáticos
Líderes carismáticos existiam ao longo da historia e ainda existem na época de Jornada nas Estrelas. Eles tentam conseguir que as
pessoas os sigam, não importando se é bom ou ruim, e freqüentemente eles têm sucesso. Exemplos incluem Sybok (Jornadas nas
Estrelas V; A Fronteira Final) e Dr. Severn (TOS: “The Way To Eden”).
Diletantes
Os diletantes são personalidades onde vivem, ricos, podem possuir seus próprios planetas ou pequenas plataformas espaciais.
Exemplos incluem Flint (TOS: “Requiem for Methuselah”) e Kivas Fajo (TNG: “The Most Toys”). Eles podem resultar em bons NPC
para GM, permitindo até a realização de rápidas aventuras.
Hippies Espaciais
Estes são pestes espaciais (de TOS: " O Modo Para Eden "), roupas insípidas, atitudes ruins, cantando, etc. - encarnações viventes
da máxima: “Quem não pode se lembrar do passado está condenado a repeti-lo”. É comum também rejeitaram a idéia de viverem em
um sociedade tecnológica. Costumam também chamar de Herbert pessoas que consideram chatas e repressivas.

Vantagens:
Hierarquia Militar 5pts/nível
Essencial para PCs que desejam comandar algo, sem ela eles não passam de cadetes de sem experiência, entretanto poderia ser
interessante uma aventura ou mesmo uma campanha inteira passeada na vida de cadete dos PCs, com os vários estágios na academia e
depois servindo abordo de uma nave estelar.
Confortável/Rico/Muito Rico
Essas vantagens dizem a respeito de dinheiro e bens, na época da Federação quase todos os seus integrantes, como os terrestres,
não possuem mais ambição por capital ou bens, a Federação mantém uma política econômica capital de créditos, mas apenas para
compras pequenas e quase sempre em outros povos, um cidadão da Federação possuiu tudo aquilo que necessita e não sente ambição
por mais. Por isso essas vantagens não fazem sentido nesse cenário.

Novas Vantagens:
Estas vantagens são adequadas apenas para raças alienígenas ou Supers, consulte o GM sobre seu uso.
Comunicação Secreta 20 pontos
Você ou sua raça possuem uma forma de comunicação que os demais seres ignoram ou não podem compreende-la, apenas outros
de sua raça (ou que possuem esta vantagem) podem entende-lo quando a usa.
Longevidade Ampliada 5 pts/nível
Você vive muito mais que um ser humano, com o primeiro nível dessa vantagem você vive o dobro de um humano, com o
segundo nível chega a viver três vezes mais e assim por diante.
Mente Coletiva 20 pontos
Sua mente é ligada a outros de sua espécie (ou a outros que possuem esta vantagem), formando uma grande e única mente
coletiva, tudo que você vê, ouve ou sente é percebido pelos demais, o que também é uma desvantagem, não há indivíduos nesse tipo
de sociedade, apenas uma a grande mente coletiva. Essa vantagens é recomendada apenas para NPCs.
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Desvantagens:
Deficiente Físico
Qualquer desvantagens nesse sentido são incompatíveis com o universo de Jornada nas Estrelas, com raras exceções, toda a lesão
pode ser curada e membros podem ser repostos, e como não há qualquer discriminação (pelo menos na Federação) qualquer um pode
receber auxilio do que há de mais avançado na medicina e estar novo em folha em pouco tempo.
Batalhador/Pobre/Falido
Essas desvantagens dizem a respeito a dinheiro e bens matérias, para personagens da Federação, principalmente terráqueos,
vulcanos e seus principais integrantes, elas não querem dizer nada. A corrida por bens matérias e capitais não existe mais e por isso
elas perdem o sentido, não sendo adequadas para um personagens de Jornada, a não ser, claro, que esse personagem viva em algum
lugar onde o governo ainda mantém esse tipo de política econômica.
Suporte de Vida -10 pontos
Você ou toda a sua raça são mais exigentes quanto as condições climáticas para poderem viver. Entre essas exigências podem
estar: temperaturas acima de 200o, ou baixo de 0o, comer duas vezes mais, ambiente radioativo ou qualquer outra condição exótica
para sustentar a sua forma de vida.
Pontos de Vida Reduzidos -5pts/nível
Seu corpo possuem menos resistência que o normal, chegando a ser frágil. Apesar de possuir uma saúde normal (para a sua raça)
seu corpo é relativamente menos resistente a danos. Para cada nível nessa desvantagem você terá um ponto de vida a menos.

Perícias
Perícias com Armas e Combate
Armas de Feixe: Phasers (Física/Fácil) Pré-definido como DX-4 ou outra arma de feixe-4.
Esta é a habilidade para operar qualquer tipo de Phaser de mão da Federação, além do treinamento obvio de tiro, recarga e
manutenção, o personagem aprende ainda como selecionar os vários ajustes do Phaser e para que cada um serve e é capaz de fazer. Se
a sua IQ for 10 ou 11, você deverá somar 1 ao seu NH, já com uma IQ 12 ou mais o bônus é de 2 pontos.
Artilharia (Física/Média) Pré-definido como DX-5 ou outra Artilharia-4.
Esta perícia é necessário para disparar as armas de uma nave estelar ou outras armas pesadas montadas em algum outro tipo de
veiculo ou em um tripé, por exemplo. Você receberá um bônus de +1 em seu NH se a sua IQ for 10 ou 11, e +2 se a sua IQ for 12 ou
mais. Cada tipo de arma é uma perícia diferente que deve ser aprendida separadamente, também não se esqueça de verificar se os
sistemas da nave não lhe dão algum tipo de bônus antes de testar seu NH.
Os tipos possíveis são:
Canhão Phaser (um pequeno canhão montado em terra)
Torpedos Fotônicos
Phasers da Nave
Torpedos de Tricobalto (NT11)
Torpedos Quânticos (NT11)
Disruptores

Perícias Artesanais
Armeiro/NT 10-11 (Mental/Média) Pré-definido como IQ-5 ou (NH na arma)-6.
Esta é a habilidade de construir, modificar e consertar armas, cada arma é uma perícia separada, e deve ser aprendida
separadamente. É necessário um sucesso e um teste para descobrir o problema na arma (se ele não for obvio) e outro para repara-la. O
GM deve determinar um tempo razoável para o concerto. Você sofrerá um redutor de -4 se estiver lidando com uma arma
desconhecida para você, e outro -4 se não possuir as ferramentas adequadas.
Armas armas que você pode se especializar são:
Canhões Phaser
Torpedos de Tricobalto (NT11)
Phasers da Nave
Disruptores
Torpedos Quânticos (NT11)
Disruptores Manuais
Torpedos Fotônicos
Phasers de mão
Construção de Naves/NT 10-11 (Mental/Difícil) Pré-definido como IQ-6.
Está é a perícia no projeto e na construção de naves. Realize um teste nessa perícia para projetar, construir, identificar ou aprender
algo sobre uma nave, ou para ajudar as equipes de reparos. É necessário se especializar, entre as especializações disponíveis estão:
Nave Auxiliar; Nave Estelar; Aeronave Atmosférica e Nave de Serviço.
Mecânica/NT 10-11 (Mental/Média) Pré-definido como IQ-5 ou Engenharia-4.
Esta é a habilidade de diagnosticar e resolver problemas mecânicos nos muitos componentes de uma nave estelar, base estelar ou
qualquer outro engenho mecânico. Um primeiro teste bem sucedido é suficiente para diagnosticar o problema, um segundo teste é
necessário para repara-lo. Você sofrerá -5 no teste se as ferramentas necessárias não estiverem disponíveis, -2 se tentar consertar uma
veiculo que não está familiarizado e -4 para um tipo totalmente desconhecido para você.
Cada componente abaixo é um especialização, e cada uma é uma perícia independente, com um nível pré-definido igual a
Engenharia do componente -4, e devem ser aprendidas separadamente:
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Reatores de Antimatéria
Reatores de Fusão
Reatores de Fissão (pouco usados)
Motores de Dobra

Motores de Impulso
Robótica
Geradores de Campo Subespacial

Perícias com Línguas
Cada língua no universo de Jornada nas Estrelas é uma perícia em separado. Mesmo com o uso dos tradutores universais, ainda
existem pessoas fascinadas pelos mais diferentes idiomas da galáxia, e desejarão aprende-los. Essas perícias podem ser aprendidas
livremente em muitos mundos, e principalmente na Frota Estelar, que mantém uma pequena divisão especializada em idiomas. Todo
pessoal da Frota deve saber o Língua Padrão da Federação, que é Mental/Média. Praticamente todos os outros idiomas dos povos da
Federação são Mental/Média, mas há exceções. Alguns exemplos são o Klingon (M/D), o Tellariano (M/M), Andoriano (M/M),
Bynar (M/MD) e outros. Normalmente não há níveis pré-definido nas línguas, a menos que elas sejam muito semelhantes. Pode ainda
haver línguas que necessitem de algo além das capacidades do personagem para serem pronunciadas, e por isso se tornem impossíveis
de aprender.

Perícias Profissionais
Operação de Aparelhos Eletrônicos/NT (Mental/Média) Pré-definido como IQ-5 ou Eletrônica adequada-4.
Está perícia permite a utilização de aparelhos dentro de uma determinada especialidade. Entre essas especialidades estão os Phaser
de Naves, Torpedos, Escudos, etc. Um teste pode ser feito (por exemplo) para ajustar o Phaser de uma nave para causar danos apenas
nos escudos da nave, ou para que os sistemas médicos se adaptem ao paciente, ou ainda para modular os Escudos, para abrir canais de
comunicação ou para varrer a área com os Sensores. Cada especialidade é uma perícia independente, e deve ser aprendida
separadamente.
Comunicações
Canhões Phaser
Escudos Defletores
Torpedos Fotônicos
Holografias
Phaser da Nave
Suporte de Vida
Sensores
Sistemas Médicos
Sistemas de Segurança
Transportadores
Disruptores
Torpedos Quânticos
Operação de Computadores/NT 10-11 (Mental/Fácil) Pré-definido como IQ-4.
Esta é a perícia na utilização de computadores e sistemas computadorizados. Esta perícia é relativamente comum, mas devida a
facilidades como comandos de voz, poucas pessoas se empenham em aprende-la. Quem não tiver essa perícia pode muitas vezes
realizar apenas um teste de IQ (quando necessário) para utilizar um computador da Federação (na era da serie clássica isso não é
possível, é necessário possuir esta perícia). Aqueles que efetivamente aprenderam essa perícia receberão bônus de +6 (+3 na serie
clássica) quando a utilizam em computadores da Federação, e muitos testes não serão necessários.

Perícias Científicas
Arqueologia Comparativa (Mental/Difícil) Pré-definido como IQ-6 ou outra Arqueologia Comparativa-4. Pré-requisito:
Arqueologia 12+.
Este é o estudo da arqueologia antiga de uma determinada raça ou planeta. Cada raça ou cultura estudada como uma
especialização e aprendida separadamente, como uma perícia diferente. Quando um jogador estiver aprendendo sobre uma raça ou
cultura semelhante a alguma Arqueologia Comparativa que ele possua, ele pode começar com um nível de habilidade quatro pontos
menor. Exemplos de culturas: Terrestre, Argoniana, Vulcana, Romulana, etc... Se você encontrar uma cultura semelhante a que tenha
estudado, pode realizar um teste para determinar, por exemplo, como fatores ambientais e tecnológicos podem influir no
desenvolvimento da cultura do planeta e como reagiria a cultura do planeta caso algum fator externo, como uma nova tecnologia, ou
ajuda, fosse introduzida.
Astrofísica (Mental/Difícil) Pré-definido como IQ-6. Pré-requisito: Física 12+ e Matemática 12+.
Uma ciência muito exata na época de Jornada nas Estrelas. Trata do deslocamento e comportamento de massas estelares,
planetárias, gasosas, etc. Inclui: o crescimento estelar e sua deterioração, trajetórias planetárias e estelares, alguma cartografia estelar,
efeitos de forças externas como a gravidade em objetos estelares, etc.
Astronavegação (Mental/Média) Pré-definido como Navegação-5, Astronomia-4 ou Matemática-4.
Esta perícia é necessária para levar uma nave estelar para algum lugar. Ela permite ao personagem traçar cursos seguros pelo
espaço, saber onde a nave está, para onde ela vai e como chegará lá. Esta perícia também é utilizada para traçar cursos de intercepção
a outras naves ou objetos no espaço, assim como outras manobras especiais.
Eletrônica/NT (Mental/Difícil) Pré-definido como (outra Eletrônica)-4. Pré-requisito: Matemática.
Esta é a engenharia eletrônica, a habilidade de projetar e construir aparelhos eletrônicos. Um teste bem sucedido poderia, por
exemplo, determinar o propósito de um dispositivo desconhecido, diagnosticar uma falha, realizar um conserto, projetar novos
sistemas, desenvolver um artificio para solucionar um problema. Você ganhará até +5 de bônus para uma boa descrição que venha a
fazer ao GM de um aparelho que tenta construir e -5 se estiver trabalhando fora da sua especialização.
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Cada área da Eletrônica baixo é uma especialização, e são consideradas perícias independentes, sendo necessário aprender cada
uma separadamente:
Circuitos Bioneurologicos (NT 11+)
Sistemas de Segurança
Comunicações
Sensores
Computadores
Transportadores
Escudos Defletores
Sistemas Médicos
Holografias
Robótica
Suporte de Vida

Engenharia/NT (Mental/Difícil) Pré-definido como (Mecânica adequada)-6. Pré-requisitos variam (veja baixo)
Esta é a perícia que cobre o projeto e a construção de equipamentos avançados, com um teste é possível (por exemplo) determinar
o propósito de um dispositivo, diagnosticar um problema elétrico e/ou mecânico, fazer um reparo, projetar novos e melhores sistemas,
improvisar algo para resolver um problema, ajustar os sistemas de modo a funcionarem com mais eficiência e realizar inúmeras outras
coisas. Esta é uma das mais importantes perícias do universo de Jornada, com ele os Oficiais de Engenharia podem reparar e ajustar
uma nave estelar para inúmeras situações, até situações as quais ela não foi projetada. Assim como eletrônica, mecânica e outras, o
engenheiro deverá se especializar, cada especialização a seguir é uma perícia em separado, e deve ser aprendidas independentemente.
Especialização:
Pré-requisitos:
Especialização:
Pré-requisitos:
Reatores de Antimatéria Engenharia (reatores de Fusão) Propulsores
Reatores de Fusão
Física Nuclear
Robótica
Motores de Impulso
Geradores de Campo Subespacial Física Subespacial
Engenharia (Reatores de Antimatéria e
Suporte de Vida
Motores de Dobra
Geradores de Campo Subespacial)

Física Subespacial (Mental/Muito Difícil) Sem nível pré-definido. Pré-requisitos: Matemática 12+ e Física 12+.
Está perícia cobre os conhecimentos das teorias e do funcionamento do subespaço nos propulsores de Dobra, pelo rádio
subespacial, transportes e por todos os demais equipamentos. A física subespacial é fundamental para os motores de Dobra, quem a
possui é capaz de entender e explicar o funcionamento do campo de Dobra. Com essa perícia o personagem ainda é capaz de analisar
o subespaço, dizer se há algo de errado com ele, e se há, o que e porque.

Perícias Sociais
Estratégia: Espacial (Mental/Difícil) Pré-definido como IQ-6, Tática-6 ou outra Estratégia-4.
Esta perícia cobre os conhecimentos necessários para comandar uma nave estelar em situação de combate em larga escala, ela é
usada em combate com 10 naves ou mais, e mesmo em combate nave a nave para determinar as ações de seu adversário. Esta perícia
ainda dá um certo conhecimento sobre as grandes batalhas espaciais da Federação e de outros povos que tiveram grande repercussão.
Um oficial que venha a aprender essa perícia deverá passar por duros testes psicológicos e muitas, mas muitas horas em
simuladores, essa perícia inclui também algum conhecimento de ataque a superfície de planetas com as armas da nave. Para obter
algum tipo de informação de sobre as ações do(s) adversário(s), é necessário apenas um teste bem sucedido, mas se o seu adversário
também a possuir, deve-se então realizar uma disputa.
Tática (Mental/Difícil) Pré-definido como IQ-6 ou Estratégia-6.
Já esta perícia cobre os conhecimentos necessários parta comandar uma nave estelar em combate limitado, contra uma a oito naves
inimigas, e também em ações homem-a-homem e em pequenos grupos. Em combate espacial, enquanto Estratégia é usada para prever
os movimentos do inimigo, Tática é usada para planejar os seus próprios movimentos.
Em ações homem-a-homem e em pequenos grupos Tática dá +1 em sua iniciativa, com um NH 20 ou mais o bônus será de +2. O
treino em Tática também requer muito treino e horas em simuladores, e assim como estratégia, ela só pode ser aprendida em órgões
militares, como a Frota Estelar.

Perícias com Veículos
Condução/NT 11 (Física/Média) Pré-definido como IQ-5 ou DX-5.
Esta é a habilidade necessária para conduzir os avançados veículos de terra da Federação. Se o condutor for um especialista (NH
15 ou mais) qualquer falha critica exigirá um novo teste, o acidente acontecerá apenas se esse segundo teste resultar em falha, senão
terá sido por pouco. Você sofrerá -2 se o veiculo estiver em mau estado, -2 se as condições ambientais não forem favoráveis e até -4
para veículos de tipo diferente. Deve-se se especializar para cada veiculo existente.
Pilotagem (Física/Média) Pré-definido como IQ-6.
Esta é a habilidade de pilotar um tipo especifico de aeronave ou espaçonave. Um teste é exigido na decolagem e outra na
aterrissagem. Para naves que nunca aterrissam, ainda é necessário um teste para colocar a nave em órbita padrão ou para atracar em
uma estação espacial, base estelar ou outra nave. Falhas por 1 indicam uma atracação malfeita, ou uma decolagem e aterrissagem
perigosos. Falhas por 2 ou 3 pontos indicam danos leves, falhas maiores resultam em danos maiores, uma falha critica destroi a nave.
Quando uma nave estelar entrar em órbita, uma falha significa apenas uma possível infração navegacional, já uma falha critica pode
resultar em uma órbita perigosa. Cada veiculo especificado abaixo é uma especialização, que devem ser aprendidos separadamente.
Nave Auxiliar
Aeronave Atmosférica
Nave de Serviço
Nave Estelar
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Tecnologia Trekker
Jornada nas Estrelas possui uma ampla gama de dispositivos e aparelhos de alta tecnologia, entre elas armas. Considere os
aparelhos vistos a seguir como sendo de NT 10 e 11. O GM poderia incluir praticamente qualquer outro equipamento que ele ache em
outros suplementos GURPS que julgue adequado, além disso o GM poderia ainda criar seus próprios dispositivos, como uma forma
de surpreender os jogadores.

ARMAS
ARMAS CERIMONIAIS KLINGON
1. Gi no
Física/Média - Nível pré-definido igual a DX-5 ou Bastão-2.
O gi no é uma lança com uma grande lâmina, esquisitamente moldada em um pequeno
bastão espesso no qual é esculpida. Por causa de sua grande ponta, danifica mais que lanças de
tamanho semelhante. É usado apenas para combate. Qualquer um não familiarizado sofre
penalização de -2.
2. Ga'vak
Física/Média - Nível pré-definido igual a DX-5, Lança-1 ou Bastão-2.
A lança de Ga'vak é usada no jogo Klingon de qa'vak, o objetivo é lançar a lança pelo centro
de um aro de 1,5m passando por uma série de estacas. É considerado um treinamento essencial
para os Klingon, a caça cerimonial é executada usando as lanças de Ga'vak.
3. Kut'luch
Física/Fácil - Nível pré-definido igual a DX-4 ou Faca-1.
O kut'luch é uma grande faca com uma lâmina dentada que deixa uma ferida gravíssima. É
normalmente usado por assassinos, e com freqüência é envenenada. Pode ser considerado a
contra-parte desonrosa da D’k tahg. O seu dano máximo é de 1d+2 em golpes GDP. As
estatísticas abaixo representam uma Kut'luch de tamanho grande.
4. D’k tahg
Física/Média - Nível pré-definido igual a DX-4 ou Faca-2.
A D’k tahg também é chamada de Lâmina Cerimonial Klingon, é uma faca grande projetada
para infligir dano extra em ataques perfurantes. Tem dois pequeno braços que entram em
posição antes do combate começa. Estes braços são projetados para aumentar o dano perfurante.
5. 'Oy'naQ
Física/Média - Nível pré-definido igual a DX-5 ou Bastão-2.
Lança cerimonial do Ritual de Ascensão (Kas'Wan).
6. Bat'telh
Física/Média – Nível pré-definido igual a DX-4.
Trata-se de uma espada em forma de lua crescente. Também é chamada de a Espada
legendária da Honra, criada pelo guerreiro Klingon Kahless o Inesquecível a mais de 1500 anos
atrás. Esta perícia dá para ao personagem a habilidade para usar esta arma de maneira efetiva.
7. Mek'Leth
Conhecida com espada da razão, ela foi criada para substituir o Bat'teth.
Física/Média – Nível pré-definido igual a DX-4.
8. Jejtaj - É utilizada como soco inglês klingon, e para aparar outras lâminas .

ARMA
Gi no
Ga'vak
Kut'luch

TIPO
Perf
Perf
Corte

DANO
GDP+3
GDP+1
BAL-2
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ALCANCE
1,2
1
C,1

Peso
2
1
0,5

ST
9
-

Perf
GDP+1 C
Corte BAL-3 C
0,35 Perf
GDP+2 C
'Oy'naQ
Esp.
Esp.
1
1 Semelhante aos chicotes nevrálgico, veja a pg. 60 do
GURPS Viagem Espacial.
Bat'telh
Corte BAL+2 1
1,5 10
Perf
GDP
C
Mek'Leth Corte BAL+1 C
0,5 9
Perf
GDP-1 C
Jejtaj
Corte GDP+1 C
0,35 D’k tahg

ARMAS CERIMONIAIS VULCANAS
Ahn-Woon
(Física/Média – Nenhum nível pré-definido).
O Ahn-Woon é uma antiga arma Vulcana que consiste em uma tira de couro que pode ser usado como um laço ou como um
chicote. Deve-se gastar um turno para mudar de laço para chicote e vise e versa. O laço só causa dano se enrolado ao redor do
pescoço, e o chicote tem um dano máximo de 1d-1.
Lirpa
(Física/Média - Pré-definido como DX-5).
A Lirpa é uma arma com uma lâmina moldada em uma ponta e uma clava pesada na outra, freqüentemente usada durante o Pon
Farr e demais combates rituais. O usuário pode golpear com a lâmina, aplicar golpes de ponta, ou pode bater, mas depois de cada
golpe o usuário deve preparar a arma (a menos que ele possua uma elevada ST). O usuário da Lirpa também deve gastar um turno
preparando a arma se desejar mudar o seu alcance. A Lirpa é uma arma muito pesada, pouco conhecida que requer um usuário forte,
qualquer que pouco a conhece sofrerá -2 de penalidade.
ARMA
Ahn-Woon
Lirpa

TIPO
Cont.
Cont.
Corte
Cont.
Perf.

DANO
Esp.
BAL-2
BAL+2
GDP+3
GDP+1

ALCANCE
C
2
1,2
1,2
1,2

Peso
0,5

ST
10

4
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PHASERS
Os Phasers são o considerados as armas defensivas padrão da Frota Estelar. Também
servem como arma defensiva padrão para a maioria dos Naves Estelares. As armas Phasers
disparam um feixe altamente concentrado de energia térmica capaz de causar a
desintegração de alvos sólido. Há três tipos de Phaser:
O Phaser tipo I é segurado com apenas uma mão, pequeno, pode ser escondido facilmente (+2 em Ocultamento), é o menos letal.
O Phaser tipo II é similar mas maior (-1 em Ocultamento), tem mais alcance e poder de fogo. Durante a serie clássica esse tipo de
Phaser parece com um pistola.
O Phaser tipo III, também conhecido como Rifle Phaser, tem um alcance extremamente longo, e é muito poderoso. Não é usado
comulmente, apenas em aplicações militares.
PHASERS:
Tipo I
Tipo II
Tipo III

Tipo:
Perf
Perf
Perf

Dano: TR: Prec:
Ver 10 2
Ver
9
5
Ver 12 10

½D:
200
450
1200

Max: Ps: Cdt: ST: Rec: GL: NT
400 0,25 1
0 2
11
600 0,5 1
0 -1 11
1200 2 1
0 -1 11

Todos o Phasers têm um malf. de ver., e nenhum recuo. São consideradas armas de NT 11 e em sua maioria são proibidos à civis.
Os Phasers operam em variados ajustes, deste efeitos inofensivos de atordoamento até o total rompimento molecular. Phaser tipo I só
podem ir até o ajuste 8, enquanto que os tipos II e III possuem todas os dezesseis ajustes. Na época da Série Clássica o Phaser tipo I
alcança só o ajuste 7, e os demais até o máximo de ajuste 14. Considere o restante igual, com exceção do Phaser Tipo II, na época da
Série Clássica e dos filmes 1 à 6 ele pesa 1 kg.
Os efeitos dos diferentes ajustes são:
Ajuste:
Dano:
Atordoamento:
Gasto de Energia:
1
1D-4
5 min
16
2
1D-2
15 min
45
3
1D-1
1h
161
4
1D
516
5
2D
858
6
3D
2.700
24

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

6Dx2
6Dx3
6Dx8
6Dx12
6Dx18*
6Dx26*
6Dx30*
6Dx40*
6Dx50*
6Dx70*

4.900
15.000
65.000
125.000
300.000
540.000
720.000
930.000
1.170.000
1.550.000

Phasers são muito semelhantes as Pistolas de Elétron, achadas no GURPS Ultra-Tech (pg. 57-58), GM deveria ser advertido que
os Phasers em ajustes altos causam uma quantidade absurda de dano – um disparo de um Phaser em ajuste 16, por exemplo, pode
causar uma média de 1260 pontos de dano, além do fato de ser dano perfurante e explosivo. Phasers em ajustes altos não só
significam adeus a vítima, mas como adeus a objetos perto dela. O coluna Atordoamento mostra quanto tempo é necessário para uma
vítima atordoada recuperar a consciência naturalmente.
Gasto de Energia é uma estatística opcional. Representa a quantia de energia em MiliJoules que cada tiro naquele ajuste consome.
Isto é subtraído da célula de energia do Phaser. Phasers usam um componente chamado Saurium Krellide, que permite o
armazenamento de muita energia. As células de energia do GURPS: Extremista-Tech foram eliminadas. A quantidade de energia
gasta por tiro depende do nível do ajuste selecionado. Cada Phaser possui uma taxa diferente de armazenamento total de energia, as
taxas de cada Phaser em MiliJoules é:
Tipo:
Armazenamento Total:
Phaser I
7.200.000
Phaser II
45.000.000
Phaser III
67.500.000
Os Phasers antigos (da Série Clássica e dos Filmes com a tripulação Clássica) possuem uma menor capacidade de armazenamento,
os Phasers da Série Clássica possuem cerca de 40% menos energia, enquanto os que aparecem nos filmes 1 à 6 possuem cerca de 20%
a menos de energia.
Em jogo, é mais fácil ignorar essa regra do que manter um registro da energia gasta, porque, até mesmo em uma troca de fogo, há
muita energia disponível. Por exemplo, um Phaser tipo II completamente carregado poderia disparar 9.183 tiros em ajuste 7, e
2.812.500 tiros em ajuste 1. Em situações de jogo normais, é duvidoso que a célula de energia de um Phaser completamente carregado
se esgote. Nos ajustes 11 a 16, os Phaser também causam dano por explosão.
Aqui está os efeitos gerais de vários ajustes:
AJUSTES 1 a 3 – Atordoamento Leve, Médio, e Pesado
Qualquer disparo nestes ajustes que atinja um ser vivente forçará o alvo a testar sua HT-3(apenas para o ajuste 1) para evitar serem
nocauteados, sucesso indica atordoamento pelo tempo estimado (nos ajustes 2 e 3 a vitima fica desacordado automaticamente). O
dano causado ao sistema nervoso central por estes ajustes é reversível.
AJUSTES 4 a 5 – Efeitos Térmicos
Phasers ajustados nestes ajustes produzem principalmente efeitos de calor. Estes ajustes podem também produzir um choque no
sistema nervoso central (veja abaixo) variando de moderado (ajuste 4) para severo (ajuste 5), além disso esses ajustes queimam o
tecido vivo provocando dano. O dano feito por esses ajustes é geralmente reversível.
AJUSTES 6 a 10 – Rompimento
O ajuste 8 também é chamado de “ajuste para matar”. Se um alvo vivo sofrer dano maior que HTx3, ele será desintegrado em
energia. Se o dano é menos que HTx3, ele sofrerá o dano normalmente. Em qualquer disparo bem sucedido, pode começar um choque
no sistema nervoso central. Se qualquer dano penetrar a armadura, o objetivo tem que fazer um teste contra a sua HT menos o dano
recebido ou tem uma parada cardíaca. O alvo morrerá em HT/3 minutos a menos que alguém seja bem sucedido em CPR (Medicina
ou Primeiros Socorros-4) para salva-lo. Doutores podem usar equipamento em um kit médico padrão para este propósito. Isto leva um
minuto por tentativa, e requer um sucesso em Primeiros Socorros ou Medicina. Algum dano no sistema nervoso central por estes
ajustes pode não ser reversível – como quando o alvo optem uma falha crítica.
AJUSTES 11 A 16 – Rompimento Explosivo
Quando o dano infligido exceder os pontos de vida de um objeto, mas é menos de três vezes que seus PVs, o objeto será
danificado, queimado, detonado, ou sido derretido, dependendo de sua composição. Se o dano for igual ou maior que 3x os seus
pontos de vida, o objeto vai se desintegrar em energia, geralmente seguido por uma explosão. Veja MB pg. 125 para obter a RD e
pontos de vida de diferentes objetos inanimados. O GM determina resultados finais de ataques. Note que todos os ajustes desta
categoria causam também dano por explosão.
Phasers também pode ser ajustados para sobrecarga, um processo onde toda a energia que permanece dentro da célula se concentra
e explode. Para isso, a trava de segurança deve ser incapacitada primeiro, e requer um teste na perícia Armeiro: Phaser. Leva um
turno para incapacitar a trava, e um turno para começar o processo de sobrecarga. Leva 30 segundos para a sobrecarga acontecer.
Durante este tempo, o Phaser emitirá um ruído alto e agudo que aumenta enquanto a sobrecarga está acontecendo. Durante os 30
segundos, a sobrecarga pode ser desativada com um sucesso em Armeiro: Phasers. Depois de 30 segundos, o Phaser explodirá e
causará 6d6x70 pontos de dano por explosão.
Nenhum preço é listado para os Phasers, porque eles são emitidos habitualmente pela Federação aos integrantes da Frota Estelar.
Se estiverem disponíveis no mercado negro, o preço deveria ser pelo menos 3x o preço de um Blaster ordinário.
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Quanto aos Disruptores usados pelos Romulanos e outras raças, as regras acima podem ser usadas para determinar os efeitos
destas armas com pequenas mudanças. Aqui está algumas caraterísticas semelhantes e diferenças entre as várias armas. O GM tem a
determinação final dos seus efeitos.
Os Disruptores Romulano são essencialmente idênticos a um Phaser II a não ser que eles são ligeiramente mais pesados, ao redor
de 1 quilo. Romulanos também têm uma versão do Phaser tipo III e o GM pode utilizar as mesmas estatísticas da arma da Federação,
com a exceção que pesam cerca de 3,5 quilos.
Considere que os Disruptores Klingons são idênticos os Phasers tipo II, mas sem os ajustes 2 e 3. Também o peso seria maior, ao
redor de 1,5 quilos, pois possuem uma célula de energia maior. Porém, possuem apenas cerca de 200 disparos devido ao fato de que
as células de força Klingon são menos sofisticadas que as da Federação e dos Romulanos.
Outro Disruptores, como os usados pelo Ferengi e outras raças, são semelhantes ao Phaser tipo I em poder de fogo, mas são iguais
em tamanho, TR, etc, do Phaser tipo II. Sinta-se livre para adaptar as regras acima, as especificações de armas variadas de diferentes
raças podem ser baseadas nas regras acima.

EQUIPAMENTO GERAL
BOTAS MAGNÉTICAS
São botas que permitem para um usuário caminhar junto a anteparos ou ao casco de naves em baixa gravidade ou gravidade zero.
O deslocamento cai para a ½ do normal, a menos que o personagem possuía a perícia Queda Livre, quando então o deslocamento será
normal. Há dois tipos: o primeiro se assemelha a sapatos para uso em recintos fechados e se localizam em armários de emergência na
maioria das naves, o outro tipo é projetado para ser usado sobre qualquer traje espacial. Leva 10 segundos para calçar um par e 5
segundos para remove-las. Ambas pesam 1 kg.
COMUNICADORES
Os comunicadores usadas pela Federação, Romulanos, Klingons,
Borg e Ferengi são todas semelhantes em natureza e são considerados
rádios MRL rápidos. Com o apoio de uma nave em órbita eles possuem
cerca de 50.000 km de alcance; sem apoio em um planeta, permitem
comunicação em linha a uma distância de 500 km. Eles podem ser
distintivos, como os que a Federação atualmente usa, ou de mão.
Transportadores podem travar sobre este sinal para aumentar
confiabilidade do transporte. Distintivos de Comando podem aderir a
quase qualquer superfície pois usam uma área de adesão anatômica. Os
comunicadores obtém energia de um cristal de Krellide que pode ser
recarregado, na nave ou em outra instalação adequada, que provê uso contínuo por duas semanas. Eles podem por segurança serem
codificados a indivíduos particulares.
DEAP
DEAP representa Dispositivo de Exibição de Acesso Pessoal. São pequenas unidades de mão, especificamente configuradas para
usuários individuais. Eles funcionam como um pequeno Tricorder, com habilidades muito mais limitadas. Eles podem ser
configurados para funções diferentes e podem ser modificados a vontade do dono. São emitidos a todos os oficiais da Frota Estelar
um DEAP para que eles então configure-os para as suas próprias necessidades. Tipicamente, os DEAPs são programados para ajudar
nos deveres normais da Frota. Trate-os como pequenos computadores de multifunções.
TRADUTORES UNIVERSAIS
São usados os Tradutores Universais para prover traduções em tempo real de idiomas que estejam sendo falados. Na Serie
Clássica, tinham a forma de uma batuta moldada, o Tradutor Universal consegue ler as freqüências da mente de formas de vida
inteligentes, e contanto com condições lingüísticas comparáveis para comunicações, as traduz. Estes provem traduções rápidas,
entretanto muito sujeitas a erros, na Nova Geração o tradutor em forma de bastão foi substituído por avançados programas de
computador armazenados a bordo de Naves Estelares em seu computador central. Estes programas analisam amostras de idiomas e
derivam traduções dentro de minutos, embora uma análise muito mais extensa seja necessária quando usados para funções
diplomáticas. Qualquer oficial da Frota servindo em uma Nave Estelar podem ter acesso ao Tradutor Universal através de seus
Distintivos Comunicadores por vínculos pelo subespaço.
TRICORDERS
O Tricorder é como uma faca suíça de múltiplas laminas, sendo capaz de realizar inúmeras funções. Os Tricorders são unidades de
mão, contendo um computador dedicado, sensores e transmissores subespaciais para uni-lo com o computador principal uma nave.
Os modelos usados pela Federação atualmente tem o formato de pequenas aparelhos, segurados com uma mão e pesando 353
gramas, aberto, revela uma tela de exibição e vários controles. Os Tricorders retiram sua energia de um cristal de Krellide que pode
prover até 18 horas de uso contínuo, muito mais com diretrizes de conservação de energia ativadas.
O conceito do Tricorder é muito simples: combine um agrupamento de sensores, energia, e análise biológica com um mecanismo
computadorizado capaz de gravar e consultar dados, e terá um Tricorder. Um pequeno computador provê a análise das leituras no
local e apresenta os resultados ao usuário. Durante os anos, este conceito foi aperfeiçoado, como a adição de computadores mais
poderosos e sensores mais sensíveis e com maior alcance. O conceito básico permanece o mesmo: descobrir, analisar, registrar e
apresentar os resultados ao usuário.
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Durante toda a sua historia, os Vulcanos tem usado computadores em miniatura como ferramenta de analise durante séculos. A
verdade é que muitas culturas avançadas desenvolveram dispositivos semelhantes. Os Vulcanos têm uma história longa de confiar ao
Tricorder para uma larga variedade de usos, e são eles que submeteram a testes os primeiros protótipos de Tricorders da Federação.
O Tricorder não é uma sonda independente, mas somente uma ferramenta que, quando usada corretamente por alguém treinado,
pode melhorar o desempenho individual em uma variedade quase infinita de aplicações.
Como um computador, considere que possui complexidade 3 e pode ser controlado pelos controles do painel dianteiro ou através
de comandos de voz. Os Tricorders também possuem uma grande gama de programas em sua memória.
Os Tricorders pode manter e armazenar grandes quantidades de dados na sua própria memória usam para ajudar na avaliação de
dados recolhidos no local.
Pelo programa Datalink e o transmissor subespacial, o Tricorder pode carregar imediatamente qualquer dado do computador da
nave, deste que a nave esteja dentro do alcance. Também podem ser rodados programas especiais e/ou armazenados dependendo das
circunstâncias, como Sistema especializados. Mas a função mais importante do Tricorder está em achar coisas. O padrão TR-580 pode
descobrir minerais, fontes de energia, formas de vida e uma grande gama de outros objetivos. O alcance de varredura varia com o
tamanho do objeto que é rastreado. Um Tricorder pode, por exemplo, descobrir fontes de energia, como uma bateria em uso, a mais de
1.000 metros, ou um gerador de antimatéria de uma Nave Estelar que esteja em órbita, ou em um planeta se corretamente usado. Use a
tabela de tamanho, velocidade e distância, acrescentando um bônus de +15 pelos avançados sensores do Tricorder. Assim, se você
quisesse achar uma pessoa que estiver se escondendo a aproximadamente 200 quilômetros, teria um modificador igual a -19, que com
o bônus dos sensores, e um teste bem sucedido de Operação de Aparelhos Eletrônicos (Tricorder) poderia ser achada em um segundo
teste com um redutor de apenas -4! Este teste poderia ser modificado mais adiante através de condições ambientais como campos de
força incomuns, ionização atmosférica, etc. Como no exemplo acima, para localizar a mesma pessoa seriam muito mais fáceis se ela
estivesse se escondendo em um deserto que se elas estivesse se escondendo em uma selva densamente povoada.
Especialistas ganham uma vantagem adicional com o uso de um Tricorder. Usando as capacidades de análise do Tricorder em
conjunto as perícias de sua especialidade, você pode aumentar sua chance de ser bem sucedido em sua avaliação de tudo que você
examina. O uso correto de um Tricorder em aplicações de sua especialidade somam +4 para testar a perícia em questão. Um falha
crítica subtrai 4 do seu NH. Note que quanto mais perto você precisa será a sua analise. Quanto menos o objetivo mais perto você
precisa estar.
Tricorders também podem dar uma vantagem na maioria dos testes de sentidos, quanto usados para esse fim. Primeiro deve-se
testar a sua perícia Operação de Aparelhos Eletrônicos (sensores). Se você for bem sucedido, você pode fazer o teste do sentido
adequado com um bônus igual a +2. Um fracasso indica que o as leituras do Tricorder são inúteis. Uma falha crítica resultará em
penalidade de -2.
É muito fácil travar um Tricorder para registrar dados, assim isto geralmente é um sucesso automático, excluindo condições de
estress ou outras condições. Nestas circunstâncias, um teste seria necessário. Um teste pode ser preciso para operar o dispositivo
silenciosamente, se necessário.
Também há Tricorders especializados para Ciências, Medico, Psicologia (Psicotricorders) e Engenharia. Tricorders também pode
ter dispositivos externo de mão para aumentar a sua eficiência ou para usos específicos. O Tricorder médico é detalhado mais a frente
no capitulo seguinte.
COMPUTADORES
Atualmente os computadores são vitais para o funcionamento de uma nave estelar, para ter uma idéia, 90% de tudo que ocorre em
uma classe Galaxy é automatico. Abaixo está uma breve descrição dos tipos de computadores que existem no universo de Star Trek.
Circuitos Duotronic
Criado pelo Dr. Richard Daystrom em 2243, o circuito Duotronic significou um avanço revolucionário em capacidade de
processamento e velocidade. Tal tecnologia formou a base para uma revolução ba computação comparável apenas a criação e
aplicação do silício. Todos os computadores da Federação usaram os circuitos Duotronic por mais de oitenta anos, sendo também
aplicada na tecnologia de sensores, até que foram substituídos pelo sistema Isolinear em 2329.
Sistema Isolinear
A tecnologia Isolinear substituído os circuitos Duotronic e é amplamente utilizada nos computadores da Federação e da Frota
Estelar por mais de quarenta e cinco anos. Seu principal avanço esteve em combinar capacidade de armazenagem com elevado poder
de processamento em uma única unidade integrada, as placas Isolineares. Pequenas unidades Isolineares são usadas as PADDs e
Tricorders já em computadores de grande porte são utilizadas centenas ou milhares de placas, em unidades de processamento paralelo.
A unidade de computação mais poderosa atualmente em uso está instalada nas naves estelares na classe Galaxy. O computador
principal dessas naves possui três núcleos, cada um com dez estruturas que contabilizam 2.048 módulos de armazenagem dedicados,
em cada modulo há 144 placas Isolineares, totalizando 294.914 placas por núcleo.
Outras espécies também utilizam a tecnologia Isolinear, como por exemplo os Cardassianos, que utilizam barras ao invés de
placas. Um novo desenvolvimento da tecnologia Isolinear é o uso de simetria e de campos subespeciais entre os componentes,
ampliando a velocidade de processamento, o computador da Galaxy tem seu desempenho aumentado em 335% quando modificado.
Sistemas Bioneurológicos
O emprego do gel bioneurológico é um avanço relativamente novo em computação na Federação. Este sistema não substitui os
sistemas isolineares, mas aumentam as suas capacidades de processamento, organizando mais eficientemente a informação e
acelerando o tempo de resposta. O recente emprego dessa tecnologia nas naves da classe Intrepid mostrou-se promissor, embora a
natureza biológica do gel tenha trazido problemas novos, como infeções. Atualmente a tecnologia bioneurológica esta sendo
empregada em todas as novas naves estelares e muitas ainda em serviço estão tendo os seus sistemas atualizados.
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TECNOLOGIA DE MANIPULAÇÃO DE MATÉRIA-ENERGIA
CAMPOS DE FORÇA
As primeiras tecnologias de campo de força foram desenvolvidas em meados do seculo XXI junto com o trabalho para tornar a
Dobra espacial praticável. Assim, nasceram diversos tipos de campos de forças, com aplicações diferenciadas. Abaixo estão descritos
os tipos mais cumuns.
Amortecedores Inérciais
O Campo de Amortecimento Inércial é um dos campos de força que tornam o vôo espacial pratico e seguro. Essencialmente, um
sistema de amortecimento inércial moderno é uma cadeia de campos de força de simetria variável que absorvem as forças inérciais
produzidas pelo movimento da nave, sem eles, os tripulantes experimentariam o peso equivalente a dezenas de toneladas.
A maioria dos sistemas inérciais operam debaixo de um constate controle do computador principal da nave, isso permite antecipar
as forças que serão resultado do uso dos motores e também antecipar a ação de amortecimento. O grau de controle que esse sistema
proporciona é tão eficiente que é praticamente impossível que um tripulante consiga perceber quando a nave está acelerando ou não.
Porém, quando forças externas agem sobre a nave, como o impacto de armas, o sistema não tem como prever as forças envolvidas,
produzindo um atraso entre a ação e a reação. Resultando num “vazamento” do campo de amortecimento, produzindo efeitos notáveis
sobre os tripulantes.
Campo de Integridade Estrutural
Este campo de força é outra exigência para qualquer nave moderna, ele age junto a estrutura da nave, aumentando a força e rigidez
permitindo que os materiais resistam as tensões associadas aos vôo normal e a situações de combate. Quando necessário, o campo de
integridade estrutural pode por algum tempo substituir os escudos da nave, podendo até resistir a alguns disparos de armas pesadas.
Sistema de Escudos
O sistema de escudos (chamados também de defletores) proporciona as
naves estelares da Federação e de outros povos proteção contra fenômenos
naturais violentos e disparos de armas inimigas. A maioria dos sistemas de
escudos são compostos por distorções espaciais altamente focalizadas com um
campo de gravitons energético. Os escudos são projetados por um conjunto de
transmissões instalados por todo o casco da nave.
A forma do campo de força dos escudos pode variar, e pode ser mudada
pelo Oficial Tático. A forma mais comum é a de uma bolha que envolve a
nave, enquanto que escudos podem também ser projetados “colados” ao casco.
No primeiro caso a área de tiro aumenta e é mais provável que a nave seja
atingida, já na segunda configuração a possibilidade da nave ser danificada é
maior, já que o impacto com os escudos acontece muito próximo ao casco.
Atualmente os escudos possuem um preciso sistema de “janelas” (modulações)
que permitem, por exemplo, que a luz externa atravesse os escudos e os
sensores e armas possam ser usados.
Durante mais de um seculo de depois da sua criação, era impossível usar os transportadores com os escudos erguidos, mas hoje
isso foi superado. Em geral as “janelas” criadas para as armas e os sensores eram insuficientes para permitir o uso seguro dos
transportes. O atual sistema usada pela Frota Estelar é capaz de transpor esse obstáculo e permite o uso dos transportes na nave
mesmo que seus escudos estejam ativos, apesar que os escudos podem ainda impedir o transporte se houver algum outro obstáculo ao
uso dos transportadores. Transportar algo ou alguém através de um sistema de escudos inimigo é outra historia, a menos que se
conhece profundamente o sistema a ser ultrapassado, isso é impossível.
Novas tecnologias foram empregas pela Frota Estelar no desenvolvimento de sistemas mais eficientes com o passar do tempo, e
com o surgimento de novos inimigos. Um deles foram os Borgs, com a sua capacidade de drenar os escudos a única solução era
modular para freqüências que eles não pudessem drenar, isso se tornou inútil feito manualmente, e assim se criou os sistemas automoduladores, capazes de adaptar a modulação dos escudos automaticamente ao impacto das armas Borg, garantindo máxima proteção
para esse tipo de agressão.
O mais recente avanço na tecnologia dos escudos são os escudos regenerativos, esse sistema é empregado nas novas naves da
Frota (como na classe Prometheus) e é usado como defesa planetária pelos Dominions no planeta Chintaka. Os escudos regenerativos
conseguem desviar parte da energia do disparo para o gerador dos escudos, que a usa para reforçar o próprio escudo, assim o dano
final é muito reduzido. A eficiência do sistema depende da capacidade do gerador dos escudos de trabalhar com essa energia extra.
Campo de Retenção
Também chamado de Campo de Contenção. Esse tipo de campo de força se tornou padrão para limitar o acesso a objetos e de
isolar ambientes para uma grande variedade de finalidades.
Existem muitas aplicações médicas para os campos de contenção. Tipicamente estes são os campos mais fracos, uma vez que
amostras biológicas como vírus normalmente não conseguem forçar o campo fisicamente. Outras aplicações incluem o
armazenamento de materiais perigosos, como anti-matéria, nestes casos são usadas campos mais potentes.
Variantes desses campos são ainda usados nas comportas dos hangares das naves estelares, para conter a atmosfera ao mesmo
tempo que permite a entrada e a saída de naves auxiliares em baixa velocidade. Provavelmente o maior uso dos campos de contenção
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esteja na área da segurança. Usados extensivamente para bloquear corredores, áreas restritas e nas portas das celas. Usados em
conjunto com os sensores, os campos são capazes de aprisionar qualquer invasor em qualquer ponto da nave.
HOLODECKS
Considerando que os primeiros sistemas de realidade virtual foram criados no final do século XX, os humanos avançaram de
forma inacreditável em sua tecnologia de criar realidades artificiais. Os primeiros sistemas de realidade virtual eram precários, e se
tornaram comuns no inicio do século XXI, mas seu desenvolvimento foi abandonado devida a III Guerra Mundial. Apenas ao final do
século XXI o seu estudo e desenvolvimento foi retomando.
A principal dificuldade a ser ultrapassada pelos sistemas era de dar ao usuário percepção tátil. Em 2120 o primeiro sistema capaz
de proporcionar sensação tátil é criado, mas sobre todos os aspectos, era primitivo. Era preciso criar um ambiente em que o usuário
pudesse interagir com tudo a sua volta, usando todos os seus sentidos e sem o uso de aparelhos presos ao seu corpo. Esta meta
permaneceu impossível de ser alcançada até 2315, quando os sintetizadores passaram a usar conceitos dos transportadores de matéria.
A primeira “holosala” surgiu em 2328. Era uma pequena sala com um jogo de projetores holográficos capazes de gerar uma
imagem holográfica realista e de projetar a imagem de uma paisagem nas paredes e teto. Um sintetizador dedicado criava objetos
dentro da sala, como plantas e pedras.
Logo esse sistema mostrou suas precariedades, se o usuário move-se, logo bateria em uma parede, e se vários usuários entrassem,
eles só poderiam se afastar até aonde o tamanho da sala permitisse. Mas a principal desvantagem estava que apesar de ser possível a
criação de pessoas e animais que interagem com o usuário, este não podia toca-los.
Os sistemas atuais superaram em grande parte essas limitações. Um holodeck atual projeta um campo de força rente ao chão, se o
usuário se aproxima de uma parede, esse campo de força age como uma “esteira”, mantendo o usuário estacionário. O computador
move os objetos reproduzidos dentro do holodeck e ajusta as projeções holograficas para simular o movimento que o usuário deveria
experimentar. Objetos reproduzidos que alcançam as paredes são desmaterializados, enquanto são produzidas imagens dos objetos
alcançado o seu espaço na realidade do holodeck.
A segunda grande limitação foi superada pela repartição do interior do holodeck. Se duas pessoas entrarem ao mesmo tempo e
forem para direções opostas, a “esteira” se encarrega de mante-las estacionarias, enquanto que o computador cria um conjunto de
hologramas ao redor de cada pessoa, isso efetivamente divide o holodeck em dois. Assim, cada “holodeck pessoal” mostra ao usuário
a imagem do outro e do ambiente, e a ilusão que estão se distanciando. Se o movimento se inverter, o computador cria a ilusão que
estão se aproximando e quando for apropriado funde os dois holodecks. Um holodeck moderno é capaz de se subdividir em muitos
ambientes separados e permitir que varias pessoas possam circular pelo ambiente produzido independentemente das outras.
Mas o mais impressionante avanço foi a holomatéria. Hologramas são construídos normalmente apenas com luz, mas com a
holomatéria, o computador passa a poder criar hologramas incrivelmente complexos usando feixes tratores e campos de força ao invés
da luz. Feixes tratores são feixes enérgicos capazes de manipular objetos, e os campos de força de baixo poder são responsáveis pela
sensação de superfície, manipulando estes elementos chave, o computador consegue criar pessoas e animais totalmente indistinquiveis
dos originais, podendo até serem perigosos como os originais. Uma bala holográfica mataria, se não fosse os protocolos de segurança.
O mecanismo básico da holomatéria é o holo-diodo amni-direncional (OHD). OHD é uma unidade pequena que é capaz de
projetar ao mesmo tempo imagens estereoscópicas coloridas e três campos de força dimensionais. Um holodeck moderno pode conter
centenas de OHDs. Os circuitos OHD são instaladas em placas que são subdivididas nas paredes da câmara, que são controlados por
um painel de dados óticos que comanda subseções dedicadas do computador principal, e é a memória e velocidade desse sistema que
determinam a complexibilidade das simulações do holodeck.
Mas ainda há limitações. Até mesmo o melhor holodeck só pode se subdividir em no máximo doze ambientes separados, e muitos
dos programas holograficos não conseguem aproveitar todos os recursos técnicos dos atuais sistemas. E talvez a maior limitação
esteja na própria holomatéria, que só é estável dentro de uma grade de energia.
A existência de holodecks está intimamente relacionada com a tecnologia em computação disponível, além disso, existem diversos
tipos de holodecks e muitos tamanhos. Na Terra estão instalados os maiores holodecks já criados. A Frota Estelar conta com o que há
de mais moderno nessa área, já que ela em o desenvolveu e desenvolve. Os ferengi adquiriram da Federação um modelo de holodeck,
que após receber seus toques pessoais, passaram a chamar de holosuítes. Sabe-se que os ferengi possuem os melhores programas de
recreação existentes para holodecks, inclusive programas que envolvem sexo e pornografia...
A tecnologia em computação do Império Klingon é primitiva demais para permitir a criação e desenvolvimento de qualquer
tecnologia semelhante. Os romulanos possuem sistemas avançados de computação mas ainda estão longe de atingirem o grau de
desenvolvimento da Frota Estelar, como as IAs, e assim os holodecks estão fora do seu alcance, apesar de possuírem algum
equipamento holografico. Os Borgs não demostram interesse por esse tipo de tecnologia, mas com certeza efeitos inacreditáveis
poderiam ser alcançados com a sua avançada capacidade técnica e acesso a milhares de culturas.
SINTETIZADORES
Os sintetizadores podem duplicar praticamente qualquer material, deste que tenham sua descrição em seu banco de dados. Eles
são considerados para estas regras como uma forma especializada dos Transportadores. Os sintetizadores esquadrinham os objetivos
(geralmente alimentos) e armazenam os dados, e então coloca os resultados nos sistemas de armazenamento do computador da nave.
Eles usam uma pequena quantidade de matéria armazenada na nave para “construir” o material requerido. Os sintetizadores possuem
uma ampla gama de escolhas principalmente de alimentos. A maioria do pessoal da tripulação não pode perceber a diferença entre a
comida natural e a comida reproduzida, porém alguns reivindicam poder escolher. Sintetizadores não podem reproduzir algo que eles
não têm os padrões armazenados. Nem podem produzir materiais no nível quântico, apenas ao nível molecular. Assim eles podem ser
usados para fabricar, por exemplo, alimentos ou peças de reposição, mas estes artigos ou peças nunca serão como os originais,
perdendo parte de sua resistência ou qualidade. Em geral, os sintetizadores só são usados para produzir comida, roupas, e artigos de
emergência. O seu verdadeiro limite fica por conta do GM.
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Sintetizadores se tornaram muito comuns (chegando a ter um em alguns alojamentos) na Nova Geração, mas já surgiram versões
com “aberturas” onde se retirava a comida na Serie Clássica. Note que o ouro-latinum e os cristais de Dilithium são algumas das
poucas substâncias na galáxia que não podem ser reproduzidas, consequentemente possui valor para algumas raças pertencentes ou
não da Federação, e a própria Federação (como no caso dos Cristais de Dilithium).
TRANSPORTADORES
Transportadores são dispositivos de conversão matéria-energia que transportam um objeto, transformando-o em um padrão de
energia que pode ser transmitida como um sinal de trans-barreira complexo pelo primeiro nível do subespaço (ou hiperespaço)
controlado por um jogo de coordenadas. Nas coordenadas desejadas, é reintegrado em sua estrutura original.
A operação de transporte é bastante direta. O objeto que é transportado é primeiro travado pelos sensores. Este travamento pode
ser mantida, em princípio, indefinidamente. Quando o teletransporte na verdade começa, o objetivo é envolvido em um campo de
força, chamado de Feixe de Travamento Anular (ACB).
Então, tudo dentro do ACB é esquadrinhado pelos scarners de Foco da Imagem Virtual das Moléculas (VFMIS). Estes escaners
são projetados para registrar partículas subatômicas individuais dentro da área do ACB, os Transportadores podem afetar coisas que
seriam invisível ao sistema de sensores. São usados compensador de Heisenberg para superar a incerteza de posicionamento.
Alimentado pela informação ganha durante o processo auto seqüencial se forma a base para o “Rastro” de identificação.
Por causa da imensa quantia de dados quânticos armazenados que precisaram ser posicionados ao executar o esquadrinhamento,
raramente são armazenados Rastros de ID por muito tempo. Eles simplesmente são escritos e rescritos elaboradamente pelo próximo
processo. Normalmente não são programados Transportadores de carga e Sintetizadores para operar a este nível de detalhe, mas
geralmente ao nível molecular. Transportadores e Sintetizadores podem ser reprogramados para mais detalhe se desejado.
Depois que o dados são armazenados, o Ionizador e o Feixe de Transição de Fase trabalham para executar a manipulação da
matriz quântica exigida para transformar o objetivo em pura energia. Este o processo é chamado de desmaterialização. Isto produz as
familiares centelhas douradas dos Transportadores da Federação mais antigos, e os efeitos vermelhos e azuis de sistemas da Federação
mais modernos, devido a métodos diferentes de desmaterialização e transição de fase que foram desenvolvido.
Um outro método usado é a tecnologia conhecida por utilizar uma “troca” de Hyglanian para desmaterializar o objetivo
produzindo variações familiares no efeito. Este processo resulta em muitos outros padrões: um manchado brilhante avermelhado
(sistema Klingon mais antigo); uma massa sólida vermelha com um pouco de centelhas brilhantes (sistema Klingon mais recente); um
verde translúcido (Romulano); um padrão espiral azul-cinzento (sistema Ferengi antigo); faísca de cor escura (sistema Ferengi
moderno e Cardassiano); uma luz translúcida verde com uma hélice dubla brilhante (Borg); e um efeito circular branco (Pakled).
Todo o processo de desmaterialização deixe rastros de ionização residuais distintos que podem ser descobertos depois. Estes
pequenos rastros raramente duram mais de alguns horas.
Note que durante o processo de desmaterialização ou rematerialização, o objetivo que é transportado, dentro de um limite, é capaz
de falar e se movimentar até que a parte de corpo apropriada é completamente desmaterializada ou rematerializada, entretanto isto não
é recomendado. A toda hora, um objetivo vivente que é transportado mantém relativa consciência e alerta do que está acontecendo.
Neste momento, o objetivo é agora pura energia (semelhante a energia dos Phasers) e existem ao longo do primeiro nível da
barreira do subespaço, e é mantido pelo o que é conhecido como feixe de transporte que é mantido pelo amortecedor padrão. Um
amortecedor padrão ativo manterá um único, analógico, controle em cima do feixe de transporte; enquanto um multiplicador, ou
multi-alimentador do amortecedor padrão mantém um controle muito mais complexo e contínuo em cima do feixe de transporte.
Quanto mais antigo o amortecedor padrão, há mais possibilidades para efeitos colaterais que poderiam ser experimentados por
seres que sofrem passagens repetidas. A “Psicose de Transportador” foi diagnosticada originalmente em 2209, e se referiu a condições
causadas por desarranjo de moléculas da química neurológica durante o processo transporte. Isto é causado pelo estado quântico dos
átomos dentro do organismo reintegrado que é alterado.
Esta condição afeta a coordenação motora do corpo, sistemas autônomos e funções complexas do cérebro. Os efeitos são durante
um certo tempo cumulativos. Vítimas podem sofrer: paranóia e ilusões paranóicas, múltipla personalidade, alucinações táteis e
visuais, histeria, etc. Sintomas periféricos podem incluir: insônia, taxa cardíaca acelerada, miopia, espasmos musculares e
desidratação. Com a melhoria da tecnologia, e o desenvolvimento do amortecedor padrão multi-alimentado em 2319, nenhum outro
caso foi informado, embora algumas raças ainda usem unidades mais velhas.
Enquanto estiver no amortecedor padrão, vários coisas podem ser feitas ao feixe de transporte, como a manipulação de sua
energia, permitindo ao operador do Transportador a escoar energia ou dispersar um feixe de energia disparando-o.
Enquanto o feixe de transporte está no amortecedor padrão, os biofiltros procuram padrões de agentes biológicos conhecidos,
como contaminações e doenças, e os removem. Biofiltros só podem procurar padrões que eles foram programados para procurar. Isto
inclui atualmente acima de 95% de todos os vírus conhecidos e agentes bacteriológicos. Em modelos mais velhos, o procedimento de
desinfecção era realizado em um objetivo materializado e esquadrinhando, e transportando os agentes para fora sem desmaterializar o
objetivo ou danifica-lo.
Também é possível, entretanto não recomendado, neste momento, alterar o rastro padrão para ajustar o material genético do
objetivo transportado. Finalmente, enquanto o padrão está no feixe de transporte, os sensores da nave esquadrinham o local de
destino, e o padrão é ajustado para se igualar a velocidade relativa do local de aterrissagem e posição no espaço.
Neste momento, o emissor do Transportador envia um sinal pela onda portadora do subespaço ao longo do primeira nível do
subespaço. O ACB é emitido então ao longo desta onda portadora para seu destino. No destino, o ACB converte-se completamente
para o espaço normal e a fase de transição do processo de rematerialização de longo alcance começa.
É possível para o operador romper o ACB intencionalmente e dispersar a energia no espaço normal. Porém, este processo lançará
uma tremenda quantidade de energia. Também, qualquer energia que o objeto possui estocada, como em uma bateria, também será
lançada. Isto freqüentemente lança grande quantidade de energia, que acaba em uma explosão.
Este processo é muito semelhante a trazer um objeto para a unidade de Transporte, com a exceção que inicialmente o ACB é
formado, etc., a distância. O ACB então regressa fora da ordem do emissor e a rematerialização acontece.
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Cada operação de transporte consome 5 segundos. Depois os sistemas precisam se reajustar e esfriar, o que leva outros 85
segundos. Cada estação de Transportador pode executar uma só operação de transporte a cada 90 segundos. Transportar uma massa
de 250 kg requer o gasto de 37 MW de energia.
O alcance operacional normal para Transportadores da Federação depende do alcance máximo dos scanners, do Ionizador e do
equipamento de Transição de Fase. Normalmente este alcance é de 40.000 km. O alcance para transportadores de emergência ou
Transportadores de naves auxiliares é de 15.000 km. Em casos de escassez de energia, interferências no subespaço, campos
eletromagnéticos, ou radiação, este alcance pode ser reduzida segundo o GM. Interferência severa pode resultar na impossibilidade
do Transportador poder operar. Não podem ser usados normalmente através de telas defletoras, massas densas, intensos campos de
energia, campos gravimetricos, ou outros fatores que possam afetar a estrutura do subespaço. A interferência também pode ser
causada por certos materiais radioativos, minerais, radiação iônica, e assim sucessivamente. Ela pode ser parcialmente diminuída
utilizando-o qualquer outro Transportador, e essencialmente transportando de um transportador para o outro, ou usando Transpondes
para melhorar o fluxo de informação entre o Transportador e o local de transporte.
Transportar algo de uma estação de Transporte dentro de um campo de Dobra é possível, mas só se o subespaço do destino estiver
aproximadamente na mesma velocidade. Quanto maior a diferença, maior a probabilidade de fracasso. Isto significa que se for
necessário transportar algo entre naves em velocidade de Dobra, é melhor que ambas as naves estejam viajando na mesma velocidade.
Transportar enquanto o objetivo e o destino estão em velocidades dramaticamente diferentes podem criar um distorção secundário
no padrão de materialização e podem dar a sensação conhecido como “Caminhando pelas Paredes”.
Para realizar um transporte bem sucedido, deve-se obter um sucesso na perícia Operações de Aparelhos
Eletrônicos(Transportadores), modificado de acordo com a tabela abaixo e pela vontade do GM. Com um sucesso o transporte
ocorreu normalmente. Se este teste resultar em uma falha, a diferença em que o teste falhou é subtraído de um segundo teste na
perícia Operações de Aparelhos Eletrônicos (que também é modificado pelos modificadores originais). Se este rolo também resultar
em falha, então a diferença no qual o teste falhou determinará os resultados. Se o segundo teste falhar por 1 a 15 pontos (1 a 10 em
modelos mais velhos), o objetivo transportado começará a sofrer de alguma forma de desequilíbrio físico, provavelmente de Psicose
de Transportador.
Se falhar por 16 a 19 pontos (11 a 19 em modelos mais velhos), então o objetivo é destruído de uma maneira particularmente
horrível. Se o rolo falha por mais de 20 pontos , algo “misterioso” acontece. Se o segundo teste tem sucesso, então o transporte tem
êxito. Considera-se que o operador notou o engano e o corrigiu a tempo.
Qualquer fracasso também pode indicar que o computador cancelou a operação devido a parâmetros de segurança que são
excedidos. Se isto acontece, não podem ser executados transportes até a passagem de 85 segundos, enquanto o Transportador se
reajusta. Uma falha crítico dobra o tempo de reajuste, com o computador compensando a dificuldade imprevista. Outros casos ficam
por conta do GM.
“Misterioso” se refere que pode indicar que o objetivo transportado foi duplicado de alguma maneira, jogado fora de fase com o
universo normal, troca de corpos com um universo paralelo próximo, etc. Isto depende inteiramente do GM.
Normalmente todas as naves estelares da Federação são equipadas com várias salas de transporte (uma nave classe Galaxy possui
6 salas) ou com uma sala especial bem maior que o normal, a fim de possibilitar um transporte em massa caso seja necessário, como
um evacuação da nave.
Os modificadores seguintes se aplicam aos NHs efetivos quando é realizado uma operação de Transporte.
Transportando do transportador para um local: +10
(Até 40.000 km) -1 por cada 1.000 km a mais.*
* Este modificador só se aplica à tentativa inicial.
Transportando de um local para o transportador ou para outro local: +0
(Até 40.000 km) -1 por cada 1.000 km a mais.
Interferência leve: -4
Interferência moderada: -8
Interferência severa: -12
Travamento do transporte com ajuda dos comunicadores: +4
Travamento do transporte com ajuda de Transpondes padrão: +5
Objetivo se transportando em outro Transportador: +7
Transporte através de um campo de Dobra: -1 por 0.1 da diferença dos Fatores de Dobra, -10 para cada Dobra.
Transporte por materiais densos:
(como: cimento, etc.), -1 por 100 metros.
Transporte por materiais extremamente densos:
(como: concreto reforçado, etc,), -1 por metro.
Transporte por materiais protegidos:
(como: campos de força, etc.), -1 por milímetro.
Outras habilidades do Transportador incluem:
Manter no Amortecedor Padrão:
O Amortecedor Padrão é um dispositivo que retém a transmissão do feixe de transporte enquanto os compensador de Doppler
corrigem o movimento relativo entre o emissor do Transportador e as coordenadas designadas. Porém, o Amortecedor também é
capaz de reter o que foi enviado ou foi recebido no feixe sem materializa-lo por até sete minutos. Isto é usado principalmente para
reter um objeto transportado enquanto a segurança chega ao local do transporte. Depois da sete minutos, o computador completará a
reintegração automaticamente de forma que nenhuma degradação ocorrerá.
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Dispersões:
Este é o processo de reintegrar o objetivo de propósito depois de desimpedir o ACB. Permite reconstituir o objetivo sem um
padrão. Para fazer isto, a trava de segurança deve ser anulado. Isto requer um teste na perícia Operação de Aparelhos Eletrônicos
(transportador) e leva dois segundos. Isto é usado principalmente para realizar a dispersão de objetos transportados altamente
perigosos, como dispositivos explosivos. O objeto transportado se formará e normalmente terá a forma de gases e partículas
microscópicas, quase sempre criando uma explosão.
Biofiltros:
Quando o alvo é transportado, o padrão molecular é esquadrinhado pelo computador que usa um programa de diagnose com um
nível de habilidade igual a 15. O programa procura especificamente padrões que correspondem aos de agentes bacteriológicos e
virais. Se estes padrões são descobertos, o padrão em questão é manipulado para torna-lo inerte. Este programa pode reconhecer só
padrões para os que foi programado previamente. Não é totalmente eficiente, mas eliminará acima de 95% de todo agente viral
conhecido, perigos patológicos e bacteriológicos.
OUTRAS TECNOLOGIAS
A seguir há uma lista de vários equipamentos, armas e armaduras que o GM deve pensar bem antes de inclui-los ou não em sua
campanha, entretanto, sinta-se a vontade para usar qualquer equipamento de qualquer suplemente que queira, deste que de alguma
forma seja mantida a “atmosfera Trek”, e lembre-se que os melhores equipamentos normalmente estão disponíveis para oficiais da
Frota Estelar e aos Romulanos. Os equipamentos a seguir estão descritos em GURPS Ultra-tech. ND: Não Disponível.
Nível Tecnológico 8
Armaduras: Monocris e Reflec são ineficazes contra Phasers ou Disruptors (mas são úteis contra outras armas de feixe).
A Armadura vaporizante é usada em alguns naves da Federação para reduzir o dano de Phasers. O uso como armadura pessoal não
foi demonstrado.
Armas: Tudo substituídos por Phasers e Disruptores.
Clonagem: Embora possível, a clonagem não é amplamente usada pela Federação, e só foi aperfeiçoado recentemente pelo
Império Klingon. É considerado que Clones são diferentes dos seus doadores na Federação, e desfrutam de direitos legais como
indivíduos separados. A clonagem de partes para transplantes existe, mas é igualmente rara.
Biônicos: O seus uso não é extenso na Federação. Porém, os Borg usam a biônica extensivamente.
Transplantes de cérebro: Virtualmente desconhecido.
Hipo-pneumo-injetor: Identico ao Hypospray.
Nível Tecnológico 9
Armadura Retrorrefletora: DP 3, RD 1 contra Phasers.
Armas: Tudo substituídos por Phasers.
Cybertech: N/D.
Mesa de diagnose: Disponível em Bases Estelares e algumas naves de grande porte, como as classe Galaxy.
Automedic: N/D.
Cópia cerebral: foi usado 2365 pelo Dr. Graves. Também era usado por Dr. Soong na transferência das recordações da esposa dele
para o corpo andróide que ele tinha construído. A Federação proíbe seu uso.
Implante de gravador: N/D.
Intercomunicador avançado implantado: N/D.
Guelras biônicas: N/D.
Nível Tecnológico 10
Cristais laser: N/D.
Armas: Tudo substituídos por Phasers.
Armadura refletiva: N/D.
Armadura de Combate Autopropelida: N/D.
Implantes psíquicos: N/D.
Dealbação Cerebral: Disponível, mas considerado um castigo cruel e incomum pela Federação.
Nível Tecnológico 11
Pistolas de elétrons: Estes são substituídos por Phasers.
Armas de êxtase: N/D.
Espadas de Luz: N/D.
Escudos de Força (defletores): Usado atualmente em naves, está em desenvolvimento um modelo de defletor para uso pessoal.
Armadura Supercondutora de Calor: N/D.
Tecido Energizado: N/D.
Traje Cibernético: N/D.
Equipamentos hológraficos: Está atualmente no “nível de Holodeck” de desenvolvimento.
Nível Tecnológico 12 e acima
A única tecnologia disponível nestes níveis de desenvolvimento são os Transportadores (NT 15+). É atualmente desconhecido
como a Federação pôde desenvolver esta tecnologia de Teletransporte tão rápido. Veja a pg. 23 e o GURPS Ultra-Tech pg. 117 para
mais informações. Considere que os Sintetizadores são um tipo especializado de Transportadores para estas regras.
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Medicina
Mais que qualquer outra coisa, os sistemas nas enfermarias das naves de Star Trek demostram na prática a medicina daquela era.
Os médicos podem curar ferimentos em segundos, ver a anatomia interna de um paciente em real tempo, e examinar seu códigos
genéticos em busca de irregularidade.
A maioria destes dispositivos requer um teste na perícia Operações de Aparelhos Eletrônicos (Sistemas Médicos).

EQUIPAMENTO MÉDICO PORTÁTIL
AUTOSUTURA
Um Autosutura é usado para fechar feridas em pacientes. Tem a mesma função que as suturas do seculo 21. Considere-a
semelhante ao Protoplaser.
BANDAGENS
O departamento Médico da Frota Estelar tem uma grande variedade de opções de bandagem. Bandagens simples são feitas de
materiais estéreis, inertes, para não aderir aos ferimentos. Dermapatch está disponível em gotas e em aplicador, ou em partes maiores
pré-moldados. Dermapatch tem as mesmas capacidades da Sensi-pele (GURPS Viagem Espacial pg.70).
BISTURIS
Há três variedades para escolher: lâminas cortantes tradicionais com uma extremidade monomolecular, bisturis a laser que
cauterizam enquanto cortam, e bisturis de nanotech que separam os tecidos ao longo das linhas celulares sem dano.
Bisturis a laser somam +1 na perícia Cirurgia do doutor por causa mínimo sangramento existente, mas pode facilmente cegar
qualquer um imprudente o bastante para olhar de perto o feixe, embora que os bisturis só possam cortar dentro de sua duração focal.
Lâminas Monomoleculares não requerem energia e cortam rapidamente a maioria dos materiais com esforço mínimo.
Finalmente os bisturis de Nanotech causam rompimento mínimo de tecido mas operam lentamente.
Um enredo interessante poderia envolver o desenvolvimento de um bisturi que utiliza alguma forma a tecnologia de Transporte.
CARDIOESTIMULADOR
Esto é um desfibrador que também pode reiniciar um coração parado. Soma +2 para cada tentativa a revivificação de um paciente
que sofre de alguma forma de deficiência orgânica coronária. Este dispositivo não danifica os tecidos superficiais.
ESTIMULADOR CORTICAL
O estimulador cortical provê um método de ressuscitação para pacientes. É particularmente efetivo para danos na cabeça e
pacientes letárgicos. Considere sendo uma versão um eletrônica da Tricordrazine.
ESTIMULADOR METABÓLICO
Aumente as funções metabólicas em pacientes que mostram uma diminuição dessas funções.
ESTIMULADOR NEURAL
Este dispositivo estimula o Sistema Nervoso Central de pacientes que sofreram alguma forma de interrupção neuro-sináptica. Isto
é particularmente útil em tratar um paciente que sofreu um choque ao ser atingido por um Phaser em ajustes elevados.
O Estimular Neural exige um turno para ser acionado, e um turno para calibrar. Realizando um teste bem sucedido de Operação de
Aparelhos Eletrônicos (Sistemas Médicos) somará +2 nas tentativas de ressuscitação com Primeiro Socorros ou Medicina.
EXOSBISTURI
Um parente eletrônico do bisturi do século 20. O considere sendo uma faca eletrônica. Médicos não precisam efetuar testes em
condições normais para usa-lo devido à condição anestesiada do paciente e de sua precisão.
HYPOSPRAY
O Hypospray é um dispositivo de mão usado para a administração intravenosa e subcutâneo de dosagens cuidadosamente
controlados de medicamentos em um paciente. O Hypospray injeta o medicamento através de uso de um microscópico fluxo sobre
pressão. Permite injetar medicamentos diretamente na pele ou através de roupas (com até RD 1) sem penetração mecânica. Não gera
nenhum modificador, mas os medicamentos usados terão efeitos diferentes. Leva um segundo para remover e um para substituir um
frasco de medicamento. O cartucho de ar pode aplicar até 100 injeções. Leva um segundo para remover e um segundo para substituir
o cartucho de ar. Peso é de 125 gramas. Custo: $125. Os cartuchos de ar para substituição custam $10 cada e tem peso desprezível.
INDUTOR DE ONDA ALFA
A o indutor de Onda Alfa é um dispositivo que induz ao sono a maioria dos humanoides. Não substitui o sono natural, e
freqüentemente não pode ser usado. Considere-o sendo uma versão eletrônica de um anestésico. O paciente entra um estado de sono
profundo durante o qual os procedimentos cirúrgicos podem ser efetuados sem causar a mínima dor para o paciente.
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INDUTOR SOMNETIC
Um dispositivo que induz ao sono. Semelhante as unidades Indutoras de Onda Alfa.
NEUROLINK
Permite para um doador saudável possa assumir as funções autônomas de um paciente de dano cerebral. Um vínculo é feito
prendendo um pequeno aparelho à cabeça do “doador” e o outro na cabeça do paciente. Quando ativado, as funções autônomas do
doador assumem o controle do coração do paciente, pressão sangüínea, respiração, etc. Note que o médico que esta assistindo deve
usar a perícia Operação de Aparelhos Eletrônicos (Sistemas Médicos), sofrendo redutor de -4 se o médico não possuir especialidade
pela raça do doador ou a raça do paciente, e -8 para falta de especialidade com a raça de ambos. Fracasso causa ao doador e/ou ao
paciente uma parada de suas funções autônomas a menos que eles obtenham sucesso em um teste de HT menos a margem pela qual o
médico falhou.
PSÍCOTRICORDER
Semelhante ao Tricorder padrão, o Psícotricorder pode também ser usado para registrar recordações passadas de um paciente.
Tipicamente é usado para recobrar recordações dentro das últimas 24 horas.
Veja também a descrição do Tricorder Médico para mais detalhes.
SEPARADOR SÔNICO
Um dispositivo que separava os tecidos em partes com grande precisão. É usado principalmente em operações no cérebro, mas
também é útil em outras áreas do corpo que tem partes muito pequenas ou muito delicadas.
KIT MÉDICO PADRÃO
O Medikit de um Médico é pequeno, projetado para levar instrumentos e medicamentos de emergência.
Um kit padrão completo incluiria:
1 - Protoplaser (veja acima)
1 - Conjunto de bandagem (veja acima)
1 - Cardiestimulador (veja acima)
2 - Hiposprays (veja acima)
1 - Tricorder médico (veja acima)
1 - Estimulador Neural (veja acima)
1 - Respirador
1 - Kit de medicamentos a seguir:
5 - frascos de Delactovine
5 - Frascos de Tricordrazine
3 - Frascos de Analgina (veja o GURPS Viagem Espacial pg. 68)
4 - frascos de Hyronalyn (considere como Antirad para efeito, veja o GURPS Viagem Espacial pg. 68)
3 - frascos de Panamyacin (considere como Genericilina para efeito, veja o GURPS Viagem Espacial pg. 68)
São contidas as doses de qualquer tipo de droga em frascos, que devem ser inseridos no Hypospray. O kit padrão pode ser alterado
para missões ou situações em particular, mas deve ser alterado antes da missão começar. Por exemplo, se o doutor saber que ele está
entrando em uma zona de combate, ele pode substituir os 3 frascos de Panamyacin com mais Hyronalyn ou Analgine.
Quase qualquer droga encontrada no GURPS Ultra-Tech e GURPS Extremista-Tech esta disponível em qualquer Base Estelar, e
podem ser rapidamente sintetizado em um grande numero de doses, se necessário. A quantia de doses por frasco permanece à vontade
do GM. Uma lista separada de medicamentos disponíveis pode ser encontrada mais adiante.

TRICORDER MÉDICO
O Tricorder Médico é um TR-580 modificado com um sonda médica externa extra anexa a um escâner. Como um computador,
considere que possui nível de complexidade 3.
Para seu tamanho, o Tricorder Médico pode armazenar quantias vastas de dados em sua própria memória para ajudar a avaliar as
condições no local.
O Tricorder Médico possui um pequeno sensor de mão externo. Este periférico contém mais de 100 sensores, e o Tricorder contém
um banco de dados médico especializado que provê ferramentas de diagnóstico médico detalhado no campo inclusive tomografia.
Uma pequena batuta de diagnose ajusta no topo do periférico é ocasionalmente usado pelo médico para prover alta-resolução no
esquadrinhamento. Tricorders médicos somam +4 nos teste de Diagnose do médico quando usado corretamente. Use Operação de
Aparelhos Eletrônicos (Médico).
Juntos, estes sensores permitem para o Tricorder Médico fazer diagnoses muito detalhadas em espécies conhecidas. Em espécies
desconhecidas, isto é limitado se o forma vida está doente ou agonizante. Uma análise detalhada não é possível em tal situação.
Alcance efetivo é de aproximadamente 25 cm.

EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ENFERMARIA DE UMA NAVE ESTELAR
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AGRUPAMENTO SUSPENSO DE SENSORES
Este é um arranjo circular de sensores localizado sobre a Bio-cama primária em enfermaria de naves estelares. Aumenta a
eficiência dos sensores da Bio-cama, e também provê um campo de retenção de emergência para prevenir contaminação. Fornece
bônus de +3 nos testes de Diagnose além dos +4 que a Bio-cama fornece.
ARMAÇÃO DE APOIO CIRÚRGICA
Armações de Apoio cirúrgicas se prendem a Bio-camas provendo ajuda durante cirurgia e apoio de vida de emergência. Coberta
com biosensores, a armação tem uma grande exibição da área cirúrgica e soma +4 nos testes de Cirurgia do médico.
BIOCAMA
Esta é uma cama de hospital projetada ortopedicamente possuindo sensores de biofunções que monitoram o paciente
completamente. A cama é elevada para permitir que o médico possa examinar o paciente confortavelmente. Tem um monitor gráfica
acima da cabeça do paciente que dá o seu estado atual. Campos de contenção estão disponíveis em alguns modelos. Biocamas dão
bônus de +4 nos testes de Diagnose do médico que as utiliza.
CAMPO DE BIOREGENERAÇÃO
Um Campo de Bioregeneração é um campo de energia que acelera o crescimento celular. Considere para conferir a vantagem
Regeneração temporariamente no paciente. Um campo estéril é tipicamente usado durante este procedimento manter infecção fora do
efeito multiplicador do Campo de Bioregeneração.
FAIXAS DE AJUDA MOTORA
Uma correia eletrônica presa aos membros danificados de pacientes que aumentam os impulsos neurológicos providos pelo
paciente ao membro danificado. Útil para reabilitação.
GERADOR DE CAMPO DE STASIS
Este dispositivo é usado em emergências quando um paciente não pode ser estabilizado e pode ser requerido tratamento que não
está imediatamente disponível. Reduz significativamente a velocidade de toda a atividade biológica dentro do perímetro do campo e
coloca o paciente em um tipo de animação suspensa. Um paciente colocado em stasis não está protegido de ataques externos. O
paciente não estará sujeito a passagem do tempo enquanto estiver debaixo da influência de uma unidade de stasis e toda a atividade
bioquímica do cérebro do paciente é efetivamente paralisada.
MICROTOME
Um instrumento eletrônico que corta em muitas partes muito pequenas de tecido orgânico para exames microscópicos. Útil para
adquira amostras de tecido doente para análise médica.
NANOCIRURGIÕES (NT 11+)
Uns dos mais novos recursos médicos da Federação, resultado da nanotecnologia. Centenas de robôs microscópios, que
normalmente controlados pelo computador da nave penetram no corpo do paciente e reparam danos.
Eles sempre devem ser assistidos por um médico. Nanocirurgiões são úteis para reparar danos adicionais causados por drogas (por
exemplo), mas não afetam a droga em si. O seu uso soma +4 para qualquer tentativa de para curar dano interno que não responde a
medicamentos e ao tratamento padrão.
PROTODYNOPLASER
Um dispositivo que ajudava na estabilização das condições do paciente. Normalmente fornece +2 para todas as tentativas de
estabilização de um paciente.
PROTOPLASERS
Estes dispositivos são usados para curar o dano interno e externo do corpo sem a necessidade de cirurgia. Eles usam um pequeno
campo de força, laser de fase modulada, e aceleradores metabólicos para curar rapidamente qualquer dano. Protoplasers podem ter
uma grande variedade de tamanhos para finalidades diferentes. Unidades menores são úteis quando envolve os olhos e orelhas,
enquanto unidades maiores curam cortes e até mesmo ossos quebrados.
Eles conferem a vantagem Recuperação Instantânea e Regeneração Instantânea temporariamente à área tratada, mas não pode
substituir a cirurgia em danos graves. Por exemplo em um ferimento profundo, ele poderiam lacrar os tecidos danificados e a perda de
sangue, mas um buraco subcutâneo permaneceria a menos que fosse fechasse com cirurgia.
Dentro destas limitações, Protoplasers podem restabelecer 1 ponto de HT perdido por turno. O seu peso é de ½ quilo. O custo é
$1.000 para uma unidade portátil, mas há Protoplasers de grande porte instalados em enfermarias que podem tratar de grandes
ferimentos, ossos quebrados e membros dilacerados ou mesmo amputados.
Depois de tratamento, o paciente deveria fazer um teste adicional de HT. Se falhar, a área ferida ainda está danificada e precisa de
um dia extra de repouso igual a margem da falha. Este dispositivo não irá curar dano causado pelo ferimento em si, como o dano
causado pela perda de sangue, tendo de ser tratado a parte.
OSTEOTRACTORS
Estes são campos tratores médicos que fixam e imobilizam um osso quebrado antes do tratamento com um Protoplaser. Eles agem
como um apoio temporário durante tratamento.
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REPLICADOR GENETRONIC (NT 11+)
Um dispositivo médico experimental que estimula o código genético de um indivíduo para reproduzir qualquer tipo de células que
o paciente necessita. Confere a vantagem de Regeneração Imediata temporariamente ao paciente.
STERILITE (ou CAMPO ESTÉRIL)
Algumas interpretações listam isto como um medicamento. Se você subscreve a esta teoria, então liste como tal, com as mesmas
capacidades gerais de Panamyacin. Seu uso por Dr. McCoy na serie Clássica parece indicar que é um efeito de campo que previne
qualquer e toda a contaminação durante a cirurgia. Se você prefere esta teoria, então somará +2 nos testes de recuperação, desde que o
paciente não tem nenhuma infecção para lutar durante a recuperação.
TRANSDUCER NEURAL
Dispositivos médicos que provêem a mesma função que as Faixas de Ajuda Motora, mas são temporariamente implantados nos
pacientes para aumentar transmissão dos impulsos neurais do cérebro para qualquer área do corpo. São usados freqüentemente em
pacientes com dano na coluna cervical.
UNIDADE DE INFUSÃO DE PLASMA
Instrumento usado para transfusões de sangue, plasma de sangue, etc. Para pacientes que precisam deles. É usado do mesmo modo
que as transfusões de sangue são hoje. A Unidade de Infusão Plasma também provê filtragem completa do material usado nele.

MEDICAMENTOS
A variedade de medicamentos disponíveis no universo de Jornada é imensa. Consulte os volumes mais recentes sobre medicina,
extrapole os possíveis avanços de uns alguns cem a duzentos anos e mistura as contribuições de vários dúzia civilizações alienígenas,
e a lista resultante é verdadeiramente astronômica. Os medicamentos disponível provavelmente variam de substâncias químicas
tradicionais a substâncias que estimulam funções naturais, que combatem bactérias e vírus a nanotecnologia. A lista seguinte é apenas
um pequeno exemplo dos tipos de medicamentos que estão disponível ao Oficial Médico. A menos que seja dito o contrário, os
medicamentos são geralmente efetivos por aproximadamente 24 horas por dose. O GM e o Oficial Médico devem se sentir livres para
somar a esta lista medicamentos novos desenvolvidos, ou na campanha, ou nos episódios. Em casos onde há mais de um tipo de droga
para condições semelhantes, a outra droga é usada se é conhecido que o paciente tem uma reação alérgica à primeira.
Anesthezine
Este é um inalante que pode ser usado como um anestésico geral, mas é mais freqüentemente usado pela Segurança como uma
medida de controle de intruso. A vítima testa sua HT menos o número de turnos de exposição, falhar significa cair inconsciente
imediatamente. Ele permanecera inconsciente durante HT-30 minutos depois de cessar a exposição ao gás. Se a vitima permanecer
acordado e exposta ao gás, ela perderá um ponto de Fadiga por turno até a inconsciência.
Benjisidrine
Um anti-arrítmiaco que regula algumas funções do coração. Soma +2 em Primeiros Socorros ou Medicina quando testados para
tentar estabilizar um paciente que sofre de irregularidade cardíaca.
Bloqueadores de Memória
Estes são usados para bloquear recordações específicas de forma permanente em um paciente. Isto é útil se um paciente viu algo
desagradável, ou foi exposto a informação que podem violar a Primeira Diretriz. O médico de testar Medicina ou Psicologia cada
conjunto em particular de recordações a serem bloqueadas. O paciente pode se lembrar dessas recordações bloqueadas com um bem
sucedido teste de IQ-2 (menos a diferença que o medico foi bem sucedido).
Chloromydride
Uma droga de estimulação cardíaco usada onde Inaprovaline é ineficaz ou pode causar reações alérgicas. Soma +2 em Primeiros
Socorros ou Medicina para tentar reavivar um paciente com parada cardio-pulmonar. É normalmente usado em conjunto com
estimuladores neurais para benefícios adicionais. Um teste bem sucedido pelo médico permite para ao paciente “recém-falecido” um
novo teste de HT para se recuperar.
Combinação de Tri-boi
Esta droga ajuda a prover oxigênio para o sangue em atmosferas rarefeitas, ou em casos de pouco oxigênio. Trate como um
respirador (pg. S49) com a finalidade de eliminar as penalidades de Fadiga em atmosferas rarefeitas, e fornece um bônus de +2 em
todos os teste de HT ambientes pobres em oxigênio.
Cordrazine
Um poderoso estimulante que normalmente reavivará completamente um paciente atordoado ou inconsciente. Teste contra HT+5
para recuperar a consciência. Adicionalmente, a droga restabelece 1D pontos de Fadiga. Cordrazine também soma +2 para os testes de
médicos que usam Primeiros Socorros ou Medicina em pacientes feridos pois ajuda a estabilizar a condição do paciente. Cordrazine
pode conduzir a fantasias e paranóia com uma overdose, e a droga é viciadora. Trate os pacientes de overdose como tendo +1 em ST e
DX, e as desvantagens Paranóia e Fantasia, ao término de 24 horas, o paciente realiza outro teste de HT, sucesso indica que se
recuperar e os efeitos cessam, sofrendo ainda 1D+2 pontos de fadiga, falha critica significa que as desvantagens serão permanentes.
Corophizine
Um antibiótico de uso geral. Soma a metade de 1D a HT efetiva para a recuperação de pacientes de uma enfermidade. Esta droga
também soma +5 para testes de HT contra infecção em ferimentos. Tem efeitos colaterais mínimos e é não vicia.
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Delactovine
Um estimulante comum com alguns efeitos colaterais. É ligeiramente viciador. Restabelece ½D pontos de Fadiga e fornece +1 ao
deslocamento. O medicamento permanece efetivo durante um numero de horas igual a margem pelo qual o médico foi bem sucedido,
no mínimo um hora.
Destilado de Tryptophan-Lysine
Estes são antibióticos mais poderosos. Eles somam 1D para o HT efetivo do paciente, mas às custas de um estado de ligeira fadiga
(perda de 1d/2 pontos) isso dura até o fim de tratamento. Destilados de Tryptophan-Lysine somam +6 em testes de HT contra
infecções em ferimentos.
Dexalin
É usado para tratar privações de oxigênio. Se o paciente sofre de efeitos de exposição ao vácuo ou alguma outra forma de falta de
oxigênio (como afogamento), Dexalin permitirá a recuperação de Fadiga a taxa de 1 ponto por minuto, com uma recuperação imediata
de 3 pontos. Dexalin também somará +2 para testes de HT para evitar dano cerebral.
Dylamadon
Este é um neuro-inibidor poderoso usado para eutanásia indolor. Dra. Crusher a usou para matar a Conselheira Troi no episódio da
Nova Geração “Man of the People”. Se esta é uma prática aceitada na Federação, ou simplesmente um uso alternativo do
medicamento, é decisão do GM. Nota: O Dr. McCoy também usou eutanásia no próprio pai dele, e aparentemente não incorreu
nenhuma punição (diferente de seus próprios sentimentos de culpa).
Formazine
Um estimulante comum que pode causar irritabilidade com uso prolongado (mais de três dias). Caso contrário, tem os mesmos
efeitos que Delactovine.
Hyronalyn
Este medicamento protege contra as náuseas e demais efeitos da radiação. Uma dose divide ao meio a quantia efetiva de radiação
que o personagem recebe, e uma segunda dose divide novamente, e assim por diante. Cada dosagem além da primeira arrisca um
envenenamento por Hyronalyn que poderia causar a perda permanente de 1 ponto HT, a menos que um teste bem sucedido de HT+4
(menos o número total de doses) for feito pelo paciente.
Inaprovaline
Uma droga de estimulação cardíaca que também pode ser usada para estabilizar um paciente enfraquecido.
Kayolane
Esta droga causa inconsciência imediato a menos que o paciente seja bem sucedido em um teste de HT-4. O paciente permanecerá
adormecido durante 16-HT horas.
Leporazine e Morathial
Um ressuscitador geral.
Lexorin
Um inibidor de neuro-transmissores. Esta droga diminui a IQ temporariamente a razão de 1 ponto por dose, mas cada dose
também faz com que qualquer tentativa de usar qualquer psiquismo recebe penalização de -1 por dose. Lexorin também pode acalmar
os pacientes excitados ou agitados. Em caso de mais de três doses em 24 horas, o paciente também começa a perder DX, como o
Sistema Nervoso Central começa a perder o controle de funções voluntárias. Se a IQ cair abaixo de 3, o paciente tem que ser bem
sucedido em um teste de HT para cada dose adicional, falha significa parada total de todas as funções do corpo, autônomas ou não. Se
IQ cair a 0, o fracasso é automático, e só procedimentos de ressuscitação de emergência podem salvar o paciente. Lexorin é
ligeiramente viciador, e pode fazer com que o paciente se sentir feliz e excessivamente confiante.
Melorazine
Esta droga causa inconsciência imediato a menos que o paciente seja bem sucedido em um teste de HT-6. O paciente permanecerá
adormecido durante 18-HT horas.
Metrazine
Cardíaco anti-arrítmico. Veja Benjisidrine para regras.
Stokaline
Um estimulante moderado que reavivará um paciente inconsciente ou atordoado em com um teste de HT. Não tem nenhum efeito
colateral principal e não vicia. Porém, pacientes podem desenvolver uma rápida tolerância a ele. Cada vez que o Stokaline não é
efetivo, todos os futuros usos naquele paciente sofrerão um redutor de -1 no teste. Este efeito é permanente e cumulativo.
Tricordrazine
Uma versão refinada de Cordrazine sem os efeitos colaterais de paranóia e fantasias, mas só funcionará com um teste bem
sucedido de HT+2. Continua podendo viciar.
Vertrazine
Soma +2 para resistir aos efeitos de qualquer situação que causa vertigem. Um personagem que a use antes de entrar em um
ambiente de gravidade zero faz testes contra náusea espacial com bônus de +4 (em vez de +2). Se o personagem possui a desvantagem
Enjôo Espacial, um novo teste deve ser feito com o bônus da Vertrazine sem ter que esperar outras 24 horas. Só uma dose terá efeito
em um período de 24 horas. Não tem nenhum efeito colateral.
37

Raças
O Universo de Jornada nas Estrelas é extremamente generoso quanto ao numero de raças inteligentes existentes em nossa galáxia,
principalmente humanóides. Praticamente qualquer raça pode ser introduzido e utilizada em uma campanha de Jornada, uma vez que
há muito espaço inexplorado lá fora, pode haver qualquer coisa.
O contato com uma nova raça pode ser o enredo de uma aventura, ou mesmo de uma campanha, poderia haver muito a ganhar
com o contato, ou a perder... O GM deve se sentir livre para introduzir qualquer raça alienígena que ele achar adequada, seja ela
encontrada em livros ou suplementos, seja ela criado por ele próprio ou pelos jogadores.
ANDORIANOS (75 pontos)
Origem: Sistema - Epsilon Indi, Planeta - Andoria
Posição perante a Federação: Aliados
Vantagens/Desvantagens: Todos possuem ST +2; DX +1; HT +1; Ambidestria; Reflexos em combate;
Resistência a Dano+2; Infravisão; Tolerância a temperatura nível 1; Audição Ultra-sônica; Sanguinolência e
Código de Honra: Andoriano (Nunca disputar algo sem uma razão / Proteger a família acima de tudo).
Todos possuem ainda as peculiaridades Discreto; Casamentos Complexos; Prolífico (facilidade para se
reproduzirem) e as perícias Conhecimento de Terreno: (Andor) igual a IQ e Língua (Andoriano) igual a IQ.
Os Andorianos são nativos do planeta Andor (conhecido como Fesoan pelos nativo). Eles eram uma das
raças que fundaram a Federação. Andor é um mundo quente, seco com pouca água na superfície, e uma
gravidade de cerca de 0.9G.
Fisicamente, eles são humanoides bípedes de pele azulada com cabelos brancos e duas antenas projetando-se para a frente de suas
cabeças. Não possuem orelhas visíveis e têm características de mamíferos e insetos. Todos são ambidestros.. Andorianos começam
os testes de velhice quando chegam aos 85 anos terrestres.
Parte mamíferos, possuem sangue quente e tem uma estrutura esquelética interna na qual os seus músculos se prendem. Parte
insetos, possuem um exoesqueleto limitado que lhes dá resistência extra a danos.
Enquanto os olhos de um Andoriano não conseguem de fato perceber qualquer cor, as antenas deles tem receptores de cor muito
bons, e também a sua audição. Os meios que usam para verem as cor e ouvir são tão bons, que eles dão aos Andorianos as vantagens
Infravisão e Audição Ultra-sônica.
A face das antenas não podem girar o que faz com que o Andorianos ouçam sons frontais e dos lados melhor os sons que vem de
trás. Qualquer teste para ouvir um som por detrás está submetido a um redutor de -1.
Cada um dos dois talos das antenas é suscetível a danos. O seu modificador para serem atingidas é de -8. Dano maior que HT/4
incapacita o talo, o dano que exceda será perdido, porém, qualquer golpe que acerte as antenas causará intensa dor. Se isto acontecer,
eles são obrigados a serem bem sucedidos em um teste de HT ou ficarão atordoados por um numero de turnos igual a margem em que
o teste falhou.
Se um talo é destruído, o Andoriano passará a sofrer uma penalização de -2 em futuros testes de audição. Se forem destruídos
ambos os talos, o Andoriano fica surdo e incapaz de perceber qualquer cor. Andorianos nesta situação tem que realizar um teste
contra a sua HT para determinar se o dano é permanente, como explicado no MB.
A história desta raça é violenta, baseado em guerra e conquista. Eles lutarão se desafiados e eles nunca disputarão algo sem uma
boa razão. Eles também tendem a permanecer quieto e escutar as discussões até que aja algo para dizer. Andorianos normalmente não
são muito barulhentos ou encrenqueiros.
Andorianos acreditam na família acima de tudo, até mesmo do dever público. Os seus casamentos consistem em grupos de quatro.
Estes matrimônios são muito complexos, e envolve muito ritual. As famílias são muito grandes, devido ao fato que eles são muito
prolíficos (facilidade para reproduzirem-se). Eles são competentes em comunicações e navegação.
O Mundo Andoriano
Política: O planeta natal dos andorianos se chama Fesoan e a capital planetária se chama Tualan. Lá está localizada a
Confederação de Andor. Este é o nome do Estado Andoriano que congrega 13 mundos conquistados. Essa confederação existe há
muito tempo, antes mesmo da anexação de Andor à Federação Unida de Planetas, que se deu no ano de 2261. Andor foi o 30 planeta
agregado à Federação. Na Confederação de Andor está o centro administrativo e legislativo de toda a confederação andoriana. Os
demais planetas da confederação não são independentes. Eles são considerados províncias, que estão sobre domínio de Andor.
Os mundos que fazem parte da Confederação são: Andor (Fesoan), Épsilon Indi VIII, New Andoria, Épsilon Indi IV, 8760 - III,
8760-V, 8760-VI, CD-49 13515-I, Cincinnati -V, Cincinnat- IX, Luyten 789-6A-III, Luyten 789-6A-IV, Luyten 789-6A-VIII, Ross
154 - I, Ross 154 - III.
A Confederação de Andor é regida por dois órgão supremos: o Conselho Territorial e a Corte de Andor. O Conselho Territorial é
formado por 5 representantes de cada planeta, perfazendo 65 membros. Cada província também possui seu Conselho Territorial, o
qual obedece às leis instituídas pelo Conselho Territorial da sede de Andor. A Corte de Andor é formada por representantes dos
diversos clãs e o número de representantes é proporcional ao número de pessoas que fazem parte do clã. Atualmente, a Corte de
Andor possui 970 membros. Cada clã expõe seu problema e tenta resolvê-lo. Nas províncias também existem sub-Cortes, onde os clãs
são representados. O Conselho Territorial versa tão somente sobre a administração territorial e a divisão de terras. Já a Corte decide
sobre a convivência entre os clãs e cria leis as quais são seguidas por todos, visando a boa convivência entre os clãs.
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Características Planetárias
Andor é o oitavo planeta entre nove que orbitam a estrela Épsilon Indi. É um planeta Classe M, sendo um pouco maior do que a
Terra. Visto do espaço ele é azul esverdeado (foto ao lado). Andoria é um mundo seco, sendo 92% constituído de terra firme e 8% de
água. A água está quase toda no subsolo e é dela que o povo andoriano se alimenta. O planeta possui três luas: Dem, Calk1 e Calk2.
Foram o primeiro povo a ter uma base planetária orbitando seu espaço. O clima do planeta não se diferencia muito, tendo estações
que vão do frio a temperaturas agradáveis aos andorianos, o que significa dizer por volta dos 17 aos 21 graus Celsius. Andor possui 4
continentes, separados por veios de rios, diferente da Terra, onde há oceanos separando os continentes. Seus nomes são: Mangea,
P'lith, Calith e Dor.
Mangea é o continente localizado no hemisfério sul e possui o maior rio, chamado Meriskan. Também possui uma grande floresta
para os padrões de Andor. Mas por outro lado possui também um deserto chamado Temaka. Andor também tem 2 pólos de gelo como
a Terra, um no norte e outro no sul.
Andor possui um sistema artificial de controle de clima. inclusive é a raça da Federação mais tecnologicamente avançada no que
tange à meteorologia, sendo da responsabilidade de Andor o controle, instalação e manutenção de sistemas meteorológicos em todos
os mundos da Federação.
Andor possui uma população de 4.5 bilhões de habitantes vivendo em sua capital Tualan. Suas cidades são muito grandes e têm
como característica predominante a localização, que é subterrânea. Este tipo de habitação para os Andorianos é de suma importância,
já que a temperatura na superfície é alta e eles se sentem melhor no frio do subsolo. Tualan possui várias instituições de ensino e
estudos chamadas Academias que, atualmente, atendem a todas as raças que buscam conhecimento.
Entre elas, se destacam: Academia de ciência, Academia de estudos meteorológicos, Academia de artes, Academia de economia,
Academia militar e de medicina.
Na academia de ciências, uma das mais importantes, está o departamento de Vôo, o qual recebe centenas de alienígenas que vêm
atrás de especialização nesta área. Foi nesta Academia que os Andorianos desenvolveram a teoria de velocidade de Dobra. Andor é
um planeta chave para a Frota Estelar. A Base Espacial 7 está orbitando o planeta de Andor, e há um importante parque industrial na
superfície de Chiskis, uma das cidades onde se desenvolve e manufatura de peças para Naves Espaciais da Frota.
ANTICANOS (12 pontos)
Origem: Quadrante Alfa; Sistema Beta Renner - Planeta: Antica
Posição perante a Federação: Aliados
Vantagens/Desvantagens: Os Anticanos possuem ST+1; DX+1; Reflexos em combate; Resistência a
Dano +2; Dentes Afiados; Aparência: Feio; Intolerância: Os Selay; Hábitos Detestáveis ( Comer seres que
“pensam”).
Os Anticans não possuem peculiaridades raciais e já possuem as perícias Conhecimento de Terreno (Seu
planeta natal) e Língua (Anticano) iguais a IQ e Língua (Selay) igual a IQ-1.
Anticanos são humanóides grandes, peludos, nativos do planeta Antica no sistema Beta Renna. Eles são
de uma espécie carnívora que prefere comer a carne de suas vitimas ainda vivas, e não limitam a sua
natureza carnívora para espécie não inteligentes. Os Anticanos aparecem ter evoluídos de uma raça
semelhante ao Mongo terrestre. A sua pele espessa lhe dá 2 pts de Resistência a Dano.
Os Anticanos desenvolveram Reflexos em Combate como uma vantagem racial devido a um conflito existente há muito tempo
com os habitantes do planeta irmão do seu, os Selay.
Os anticanos foram aceitos como membros da Federação Unida de Planetas em 2364, quando a Enterprise-D transportou a
delegação anticana e a delegação selay, para o planeta "Parliament" para discutirem acordos e resolver antigas desavenças entre essas
duas raças, em seu sistema natal Beta Renner. Os selay são uma raça humanoíde semelhante a répteis.
BAJORIANOS (-7 pontos)
Origem: Quadrante Alfa; Planeta Bajor
Posição perante a Federação: Aliados
Vantagens/Desvantagens: Bajorianos são muito semelhantes aos Terrestres, possuindo apenas Força de
Vontade+2; Intolerância (Cardassianos) e Senso de Dever (Para com Bajor). Possuem a peculiaridade de Usar
Brincos e as perícias Conhecimento de Terreno (Bajor) e Língua Bajoriana iguais a IQ e Teologia igual a
IQ+1.
Bajorianos são uma raça humanoide mamíferos do planeta Bajor. A sua cultura é muito mais velho que a
da Terra, pesquisas indicam que ela é cerca de 25.000 anos mais velha que a terrestre. Os Bajorianos são um
povo espiritual, e a história deles produziu muitos arquitetos, artistas, construtores e filósofos. Só recentemente
lhes permitiram reconstruir a sua cultura, depois de três décadas de ocupação Cardassiana. Bajor foi
reivindicado por Cardassia em 2328. Os Cardassianos anexaram Bajor a União Cardassiana em 2339, e
ocuparam o sistema até 2369, quando a resistência Bajoriana os expulsou finalmente. Então os Bajorianos pediram a ajuda da
Federação para reconstruírem a sua civilização. A Federação está operando atualmente uma estação Cardassiana de mineração
abandonada por eles, conhecida hoje como Deep Space Nine.
Uma de suas características físicas marcantes é possuir camadas de pele acumulada na altura da testa acima do nariz. O povo
bajorano é profundamente envolvido em uma cultura espiritual, a qual eles recorrem para discernir o certo do errado e tomar decisões
políticas ligadas ao seu planeta. Eles também são um povo rico culturalmente tendo como destaque as artes e a filosofia, dentro da
arte destacamos sua arquitetura de notável simplicidade e robustez.
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Bajorianos desenvolveram recentemente uma intolerância a Cardassianos devido à recente ocupação Cardassiana de Bajor. A
espiritualidade do povo Bajoriano é tão forte que eles desenvolveram um caráter e força de vontade muito forte, principalmente
devido à fé deles. A maioria dos Bajorianos estudam a sua religião com bastante afinco. Sua fé altamente desenvolvida também é
dedicado à reconstrução do seu mundo.
Planeta e história
O planeta Bajor é o maior dentre os 14 planetas localizado no Sistema bajorano , sua localização é
próxima ao Cinturão de Denorios , sendo um planeta classe M. Bajor possui muitas luas, 15 no total
uma de suas luas suporta vida sendo classe M, seu nome é Jeraddo.
A cultura bajorana floresceu há meio milhão de anos, quando os terráqueos ainda não tinham
desenvolvido a posição ereta. Apesar da cultura bajorana ser rica nos âmbitos filosóficos , artísticos e
religioso, sua plenitude foi obscurecida nos anos de ocupação cardassiana iniciada no século XXIV,
Bajor foi tomada pelos cardassianos em 2328, que ocuparam o planeta até 2369, quando a resistência
bajorana colocou um fim na ocupação expulsando os cardassianos de seu território (Negociações
ainda foram feitas por intermédio da Federação).
Assim o governo bajorano aceitou a assistência da Federação Unida de Planetas, a qual destacou
uma base espacial próxima ao planeta (uma antiga base cardassiana foi usada para este fim) surgindo
então a Deep Space Nine, sob o comando do Capitão Bejamin Sisko. Outros fatores contribuíram
para Bajor ser um planeta tão assediado, logo depois da expulsão dos cardassianos e o funcionamento
Emblema Bajoriana
da Base Espacial sob tutela da Federação foi descoberto um buraco de minhoca (túnel espacial),
criado artificialmente e qual serve de acesso ao quadrante Gama. Devido a forte religiosidade dos
bajoranos liderados por Kai Opaka que liderou o povo bajorano por muitos anos, eles acreditam que o túnel temporal é a morada dos
deuses celestiais de Bajor, sendo uma passagem criada pelos profetas do sagrado templo bajorano.
Atualmente a líder política é Winn Kai, uma política ambiciosa e extremamente inteligente que guarda muitos dos segredos de
Bajor e sua cultura, ela segue a linha ortodoxa da religião bajorana e sempre entra em conflito com a Estação Deep Space Nine e a
Federação. Foi esta mesma cultura religiosa e profunda fé, que ajudou o povo bajorano a sobreviver nos campos de prisioneiros nos
anos de opressão cardassiana. Atualmente a política bajorana é dividida por dois grupos poderosos os Pakus e os Navot. (a esquerda
acima vemos Winn Kai sucessora de Kai Opaka que desapareceu em 2369 em meio a uma guerra civil bajorana. Ele desapareceu
dentro da Fenda Espacial, denominado pelos bajoranos como o Templo Celestial)
Bajor ficou anos sob domínio cardassiano, anos os quais sua fé foi fortalecida na esperança da liberdade, porém a política
enfraquecida desencadeou várias facções obscuras no campo político , o que enfraqueceu a liderança do povo, atualmente há uma
série crise sócio - política no planeta onde vários grupos descontentes brigam pelo poder e pela posse do túnel temporal localizado nos
arredores do planeta, o qual na atual situação seria uma fonte de prosperidade ao planeta que se estabiliza pouco a pouco. Uma das
facções espera explorar o túnel financeiramente e estrategicamente, outra facção pensa em manter o túnel fechado pois acredita ser um
sacrilégio usar o Templo Celestial para fins mundanos (está facção é que está no poder atualmente).
Túnel (ou fenda) Espacial de Bajor
Um túnel artificialmente gerado localizado na região do Cinturão de Denorios no Sistema Bajorano, que serve de passagem para o
Quadrante Gama, muito cobiçado pelos cardassianos e outras culturas próximas ao Sistema Bajorano. Para evitar contentas e rusgas
mais sérias, a Federação Unida de Planetas implantou no local uma base espacial (Deep Space Nine), a pedido do governo bajorano,
que na época era liderado por Kai Opaka. O "Wormrole" bajorano é formado de partículas chamadas Verterons, (partículas
subatômicas que seguem uma nave a impulsionando). Para o povo bajorano e sua religião o túnel temporal é onde se localiza o
Templo Celestial e a casa dos profetas, com os quais (de uma maneira nada convencional Sisko manteve contato na primeira vez que
adentrou no túnel, porém nada foi explicado oficialmente). Calcula-se pelos sensores de neutrinos que o atalho proporcionado pelo
Túnel Espacial Bajorano economize cerca de 70.000 anos luz de uma viagem convencional até o Quadrante Gama.
Religiosidade
Orbs e Profetas.
Como citamos acima atualmente o povo bajorano acredita que a fenda espacial é a morada dos profetas, se constituindo no
Templo Celestial, para tanto a entrada no túnel é considerada sacrilégio. Os profetas são vistos como seres sagrados, que são
onipresentes, oniscientes e onipotentes, cada um possui um dom o qual é denominada Orb ou lágrima do profeta, basicamente as orbs
são objetos místicos da fé bajorana, são objetos pequenos e em número de nove, que quando reunidos em sentido horário,
desencadeiam uma energia desconhecidas formando um vortex de luz que possui um poder desconhecido afetando quem os vê de
maneira diferente. Eles foram encontrados a 10.000 atrás no Sistema Bajorano em local não especificado, um deles infelizmente foi
roubado pelos cardassianos quando estes abandonaram o planeta, a intenção dos cardasianos era descobrir algum poder belicoso
desencadeado pelo orb. Os demais estão em local seguro no Monásterio de Bajoran.
A situação da Federação em relação a política bajorana é delicada um de seus maiores aliados é Bareil Vedek um dos candidatos a
sucessão de Kai Opaka, mas que foi derrotado por Winn Kai, que não vê com bons olhos a influência da Federação na política
bajorana.
Obs: Vedek como Kai são títulos religiosos, Kai tem significado como o grande chefe ou líder religioso, Vedek é um cargo do
monásterio (como chefe ou líder administrativo) Todas os Bajoranos que fazem parte da Assembléia Vedek possuem este nome. A
assembléia Vedek é a reunião de vários líderes espirituais de Bajor.

40

BENZITES (20 pontos)
Origem: Planeta Benzar
Posição perante a Federação: Aliados
Vantagens/Desvantagens: IQ+2; HT+2; Aparência Desagradável; Compulsão (Perseguir a Efetiva Informação) e Longevidade
reduzida nível 1. Como todos os outros possuem ainda as perícias Conhecimento de Terreno (Benzar) e Língua Benzite iguais a IQ.
Benzites são os habitantes do planeta Benzar, um planeta classe-M com uma pequena quantia de benzeno em sua atmosfera. A
raça evoluiu nesse ambiente e hoje precisa do benzeno para sobreviver, mas não precisam de grandes quantidades de benzeno para
sobreviver em ambientes terrestre. Só um pequeno respirador com um cartucho de benzeno é suficiente para a sua sobrevivência. O
odor do respirador só seria notado se um Terrestre estive bem perto de um Benzite.
Benzites não são considerados atraentes pelos humanoides da Federação. Eles se esforçam intensivamente na perseguição do
conhecimento - uma perseguição que os conduziu a solicitar assim que possível de sua entrada para Frota Estelar e para Federação.
Benzites se destacam em ciências e engenharia, eles correm até mesmo riscos desnecessários para recuperar uma parte
particularmente rara de dados. Benzites são excelentes em jogos e programação de computadores.
BETAZÓIDES (50 pontos ou 25 pontos para Meio-Berazóides)
Origem: Planeta Betazed
Posição perante a Federação: Aliados
Vantagens/Desvantagens: IQ+2; Empatia; Telepatia 3; as perícias Transmissão Telepática e Recepção
Telepática iguais a IQ, assim como Conhecimento de Terreno (Betazed) e Língua (Betazóide) também
iguais a IQ.
* as vantagens e perícias em itálico não estão presentes em Meio-Betazódes.
Betazóides são uma raça de humanoides telepáticos nativo do planeta Betazed. O seu surgimento é
exatamente igual ao dos Terrestres. Eles geralmente não começam a desenvolver as suas habilidades
telepáticas até a puberdade, quando os hormônios os ativam. Alguns Betazóides já nascem com suas
habilidades telepáticas ativadas, mas têm que passar por uma experiência psicológica diferente e muito
intensiva devido à sua inabilidade para filtrar o “ruído” criado pelos pensamentos normais das pessoas a sua volta.
Alguns matrimônios entre Betazoides e não-Betazoides produziram filhos, os exemplo mais conhecido é da Tenente-Comandante
Deanna Troi da Nave Estelar USS Enterprise-D. Crianças meio-Betazóides geralmente não adquirem uma alto habilidade telepática.
Troi só tem habilidades empáticas, embora ela possa se comunicar telepaticamente com outros Betazóides. Nenhum Betazoides pode
ler a mente de um Ferengi, e há algumas outras raças com proteções telepáticas do mesmo princípio que impedem que qualquer
Betazóide leia suas mentes. Por causa do treinamento que recebem nas escolas de Betazed, raramente são xenofóbicos, e podem se
comunicar com a maioria das raça inteligentes.
Com a exceção de suas habilidades telepáticas, os Betazoides são essencialmente semelhantes aos humanos em todos os outros
aspectos. Alguns Betazóides podem ter a habilidade Telepática Sentir Emoções muito altas. Veja o episódio da Nova Geração
Homem de Lata (“Iron Men”).
A gestação de um betazed é de dez meses. São um povo pacífico, e que recebe muito bem os visitantes em seu planeta. Devido a
semelhança com os terráqueos é comum o casamento entre estas duas raças.
Planeta
Planeta classe M, é conhecida como a "Joía da coroa externa da Galáxia" , devido suas paisagens paradisíacas, muitas raças
escolhem Betazed para tirar suas férias, além de paisagem bucólicas a hospitalidade do betazed é um requisito importante para o
visitante. Betazed é o quinto planeta de um sistema de oito que orbita uma estrela amarela de porte médio chamada Beta Veldonna,
Betazed possui uma lua chamada Lonita que é de classe K , (atmosfera rarefeita com algum vapor de água, adaptável com cúpulas
pressurizadas), lá existe uma grande colônia betazed.
Dados adicionais
Aos seis anos as crianças betazóides são levadas a uma cerimônia na qual é escolhida o par (cônjuge) para seu futuro casamento,
que deve ocorrer aos 26 anos, quando atingem esta idade a cerimônia oficial é iniciada , todos os participantes devem estar nus. Se um
dos parceiros morre ou opta por outro parceiro antes da idade do casamento o outro está livre para escolher outro parceiro
conveniente.
Anéis Sagrados de Betazed , são de grande significa para a cultura betazóide, já que aparentemente não possuem uma religião, os
Anéis Sagrados são um símbolo religioso (ou que substitui este procedimento filosófico) muito cultuado no planeta. Em Betazed fica
a uma das mais importantes Universidades de Psicologia da Federação
Imzad termo usado por Deanna Troi não possui tradução em nossa língua mas pode significar estar apaixonado.
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BINÁRIOS (20 pontos)
Origem: Planeta: Bynaus - Sistema: Beta Magellan
Posição perante a Federação: Aliados
Vantagens/Desvantagens: ST-2; IQ+4; Tomada de Interface; Talento para Matemática; Aparência:
Desagradável; Pontos de Vida Reduzidos x3; Vulnerabilidade: Fonte Ocasional - 1 nível; a Peculiaridade
Sempre trabalham em pares e as perícias Conhecimento de Terreno (Bynaus) e Língua (Bynar) iguais a IQ e
Programação de Computadores igual a IQ+1.
Os binários são uma espécie humanoíde habitantes do planeta Bynaus. Eles são unissexuados e quando
atingem a idade adulta automaticamente dão a luz a um par de outros binários que são ligados psiquicamente
para o resto de suas vidas. Sua estatura em comparação ao do terráqueo padrão é pequena cerca de 1,25cm.
Eles são sem igual na Federação, devido ao vínculo recentemente revelado que possuem com o computador
do seu planeta natal sem o qual eles não podem sobreviver muito tempo. Os Binários são unidos aos seus
computadores, e até mesmo a fala de um para outro é em forma de linguagem binária. Eles sempre
trabalham em pares para facilitar as operações. Estes pares são eletronicamente unidos por uma cadeia de
computadores, e eles compartilham pensamentos até certo ponto. Esta grande cadeia de computador se expandiu muito, servem como
um suporte para a sua civilização inteira.
Binários são menores que os humanos e têm pele mais pálida. Eles têm uma interface embutida para lhes proporcionar acesso
direto a dados na maioria dos computadores. Binários aprendem sobre sua interdependência com computadores deste muito cedo. O
implantação da interface acontece logo após o nascimento e em seguida é realizado um tipo de cerimônia de batismo Binário.
A remoção de qualquer Binário do vínculo da sua cadeia de computadores os causará dano, e se não a retornarem dentro de pouco
tempo, morrem. Eles têm uma constituição corporal delicada. Binários não são fisicamente fortes, mas eles compensam isto sendo
alguns dos melhores peritos em computação na galáxia conhecida. A sua raça também pertencem alguns dos melhores matemáticos
conhecido na Federação. Eles são organizados em pares psiquicamente unidos, além de eletronicamente unido. Considera-se que eles
são assexuados. Nota: O idioma Binário para ser falado deveria ser considerada M/MD por qualquer raça diferente dos Binarios
devido a sua complexa construção. A forma escrita do idioma Binar também é M/MD, mas qualquer um com a perícia Programação
de Computadores pode considera-la M/D.
Planeta
Beta Magellan é o sistema que abriga o planeta Bynaus, este sistema passou por abalos quando sua estrela se tornou uma nova em
2364, colocando em perigo a sociedade binária em seu planeta, pois este abalo afetou o computador central do planeta onde todos os
dados dos binários eram processados, felizmente apenas os dois planetas mais próximos do sol foram vaporizados, Bynaus por ser o
quarto planeta do sistema pouco sofreu estruturalmente. Os binários se utilizaram dos computadores da Enterprise-D para estabilizar
seu sistema de informações e da sociedade binária, no episódio 11001001 da Nova Geração.
CAITIANOS (106 pontos)
Origem: Planeta Cait
Posição perante a Federação: Aliados
Vantagens/Desvantagens: Todos os Caitianos possuem DX +4; IQ +1; HT -1; Velocidade Ampliada+1; Audição aguçada +2;
Visão Aguçada +3; Olfato e Paladar Apurados +4, Aparência: Atraente; Reflexos em combate; Resistência a Dano +1; Visão Noturna
e as perícias Conhecimento de Terreno (Cait) e Língua (Caitiano) iguais a IQ
Esta raça bípede é descendente de criaturas semelhante em alguns aspectos os felinos da Terra. Eles possuem corpos macios e
lustrosos, cobertos por uma pelugem suave que também cobre as suas faces e desliza sobre a cabeça deles como uma juba. Este pelo
lhes dá 1 ponto de Resistência a Dano. Também têm grandes olhos dourados, rabo longo, e voz com uma qualidade ronronando. Os
Caitianos são extremamente ágeis e rápidos. Eles também são considerados atraentes pela maioria das espécies humanoides, e os
humanos parecem especialmente interessados em relações com adultos Caitianos.
O planeta Cait é um mundo classe-M dentro da constelação de Lince. Caitianos praticam igualdade total entre os sexos, e tem uma
longo história registrada. Até mesmo os nomes Caitianos não têm nenhum gênero indicando o sexo, assim uma criança masculina
pode receber tanto o nome de sua mãe como o do seu pai.
Caitianos estão excepcionalmente bons em comunicações. São muito cooperativos, inteligentes e fáceis de se dar bem, eles são
freqüentemente requisitados como tripulantes pela Frota Estelar.
CARDASSIANOS (75 pontos)
Origem: Quadrante Alfa; Planeta Cardassia
Posição perante a Federação: Inimigos*
Vantagens/Desvantagens: Cardassianos possuem ST+1; DX+1 e HT+1; Ultraflexibilidade das Juntas;
Reflexos em Combate; Resistência a Dano +1; Duro de Matar +1; Hipoalgia; Visão Noturna, Força de
Vontade +2; Tolerância a Temperatura nível 1(apenas calor); Senso de Dever (Governo Cardassiano); a
peculiaridades Incômodo em lugares muito iluminados e áreas frescas e as perícias Conhecimento de Terreno
(Cardassia) e Língua (Cardassiano) iguais a IQ.
Cardassianos são humanoides bípedes de um planeta bélico. Cardassia é o mundo natal da União de
Cardassiana, que é agora um planeta muito pobre em recursos naturais. Cardassianos famintos colocaram o
exército no poder para poderem comer. Cardassia tem uma herança cultural muito rica, mas era foi
virtualmente corrompida pelo exército para prover capital para conquistas e expansões espaciais. A maioria
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das cidades mais antigas de Cardassia ainda existem, embora em um estado severo de abandono.
Cardassianos possuem um exoesqueleto limitado, notavelmente evidente em suas faces, lhes dando 1 ponto de Resistência a Dano,
e também os faz ligeiramente mais difíceis de matar que outras raças.
Existe uma trégua intranqüila entre a União Cardassiana e a Federação alcançada finalmente em 2366. Esta trégua foi violado, em
princípio pelo menos, por ambos os lados, mas nenhuma guerra foi declarada e qualquer um apoia a trégua desde então.
O treinamento militar provido por Cardassianos aos seus soldados provêm um pequeno aumento em Força, Destreza e Vitalidade.
Este treinamento também proporciona ao seu exército a vantagem Reflexos em Combate além de outras vantagens. Estas habilidades
e vantagens são todas instruídas muito cedo. O treinamento também produz um laço entre os Cardassianos e o governo, que também
consegue convencer os Cardassianos que são melhores que qualquer um. Isto faz com que tendam a ser agressivo. Também
apresentam traços de grande tirania.
Cardassia tem uma temperatura ambiente mais alta que a Terra, o que dá aos Cardassianos a vantagem racial de Tolerância a
Temperatura: Calor. A raça também desenvolveu Visão noturna. Eles geralmente se sentem desconfortáveis em temperaturas
ambiente mais fresco que o seu habitual, ou se iluminação é luminoso demais, e especialmente ambos. O sol de Cardassia produz
menos luz, mas mais calor que o da Terra.
*Paz Intranqüila
Cardassia sempre esteve em conflito com a Federação . Um tratado nada fácil foi estabelecido entre a FUP e a União Cardassiana
em 2366 nesta ocasião Spock discordou publicamente de seu pai no que se referia o acordo com os Cardassianos. Em 2367 a FUP
suspeitou de atividades ilegais da parte dos Cardassianos e o capitão Benjamin Maxwell comandando a USS Phoenix foi considerado
um dos culpados pela instabilidade que ocorreu logo depois nestas investigações. Porém neste mesmo ano o Capitão da Frota Edward
Jellico começou negociações com os Cardassianos e a ele foi creditado o sucesso de uma frágil aliança, nesta época os capturados de
ambos os lados teriam direito a um representante legal em casos de prisões fora do domínio tanto da Federação quanto de Cardassia
para defendê-los. Em 2369 os bajoranos conseguiram expulsar os cardassianos de seu planeta e conseguiu uma representação da FUP
para trabalhar junto com um governo provisório estabelecido no planeta Bajor. A estação Terok Nor foi anexada e passou a se chamar
Deep Space Nine. Porém os cardassianos se arrependeram quando descobriram que a Estação ganhou importância política , comercial
e estratégica com a descoberta da Fenda Espacial Bajoriana (Bajoran Wormhole).
Zona desmilitarizada
Esta zona foi estabelecida por volta de 2369, ela estabelece uma zona de não ataque, como as zonas neutras klingon ou romulana,
nesta faixa do espaço havia muitos colonos vinculados a FUP que se virão obrigados a se retirar de seus planetas na maioria
basicamente agrários, alguns dos colonos se recusaram a sair, eles formaram um grupo de resistência se alto denominando Maquis,
eles passaram a atacar tanto os cardassianos como a Federação trabalhando como piratas espaciais de vez em quando, recentemente o
comando Maqui começou a discutir acordos com a Federação a respeito da cessão de territórios na zona desmilitarizadas, de qualquer
forma as naves Maquis são caçadas tanto pelas naves da Frota Estelar como da União Cardassiana.
Graus hierárquicos militares e sociais Cardassianos
Alferes – Yelbrin
Segundo Tenente – Galt
Tenente – Galt Rin
Tenente Comandante – Glinn
Comandante – Tulgryn
Capitão – Gul
Capitão de Frota – Gul Nobal
Comodoro – Hydak
Almirante – Kayguln
Almirante de Frota – Kaylan
Embaixador – Legat

DELTANS (60 pontos)
Origem: Quadrante Beta; Planeta Delta IV
Posição perante a Federação: Aliados
Vantagens/Desvantagens: IQ+1; Aparência: Bonito; Empatia; Dependência Empática; Voto: Juramento de
Celibato; a peculiaridade de serem Sensuais e as perícias Conhecimento de Terreno (Delta IV) igual a IQ;
Artes eróticas igual a IQ+1; Língua (Deltan) igual a IQ e Sex Appel IQ+1.
Deltans são uma espécie Humanoide nativa do planeta Delta IV. Todos o Deltans têm uma cabeça
totalmente calva, mas com sobrancelhas. Também são altamente desenvolvidos sexualmente, tanto que é dito
que um Terrestre normal estaria impossibilitado de sobreviver a uma experiência sexual com um Deltan.
Todos o Deltans que deseja se unir a Federação em naves de tripulação mista tem que realizar um Juramento
de Celibato. Isto é para prevenir qualquer incidente desagradável a bordo de qualquer Nave Estelar. Assim
como a sua sexualidade, eles também possuem uma sociedade altamente desenvolvida. Certos indivíduos podem ter +5 ou até mesmo
+10 em Carisma devido a este alto desenvolvimento social.
Deltans tendem a estar por natureza abertos e gregários, o que tendem a demonstrar sensualidade. Isto também pode responder o
consenso e cooperação que prestam. Eles fazem se tornam excelentes professores, atletas, cientistas, engenheiros, Conselheiros,
Oficiais de Navegação, e especialistas em sistemas.
Devido à sua boa natureza global, eles desejaram evitar conflitos a menos que eles os vejam em uma sensação construtiva. Deltans
se defendem excepcionalmente bem com mãos nuas ou com armas. Conhecem a maioria das formas de combate, mas não se tornam
bons Oficiais de Segurança.
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Deltans geralmente vivem em famílias e são intimamente ligados um ao outro e ao todo psicológico. Isto conduz a terem a
desvantagem Dependência Empática, de forma que os Deltans que servem em uma nave se juntam a um outros Deltans a bordo.
Deltans também a habilidade de controlar os seus feromonios de seus corpos, o que lhes permitem produzir substâncias químicas
de feromonios naturalmente. Assumi-se que este sistema é usado durante rituais de namoro entre Deltans, mas eles também podem
controlar outro feromonios além do erótico.
Entre as habilidades dos feromonios de um Deltan treinado está a habilidade para produzir uma substância química que parece
reduzir dor na maioria das raças de humanoides. Deltans geralmente produzem feromonios associados com a estimulação sexual de
um dia para outro. Normalmente são considerados fisicamente muito atraentes. Isto traz efeitos psicológicos ruins na tripulação de
uma nave de tripulação mista. Geralmente, Deltans não servem em naves da Frota com uma tripulação mista. Desses, todos ainda
fazem o juramento de celibato para não tirar vantagem de qualquer espécie sexualmente imatura. O Juramento de Celibato só se aplica
a espécies consideradas por eles como sexualmente imaturas (que inclui os Terrestres atualmente). Deltans que servem
freqüentemente com tripulações de varias raça alteram os seus feromonios com uma aplicação química especial.
EDOANOS (31 pontos)
Origem: Quadrante Beta
Posição perante a Federação: Aliados
Vantagens/Desvantagens: ST-1; DX+3; IQ+1; Membro extra: Terceiro Braço; Membro Extra: Terceira Perna; Desagradável;
Timidez Severa e as perícias Conhecimento de Terreno (Mundo Natal) e Língua (Edoana) iguais a IQ.
Edoanos são a mais recente adição à Federação. Eles caminham eretos, são tripedes e possui três braços e três pernas. Têm olhos
amarelos, e uma concavidade, em sua cabeça estruturada. A pele deles é estranhamente laranja, e são completamente calvos. Edoanos
estão entre os melhores fabricantes de ferramenta na Federação, devido às suas mãos sensíveis e grande destreza. Eles são muito
meticulosos sobre detalhes, e podem se tornar bons cientistas e técnicos.
O seu mundo natal é classe-M, em um sistema com alguns pequenos planetas terrestres, e nenhuma gigante de gás. Edoanos são
muito reservados, e preferem o isolamento. Eles tendem a serem muito tímidos e introvertidos, mas são capazes de trabalhar muito
bem em equipe.
FERENGI (-19 pontos)
Origem: Planeta Ferenginar
Posição perante a Federação: Neutros
Vantagens/Desvantagens: ST+1; HT+1; Ouvido Aguçado+2; RD+1; Imunidade; Resistência Psíquica +10;
Aparência: Desagradável; Reputação -1; Disopia; Mau Humor; Código de honra (Sempre seja esperto em
negócios / Roubar se é mais fácil / Nunca devolva qualquer coisa obtido uma vez); Covardia; Avareza; Cobiça;
Mentira Compulsiva; Hábitos Raciais odiosos: Chauvinismo masculino; as peculiaridades Funerais elaborados
e Odeiam Autópsias e as perícias Contabilidade igual a IQ+4; Conhecimento de Terreno (Mundo Natal) e
Língua (Ferengi) iguais a IQ; Economia igual a IQ+2; Jurisprudência igual a IQ+1 e Comercio igual a IQ+1.
Os Ferengi construíram a sua cultura inteira baseada na perseguição de riquezas. Eles sempre estão procurando modos de obter
dinheiro e raramente recusam uma oportunidade empresarial - legal ou não.
O primeiro contato com os Ferengi foi feito aproximadamente a vinte anos atrás, e culminou em uma
batalha entre um nave Ferengi e a USS Stargazer, sob as ordens de Capitão Jean-Luc Picard, que resultou
na destruição da nave Ferengi.
Porém, eles permaneceram um mistério até um contato regular ser estabelecido a pouco menos que uma
década atrás. Nesse pequeno tempo eles deixaram de ser um enigma e se tornaram uma comuns onde quer
que o dinheiro possa ser ganho na Federação.
Os machos geralmente são os únicos desta espécie serem encontrados, as mulheres Ferengi ainda estão
em posições extremamente servis. Machos Ferengi ainda se chocam com o fato de que as mulheres da
Federação usam roupa. Eles sempre preferem lidar com machos enquanto negociam e não moram no
Emblema Ferengi
mesmo lugar que as suas mulheres.
Eles consideram as mulheres humanóides objetos de prazer, e tem uma atração extrema por mulheres
bonitas e sexo. Freqüentemente, eles podem ser coagidos ou convencidos de algo em troca da promessa de prazer sexual com uma
bela mulher.
Embora inteligentes, não há quase nenhum cientista Ferengi, e nenhum sistema de instrução formal em sua cultura. As lições de
como administrar negócios e empresas são passadas de pai para filho. Quase todos os avanços tecnológicos dos Ferengi foram
comprados ou comerciados com outras culturas.
Ferengi têm um sistema estranho de honra. Eles acham que enganar e roubar são atos de astúcia, e que qualquer um que for vítima
de suas fraudes não era inteligente o bastante para se proteger delas.
Os Ferengi são considerados feios por quase todas as culturas na Federação, mas estas características lhes dão muitas vantagens.
As enormes orelhas lhes dão uma audição muito aguda, e o seu cérebro dividido em quatro hemisférios lhes dão a capacidade de
resistir a praticamente qualquer poder psíquico, representado por 10 níveis de Resistência Psíquica. Isto lhes dá proteção contra
ataques mentais, e especialmente ataques telepáticos. Esta é uma vantagem especialmente útil quando negociam com raças telepáticas
como os Betazóides. Nenhum Ferengi pode possuir habilidades de psíquicas.
A gravidade mais alta de seu mundo natal lhes dá uma força física mais alta. Mas mesmo com isso, os Ferengi acreditam que é
mais fácil correr para longe de uma briga que arriscar ser ferido, e como tal possuem a desvantagem racial Covardia.
Um Ferengi que é ou esteve no serviço militar Ferengi possuiu uma tatuagem na testa.
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Família
A forma ferengi de convivência se baseia no lucro a qualquer custo, são especialistas em criação de lobe, e seu lema é, faça
qualquer coisa para obter um ganho, isso para um ferengi constitui uma honra. Uma família ferengi é constituída como uma família
normal, com pequenas diferenças, as fêmeas são renegadas a um segundo plano, e as crianças são envolvidas em um constante senso
de piedade paternal, sendo mimadas ao extremo. Dentro da família há várias regras a serem seguidas, mas o ferengi macho é o
dominante fora e dentro do lar. Outra característica interessante é o apego do filho as mães, em uma negociação com ferengi nunca ,
jamais, insulte a mãe deste. Em relação as mulheres foram criadas leis que restringem seu campo de igualdade com os machos
nativos, algumas delas são: Uma fêmea deve mastigar ou amaciar todos os alimentos ingeridos por sua família. Uma fêmea não deve
adquirir lucro, não deve falar com estranhos, não deve usar roupas, não deve viajar e devem manter sempre seus aposentos em ordem.
Por outro lado a família é vista como um arcabouço de paz e tranqüilidade para o macho ferengi que passa horas e horas em grandes
negociações fora do lar. O pequeno macho ferengi desde cedo possui várias responsabilidades , deve conhecer desde muito cedo todas
as "Regras de Aquisição" ferengi, um conjunto de leis para negociação, nas escolas ensinam tudo sobre negócios, economia e lucro.
Mas como qualquer outra criança, os ferengis jovens também gostam de brincar e dão muito trabalho.
Negócios
Livro de Regras de Aquisição
Todo ferengi se baseia nas regras do Livro de Regras para Aquisição, que possui 285 artigos, todas as
crianças do sexo masculino devem aprender estas regras quando ainda são muito jovens, e as mulheres não
podem ter acesso as essas regras de nenhuma maneira. Este livro é o livro mais sagrado para o ferengi, lá há
preceitos sobre a convivência entre eles, política e negócios, todas essas regras são seguidas há milênios.
Aliança Ferengi
O nome da organização política dos ferengi é Aliança Ferengi, o líder desta aliança é o Grande Nagus, sua função básica é
organizar e ser intermediador de grandes negociações entre a aliança Ferengi e outras organizações como a Federação por exemplo ou
os Cardassianos. Além de ser um grande estratégista na área dos negócios, ele controla toda a economia e comércio dos ferengis. Por
outro lado isso não quer dizer que o Grande Nagus é uma pessoa Honesta, na verdade seu modo desonesto e suas práticas corruptas é
que fazem sua grande fama e lhe confere respaldo junto a comunidade econômica Ferengi, e é uma grande honra para um ferengi
chegar a este patamar de ser um Grande Nagus. Um dos braços mais importantes da Aliança Ferengi é a Associação Comercial
Ferengi ou em inglês FCA (Ferengi Commerce Association), é a mais poderosa organização comercial da comunidade ferengi, todo
ferengi que se presa negocia através da FCA, ela significa mais lucros para si próprio ou para a Aliança Ferengi. Outra função da
FCA, é cuidar que uma parte do lucro alcançado individualmente vá para a Aliança , assim ela constitui um órgão fiscalizador o qual
reverte uma quota do lucro de cada ferengi para o bem da Aliança, se um ferengi não cumpri com sua parcela é severamente punido.
Resumindo toda a vida de um ferengi e de sua família gira em torno do lucro e dos negócios, sua cultura é baseada somente no
comércio e na busca incessante do lucro.
Força Militar
Os ferengis não são conhecidos por sua valentia ou coragem, sendo assim as patentes militares são diretamente proporcionais a seu
nível de riqueza ou posses, pois em Ferenginar quem tem a riqueza monetária tem o poder. Na língua nativa os postos militares são os
seguintes: Pilch(cadete), Zok(alferes), TarkMon(Sub-Tenente),QuoMon(Tenente), KoMon(Tenente-comandante), Sub
DaiMon(Primeiro Oficial), Miser(Capitão), Sub Nagus(Almirante), Nagus(Presidente), (em parênteses o cargo que pode ser
considerado similar tendo como parâmetro a Frota Estelar). Para distinguir o posto eles usam uma espécie de enfeite de cabeça, que se
localiza entre a nuca e pescoço, quando maior e mais colorido maior o posto do ferengi em questão. As armas são um misto de várias
tecnologias, eles usam phasers com raios de plasma, usam disruptores Romulanos, e outras armas de simples manejo mas com altos
níveis de energia e de destruição.
Religião
A religião ferengi não é muito conhecida, ela é mais lembrada quando um ferengi morre, e há duas coisas que podem acontecer
quando um Ferengi morre, e eles acreditam piamente nisso: Se um ferengi foi bom enquanto viveu, auferindo muito lucro e fazendo
negociações com grande estratégias e ganhos, ele vai para a Tesouraria Divina, um local todo feito de Latinum, ao chegar na
tesouraria logo no portão de acesso seu nome vai estar lá e você se torna um acionista da Tesouraria Divina, desfrutando de todo o
Latinum que você jamais imaginou ter. Mas se você foi um mau ferengi e nunca conseguiu lucro em sua vida, principalmente o lucro
desonesto, então você vai para a Caverna da Eterna Miséria e nunca mais vai sair de lá, vivendo na penúria e no desfortúnio de uma
vida miserável. Quanto ao ritual do corpo ferengi, bem ele é cremado e colocado em Discos de vácuos o qual pode posteriormente ser
vendido pelo familiar. Isto é uma honra para memória do morto.
Latinum: O lucro e a avaliação monetária dos ferengis é quantificada por metais preciosos e pedras preciosas. O material mais
usado para auferir valor na Aliança Ferengi é o Ouro-Latinum, ele é medido de três formas, recortes (a menor unidade), tiras (unidade
media) e barras (maior unidade), a medida de conversão é a seguinte: 500 barras são igual a 10.000 tiras que são iguais a 1.000.000 de
recortes. Para melhor definirmos eis o exemplo abaixo:
1 Barra = 20 Tiras = 2.000 Recortes.
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Língua
A língua ferengi se utiliza de duas formas de comunicação: A Bidirecional e a linguagem de sentenças.
A Bidirecional se movimenta em duas direções somente tanto para leitura como para a escrita e se utiliza de seis ângulos
diferentes para expressar uma idéia, uma linguagem geométrica.
Começam de cima para baixo e tanto da esquerda ou da direita da maior sentença para a menor sentença, sempre usando a forma
hexagonal. O ponto central ás vezes é utilizado para mensagens simples ou figuras ou sinais de aviso.
A linguagem por sentenças se utiliza da direção esquerda para direita e é uma subforma da Bidirecional, usando frases inteiras e
sentenças grandes ou pequenas misturadas entre sí.

Planeta
O clima é chuvoso e úmido, mas a atmosfera é sempre fina. Como a chuva é uma constante
no planeta eles possuem cerca de 178 palavras para designar chuva, e nenhuma para designar
seca. O Prédio mais alto de Ferenginar é a Torre do Comércio vista a esquerda. Os ferengis
moram em construções baixas , seus únicos prédios altos, são os de finalidade política e
administrativa, uma das curiosidades é que suas construções são desprovidas de portas, nas
entradas há sempre caixas de coletas para inserir a contribuição dos convidados. (Um costume de
boas vindas a possíveis visitas).

HUMANÓIDES (0 ponto)
Origem: Ver cada raça
Posição perante a Federação: Variável
Vantagens/Desvantagens: Nenhuma em especial, todos possuem ainda as perícias Conhecimento de Terreno (Seu Mundo Natal) e
Língua (Sua língua Natal) iguais a IQ.
As raças Humanóides incluem o Homo Sapiens Sapiens (os Humanos) da Terra, de Alfa Centauro e todas as outras raças que se
assemelham aos Terrestres em qualquer grau. Os Humanóides são a base de todas as raças em Jornada, e geralmente não receberá
nenhuma vantagem ou desvantagens racial. Eles também não têm nenhuma habilidade psíquica, excluindo casos muito raros. Foi
assumida esta uniformidade entre as raças humanóides pelo trabalho de alguma raça progenitora. Esta hipótese foi provada pelos
esforços do palentologista Dr. Richard Galen e a tripulação da Enterprise-D em 2369. Eles descobriram que esta raça de progenitores
tinha semeado o seu DNA nos oceanos de proto-planetas classe-M ao longo da galáxia à aproximadamente quatro bilhões de anos
atrás. Uma mensagem que registra a benevolência universal e fraternidade codificada junto com as sucessões de DNA nas várias raças
humanóides da galáxia, e revelou estes progenitores como sendo humanóides calvos, pálidos com olhos profundos e apenas vestígios
de orelhas, essencialmente semelhante à maioria das raças humanóides familiares à Federação. Nunca foi achado nenhum outro rastro
desta civilização.
Foram achadas numerosas culturas humanóides primitivas transplantadas de seus mundos originais para outros planetas da
galáxia. Em sua maioria, eram culturas em perigo de extinção. Foi hipotetizado que este trabalho de transplante era de
responsabilidade de uma raça chamado de Preservadores (ou Ones Sábio, como algumas das culturas transplantadas se referem a
eles). Os Preservadores parecem ter desaparecido a quase um milênio. Nenhum rastro da civilização deles foi encontrado até hoje,
mas há indícios de sua já existência nas numerosas raças humanóides que prosperam ao longo da galáxia. As operações de um
misterioso humanóide conhecido como " Gary-7", que foi encontrado na Terra deste 1968, é, teoricamente, semelhante aos
Preservadores. Mas a conexão que Gary-7 pode ter tido com os Preservadores aparentemente desapareceu com os séculos.
Os humanóides da Terra começam os testes para perda de atributos quando atingem a idade de 70 anos, e esta deve ser usada
como base para a perda de atributo de outras raças humanóides. Humanóides com acesso a tecnologia médico da Federação
envelhecem da seguinte projeção: os testes começam quando atingem 110 anos e aumenta a freqüência nas idades de 130 e 150 anos.
Todos os testes são feitos contra HT+8 (HT+7 em NT 10).
KLINGONS (88 pontos)
Origem: Quadrante Beta; Planeta Qo'noS
Posição perante a Federação: Variável, aliados atualmente*
Vantagens/Desvantagens: ST+4; DX+1; HT+2; Olfato e Paladar Apurado+2; Visão
Aguçada+1; Reflexos em Combate; Resistência a Dano +1(+2 no crânio); Difícil de
Matar +1; Hipoalgia; Longevidade; Sanguinolência; Código de honra: Klingon
(Proteger a honra pessoal e familiar em combate / seguir as tradições/nunca voltam em
sua palavra / nunca levar reféns/nunca agir como um covarde/nunca ser capturado);
Intolerância (Raças desonrosas); Fobia (Tribbles); Veracidade; as peculiaridades Não
gostar de nadar; Comer carne crua (se possível); Preferem combater com armas
tradicionais. Todo Klingon possui ainda as perícias Conhecimento de Terreno
(Klingon), Língua (Klingon) e Rastreamento iguais a IQ; Culinária (Klingon) igual a
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IQ+1; Caratê igual a DX+4; Arremesso de Laça igual a DX e as armas tradicionais Bat’telh igual a DX+2 e D’k tahg igual a DX+1.
Klingons são uma raça de guerreiros honrados que prezam a honra pessoal e familiar acima de tudo. Eles são maiores que os
Terrestres com uma maior porcentagem do peso corporal, sua maioria músculos.
Klingons são peritos no uso de armas de mão e combate desarmado, na verdade preferirem lutar usando estes métodos do que com
armas feixe. Eles freqüentemente treinam em armas de mão para surpreender os oponentes. Todo o Klingons é treinado pelo menos na
Bat'telh e na faca D’k tahg e muitos freqüentemente tem treinamento em outras armas cerimoniais Klingon. Alguns também possuem
treinamento em Mok'bara - um tipo de luta marcial Klingon.
A parte frontal do crânio dos Klingons é a sua principal característica racial, ela apresenta padrões diferentes. Estes padrões são
diferentes para cada Klingon, assim como as impressões digitais são para os humanóides. Uma maldição comum ouvida entre eles é:
“Hab Sosil' Quch” que quer dizer " Sua mãe tem uma testa lisa”. Também possuem uma coluna vertebral óssea visível pela pele.
Klingons possuem sentidos aguçados, são caçadores por natureza. Aprendem deste cedo a seguir pistas, caças e lutar.
Por natureza são caçadores, e ainda pratica o ritual da caça. Eles são instruídos nas perícias Rastreamento e Culinária muito cedo.
Caçam usando uma lança chamada Gi-no. Preferem a sua comida crua, assim a perícia culinária na verdade representa a habilidade
correta para limpar a comida e preparará de maneira tradicional.
A maioria dos Klingons acredita ser desonroso os atos de mentir, enganar, roubar, ou blefar, e repugnam quem os fazem. Isto
ajuda a explique a antipatia que sentem pelos Ferengi.
Os Klingons são agora inimigos mortais dos Romulanos, apesar dos seus tratados anteriores com eles.
Klingons são guerreiros orgulhosos de suas habilidades de combate e acreditam que a maior honra que um guerreiro pode receber
é a honra de morrer em combate. Estas características foram dadas líder espiritual Klingon, Kahless, a mais de dois milênios atrás.
Kahless usou a idéia de honra para unir o povo Klingon cada vez mais em sua maior luta. Também passou o conceito das várias
armas tradicionais que os Klingon utilizam.
Ultimamente, todos os Klingons mostram um ódio difundido de Pingos (ou Tribbles). Atualmente, os pesquisadores não tem a
resposta da fonte deste ódio. É proibido transportar ou comercializar Pingos em espaço Klingon. Um velho ditado Klingon reflete bem
a antipatia por este animal. Ele diz “QuvlIjDaq yIH tu'be'lu'jaj”. Traduzindo, isto significa, “Que suas coordenadas estejam livres de
Pingos”.
Pingos também possuem antipatia pelos Klingons. Uma vez que aja um Klingon por perto, o seu habitual ronrone é substituído por
uma seqüência de gritos que só termina quando o Klingon se retira.
Política (Clã Duras contra Clã Mogh)
Como todo vasto império, Klingon, possui um conselho político mas este não delimita a ação de quem manda no planeta. Este
conselho é composto de 12 membros e eles se reúnem no Grande Salão na principal cidade de Klingon , Khal.
Klingon possui um imperador , porém seu sistema de governo é uma espécie de parlamentarismo o qual o representante maior está
na figura de um Chanceler (mas este só tem um poder aparente, quem manda mesmo é o imperador ). O Chanceler é responsável pelas
medidas políticas do império. Em meados de 2268 Gorkon (visto no filme a Terra Desconhecida), assume o poder no planeta ele é da
família Duras , uma eminente e influente família do império. Ele renova as perspectivas do povo através do reavivamento da tradição
e do orgulho da raça. Porém em 2293 com a explosão de Praxis, (Uma das luas de Klingon e principal provedora de energia do
planeta), Gorkon se vê obrigado a promover um acordo de paz com a Federação. Neste encontro ele morre e quem assume seu cargo é
sua filha Azebtur (cargo temporário por questão emergêncial, veja o filme Star Trek VI). Logo depois em Kronos, K'mpec assume,
mas é envenenado e morto em 2367, os maiores suspeitos são integrantes da família Duras . Parte da família Duras, insiste para Toral
assumir o poder, principalmente as duas irmãs Duras (Lursa e B'Etor), mas todos sabem que Toral é filho ilegítimo do clã . Toral não
é aceito pela maioria do conselho e Picard é chamado para ser uma espécie de árbitro na sucessão, que neste momento se vê numa
indecisão , ele recusa a sucessão de Toral . Depois disso Lursa e B'Etor iniciam um ataque dos descontentes contra Mogh , que é o
escolhido para ser o novo Chanceler. Mas no final com ajuda da Federação o grupo do Clã Mogh é vencedor , com isso uma nova
aliança é instaurada com a Federação. (Ver Redenção I e II)
Planeta
Qo'noS, freqüentemente referido apenas como Klingon é um planeta classe M, quase toda a sua superfície é de massa terrestre,
existe pouca vegetação e poucos oceanos ou mares, esta discrepância gerou espécies carnívoras e perigosas entre os animais nativos
do planeta. Há também uma densa camada de dióxido de carbono cobrindo o planeta o que causa o efeito estufa. Isso também causou
uma elevação na temperatura local. Só os fortes sobrevivem a este clima.
RIGELIANOS (20 pontos)
Origem: Planeta Rigel V
Posição perante a Federação: Aliados
Vantagens/Desvantagens: IQ+1; Visão periférica; Aparência: Desagradável e as perícias Conhecimento de Terreno (Rigel V) e
Língua (Rigeliana) iguais a IQ.
Rigelianos têm uma fisiologia semelhante aos Vulcanos, embora eles não tenham poderes psíquicos, nem tão fisicamente capazes.
São nativo de Rigel V, uma parte do sistema estelar Rigel que tem vários mundos habitáveis. Rigelianos possuem olhos muito
separado um do outro, o que lhes dão visão periférica, mas não limita a sua visão dianteira. Isto lhes dá um aparência muito incomum
entre a maioria das raças de humanóides, fazendo com sejam considerados por elas como feios, ou no mínimo esquisitos.
Os Rigelianos têm excelentes escolas, e uma inteligência media mais alta que os Terrestres comuns. Eles podem se tornar
excelentes professores, cientistas, navegadores, pilotos, e chefes de seção.
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Seu mundo têm um alto nível de tecnologia, e fabricam muitos tipos de equipamentos para a Federação. Rigel V possui
laboratórios farmacêuticos excelentes que produzem muitas das drogas usados pela Federação.

ROMULANOS (100 pontos)
Origem: Quadrante beta; Planetas Romulos e Remus.
Posição perante a Federação: Inimigos
Vantagens/Desvantagens: Todos os Romulanos possuem ST+6; IQ+1; HT+2; Audição
aguçada+2; Reflexos em combate; Longevidade Ampliada 1; Membrana Nictante; Código de honra:
Romulano (O Império vem primeiro e morrer por ele se necessário); Curioso; Intolerância (nãoRomulanos); Excesso de Confiança; Reputação -1; e as Perícias Conhecimento de Terreno (Romulus)
e Língua (Romulana) iguais a IQ.
Os Romulanos são uma raça derivada dos Vulcanos. Eles deixaram Vulcano antes da revolução
do pensamento de Surak, que extinguiu os velhos caminhos militares. Eles são inteligentes, espertos,
e muito comulmente inumanos. Eles freqüentemente buscam outros métodos para completar suas metas, quando os primeiros falham
ou são inadequados.
Fisicamente, Romulanos e Vulcanos são bem parecidos. Suas orelhas pontudas dão a eles +1 de bônus em testes de audição, e,
como os Vulcanos, possuem uma pálpebra interna que os protege contra ofuscamentos. Romulanos não são tão fortes quanto os
Vulcanos, porque o mundo que eles escolheram colonizar, Romulus, tem uma gravidade mais baixa que Vulcano. Eles também têm
um tempo de vida estendido. A gravidade de Romulus é de cerca de 1,1G.
Romulus é um dos dois planetas que abrigam a maior parte dos romulanos, sendo o mais importante políticamente pois é onde se
encontra a sede do governo. O almirante Jarok quando a bordo da Enterprise-D descreveu seu mundo como muito bonito, falando do
Vale de Chula e o mar de Apnex. Sabe-se muito pouco sobre este mundo pois foram poucas as vezes que pessoal da Frota Estelar ou
mesmo da Federação tiveram acesso a ele.
A sociedade Romulana é governada por um governo militar muito próximo do totalitarismo, o dever para com o Império Estelar
Romulano é exigido por segurança em todo o pessoal em todas as circunstâncias e espera-se que todos os cidadãos dêem as suas vidas
pelo governo sem perguntas.
Eles são xenofóbicos a outras raças, e por isso ganham a desvantagem racial Intolerância a não-Romulanos.

Política
O Império Estelar Romulano, um dos nomes pelo qual é conhecida a Nação Romulana, começou quando seus ancestrais deixaram
Vulcano há cerca de um milênio, possivelmente depois de uma rebelião contra a filosofia de Surak que prega a lógica e o pacifismo,
renegando o lado selvagem e emocional dos vulcanos até ali. Os descontentes migraram para outro sistema onde fundaram sua nação.
Desde muito jovens são encaminhados para o treinamento militar, pois o status social e militar na cultura romulana são correlatos, se
você é um bom militar certamente estará em alta conta na sociedade local. Toda a divisão política romulana é semelhante a divisão
política da antiga Roma terrestre. A pessoa mais importante do império é o Praetor - chefe e não um imperador. Eles também possuem
um órgão governamental denominado Senado onde o líder é o Procônsul, há também os Vice-consul que são em número de três. O
praetor comanda o exército romulano enquanto o Senado decide sobre a política da nação, 3/4 de votos do Senado podem deferir ou
indeferir uma decisão do Praetor.
Um pouco de história...
Nas relações interestelares os romulanos sempre foram considerados um adversário em potencial. Sempre houve desavenças entre
a Nação Romulana e as Forças Terrestres, a primeira vez que houve um conflito foi antes de 2160 quando houve uma grande guerra
galáctica entre os romulanos e terráqueos, os romulanos tinham o poder do dispositivo de invisibilidade em processo de
aperfeiçoamento e os terráqueos a velocidade de dobra porém as duas forças ainda usavam artefatos nucleares naquela época. As
forças terráqueas ganharam a guerra na Batalha de Cheron em 2160, com o fim do conflito foi estabelecido a Zona Neutra Romulana
negociada por rádio subespacial entre os dois opositores, o nome deste acordo é Tratado de Algeron. Qualquer violação desta Zona
Neutra por qualquer um dos lados seria considerado um ato de guerra. Em 2266 uma nave romulana transpõe a barreira da Zona
Neutra e a Enterprise comandada por Kirk se vê com uma difícil missão, neutralizar tal nave que destruiu na época vários postos
avançados (Balance of Terror), mas sem com isso desencadear uma nova guerra entre os dois povos.
Em 2268 os romulanos fazem um tratado de cooperação com o Império Klingon neste tratado eles trocam tecnologia de guerra.
Em 2280 já foram encontradas naves Klingons com o desenho romulano e com os dispositivos de invisibilidade, muitas naves
klingons passaram-se a se chamar Ave de Rapinas, nomes dados as naves romulanas. Em 2268 Kirk e Cia entram em espaço
romulano e roubam o mecanismo que desencadeia a invisibilidade nas naves, a federação anos depois os testa na nave USS Pegasus
que é vítima de uma experiência com tal dispositivo. Em 2280 os romulanos rompem seu tratado com os klingons. Entre 2311 e 2368
vários fatos imprevistos ocorrem no império inclusive um incidente causado pela própria Enterprise. Sela filha de Tasha Yar com um
general romulano se envolve com a guerra civil klingon ajudando as irmãs Duras contra o Clã Mogh. Isso tudo ocorre por causa do
episódio, onde Picard e Cia. encontram a Entreprise-C quando esta vai defender o posto klingon e Nerenda III os romulanos capturam
aquela Tasha Yar que vive em outro espaço tempo, com essa captura muita coisa na história romulana toma outro rumo. Sua filha
Sela tem muita influência na nação romulana, Sela é vista também no episódio Unification I e II. Em 2360 começa um movimento
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obscuro para reunir os romulanos aos seus antigos primos vulcanos, em 2368 o Proconsul Neral descobre tal movimento e pensa em
invadir Vulcano, porém em 2369 Spock agora embaixador se une ao movimento pró-reunificação, mas as negociações dependeram da
boa vontade dos dois lados, tanto romulano que pretende conquistar vulcano e vulcanos que renegam o parentesco com os romulanos.
Zona neutra romulana.
Uma região do espaço aproximadamente de um ano luz que divide o Império Estelar Romulano da Federação. Ela foi estabelecida
em 2160 depois dos conflitos entre os romulanos e as forças terráqueas é o chamado Tratado de Algeron que também estabeleceu o
não uso pela federação do dispositivo de invisibilidade que posteriormente foi roubado. Recentemente os romulanos cederam este
direito a nave Defiant vista na estação Deep Space Nine mas apenas com o intuito de defender o quadrante beta das incursões dos
borgs e dos dominion.
Graus hierárquicos militares e sociais da Nação Romulana.
Cadete – Equatorium
Alferes – Erein
Segundo Tenente – erei'Arrain
Tenente – Arrain
Tenente Comandante – Khre'Arrain
Comandante – erei'Riov
Capitão – Riov
Capitão de Frota – galae'Riov
Comodoro – Enarrain
Almirante – Enriov
Almirante de Frota – Khre'Enriov
Embaixador – El'Llaudh
Proprietário de terras e responsável pela milícia – Praetor
SELAY (13 pontos)
Origem: Quadrante Alfa, Sistema de Beta Renna, planeta Selay.
Posição perante a Federação: Aliados
Vantagens/Desvantagens: HT+1; RD+1; Aparência: Feio; Intolerância (Anticanos) e as Perícias Conhecimento de Terreno:
(Selay) e Língua (Selay) iguais a IQ e Língua (Anticano) igual a IQ-1.
Selay estão humanóides semelhantes a serpentes, são originários do planeta Selay no sistema de Beta Renna. Eles são uma raça
réptiliana sensível que aparece ter evoluído de um animal semelhante a naja terrestre. Sabe-se que tem sangue frio. São inimigos dos
Anticanos que se mantém em um planeta no mesmo sistema. A Federação mediou uma recente disputa entre os dois planetas e põe
um aparente fim aos anos de hostilidades um contra o outro.
Selay são ligeiramente mais altos que os humanos, e tem uma cabeça muito semelhantes a de uma serpente, inclusive um grande
capuz na parte de trás. Por isso considera-se que eles são feios para a maioria do outro humanóides.
Também, devido a sua descendência de répteis venenosos, eles têm um sistema de defesa por veneno, também se assemelhando a
naja terrestre. Os Selay e os Anticanos solicitaram sociedade a Federação.
TELLARITES (10 pontos)
Origem: Quadrante Alfa; Planeta Tellus.
Posição perante a Federação: Aliados
Vantagens/Desvantagens: ST+1; HT+2; Audição aguçada+2; Olfato e Paladar Apurados+2, RD+1; Visão
Noturna; Aparência: Desagradável; Gula; Intolerância (Outras raças); Hábito detestável: Comportamento
Desprezível; Excesso de Peso. Possuem, como todos os outros, as perícias Conhecimento Terreno (Tellus) e
Língua (Tellarite) iguais a IQ.
Tellarites são nativo do planeta Tellus. Eles aparecem ter evoluído de animais suínos que ainda são nativo
aquele mundo. Tellarites são basicamente humanóides, mas com um tom de pele mais rosa que os humano
(devido a pressão sangüínea mais alta). Eles têm mais cabelos na face e no corpo do que os humanos, cabelo
que cobre toda a face menos o rosto e as mãos. Este cabelo não é nenhuma pele, e sim se assemelha a um humano extremamente
cabeludo. E sua expectativa de vida vária entre os 80 e 87 anos para o macho e 90 a 93 anos para as fêmeas.
O seu planeta natal tem uma atmosfera mais rarefeita que Terra, fazendo com que evoluíssem para aberturas nasais que foram
comparadas aos focinhos de suínos da Terra. Tellarites ficam profundamente ofendidos com tais comparações.
Tellarites são racistas, menos argumentativos e apressados, pelo menos pelos padrões de um Terrestre. Aqueles que confiam muito
em alguém ou cedem algo muito facilmente são considerados bobos e fracos na sua sociedade
É desnecessário dizer que se tornam diplomatas horríveis. Tellarites podem se tornar bons engenheiros, cientistas e terraformadores. Seguidamente preferem uma discussão intelectual a uma confrontação física.
Tellarites são apaixonado por boa comida e bebida - e muito. Afortunadamente, o álcool tem pouco efeitos neles, só os faz mais
teimosos. Além disso, eles são capazes de ficar o dobro de tempo sem água ou comida, graças um tecido gorduroso abdominal extra
que possuem.
Tellar foi um dos mundos fundadores da Federação Unida de Planetas, por isso os embaixadores tellaritas são figuras cativas nas
reuniões envolvendo a FUP e suas decisões.
Em Jornada para Babel episódio da Série Clássica, o embaixador Gav e visto com sua comitiva discutindo abertamente com o
embaixador vulcano Sarek e o embaixador andoriano Thelev sobre a possível aceitação dos Coridans na Federação em 2267. Nessa
mesma viagem para essa reunião o embaixador tellarita é encontrado morto com o pescoço quebrado aparentemente com um golpe
vulcano chamado Tal-Shaya, este incidente causou muito constrangimento nesta viagem, mas no fim descobriu-se tratar de uma ação
traidora de um grupo isolado de Andorianos.
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VIBRE (20 pontos)
Origem: Quadrante Alfa
Posição perante a Federação: Aliados
Vantagens/Desvantagens: Nenhum modificador racial para os atributos, mas nenhum pode ficar abaixo de 10. Possuem Memória
Racial Vibre (veja abaixo); Imortalidade Vibre (veja abaixo) e Parasita. Possuem as perícias Conhecimento de Terreno (seu Mundo
Natal) e Língua (Vibre) iguais a IQ.
O Vibre é uma espécie simbiótica que vive em um anfitrião humanóide, e possui a aparência de uma lombriga vivendo no
abdômen do anfitrião. A lombriga simbiótica é extremamente longeva. Um exemplo é Dax que está em seu sexto anfitrião, Jadzia.
Mesmo trocando de anfitrião o Vibre não perde nenhum das recordações do seu antigo anfitrião, e os anfitriões são capazes de ter
acesso as recordações do simbionte. Se o corpo de anfitrião está morrendo, o Vibre é transferido a outro anfitrião. Depois de quatro
dias, a fusão entre o anfitrião e o Vibre é permanente. Qualquer tentativa de retira-lo irá mata-lo.
Os humanóides que servem como anfitriões estão muito interessados no bem-estar do seu Vidre. Existem competições nas quais
os vencedores se tornam as próximas pessoas a receber a honra de se tornarem anfitriões. Nenhum anfitrião pode possuem atributos
abaixo de 10. Os Vibre rigorosos na seleção de anfitriões. Alguns anfitriões potenciais que não chegam a se tornar um cometem
suicídio.
Ocasionalmente, o Vibre podem ser danificado pelo uso de Transportador, mas a maioria dos Vibre não parece se incomodar
quando transportados.
Um Vibre se lembra de todas as recordações dos seus anfitriões. Uma versão modificada da vantagem Memória Racial é usada
para isto. Vibre possuem um intelecto muito semelhante ao humano. Humanóides que servem de anfitriões possuem uma estranha
marca nos lados da face. Esta marca não ser repete, e é semelhante as impressões digitais de um humano.
* Memória Racial Vibre: Um Vibre simbiótico podem ter acesso as recordações de seus anfitriões. Ao contrário da vantagem
Memória Racial, o GM não precisa testar o IQ do personagem para ver se ele pode ter acesso estas recordações. Acesso completo e
total é automático. Caso contrário, esta vantagem será igual à achada em GURPS Aliens página 15.
* Imortalidade Vibre: O simbionte podem sobreviver durante as 96 horas que seguem a morte do seu anfitrião. Se for transferido
para um novo anfitrião dentro desse tempo, continuará vivendo. Entretanto não podem sobreviver a destruição total do corpo do
anfitrião. Ao se unir com um novo anfitrião as seguintes mudanças acontecem: O novo IQ é a média do IQ do anfitrião e a IQ do
Vibre. A DX, ST e HT se tornam iguais a do novo anfitrião. Todas as perícias do Vibre são transferidas ao novo anfitrião, mas estas
serão baseado no novo IQ e na DX do anfitrião. Peculiaridades, vantagens e desvantagens mentais podem ter sido transferidas, mas a
decisão cabe ao GM. Novas Peculiaridades e outras vantagens e desvantagens serão ganhas através do novo anfitrião. Vantagens e
desvantagens físicas serão, quase sem exceção, perdidas. Mas poderão ser ganhas novas do novo anfitrião. Excluindo circunstâncias
excepcionais, o novo anfitrião deve ser escolhido pelo GM.

VULCANOS (230 pontos ou 215 pontos para Meio-Vulcanos)
Origem: Quadrante Alfa; Sistema 40 Eridani - Planeta: T'khasi (Vulcano)
Posição perante a Federação: Aliados
Vantagens/Desvantagens: ST+8; IQ+2; HT+2; Audição Aguçada+2; Devoção à Lógica (veja abaixo);
Longevidade Ampliada nível 1; Membrana Nictante 1; e a peculiaridade de serem Vegetarianos. Além
disso todos os Vulcanos tem ainda as perícias Meditação; Conhecimento de Terreno (Vulcano) e Língua
(Vulcana) iguais a IQ e Toque Neural igual a DX. Os Vulcanos possuem ainda limitados poderes
psíquicos, que são representados por Telepatia nível 2 e as perícias psíquicas Recepção Telepática,
Transmissão Telepática, Escudo Mental e Fusão Mental Vulcana, todas iguais a IQ.
Devoção à Lógica:
Noção Exata do Tempo; Memória Eidética 2; Hipoalgia; Cálculos Instantâneos; Talento para
Matemática; Controle do Metabolismo; Força de Vontade +2; Tolerância a Temperatura 1 (apenas calor);
Fleuma; Honestidade; Veracidade; Pacifismo (autodefesa); Pon Farr (tem que voltar para casa para casa-se); Voto (suprimir toda a
emoção).
Vulcanos são nativo do planeta Vulcano, conhecido pelos nativo como T'kashi. É um mundo árido, com um clima muito quente e
uma gravidade de 1.8G. Também tem uma atmosfera mais rarefeita que a da Terra.
Vulcanos são geneticamente idênticos ao Romulanos, uma vez que os Romulanos são uma raça derivada dos Vulcanos. As
principais diferenças entre as duas raças são a Devoção à Lógica e a supressão de todas as formas de emoção dos Vulcanos,
inexistentes nos Romulanos.
São ensinados aos Vulcanos a maioria das disciplinas psiônicas deste a infância, se manifestando principalmente através da Fusão
Mental Vulcana.
As condições de Vulcano conduziram a muitas vantagens físicas que evoluem com o passar do tempo. A força e a vitalidade
aumentadas ajudam a combater os efeitos da pesada gravidade e asseguram a sobrevivência em um planeta com um ambiente tão
exigente quanto o de Vulcano. As Membranas Nictantes permitem proteger os olhos de luz intensa e partículas e Vulcanos não
sentem-se incômodos em climas considerados quentes para Terrestres. Para compensar a diminuição do alcance sonoro devido a
atmosfera rarefeita, os Vulcanos evoluíram a orelhas pontudas, projetadas para receber mais ondas sonoras. O tempo de vida de um
Vulcano é de aproximadamente o dobro que de um Terrestre. Um bom exemplo é o Honrado Embaixador Sarek de Vulcano, nascido
em 2165, viveu 203 anos, até a sua morte em 2368.
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Os Vulcanos se dedicam a aumentar a sua capacidade mental de controlar o seu “eu” interior. Para este fim, eles dedicam as suas
vidas à supressão de toda e qualquer emoções e devoção total a lógica. Apesar dos Vulcanos terem participado e praticamente
fundando a Federação Unidade de Planetas, existe um segmento significativo de Vulcanos em sua sociedade que é extremamente
isolacionista e deseja ter Vulcano livre da interação com “seres ilógicos”.
A Devoção à Lógica é uma coleção de vantagens e desvantagens. Vulcanos não nascem sem emoções, isto é alcançado com uma
intensa disciplina que é ensinada deste muito jovens. Se um personagem Vulcano é criado em Vulcano, ou pelo menos por um pai
Vulcano, ele não apenas pode ter como terá a Devoção à Lógica.
Por mais improvável que seja, alguns Vulcanos, como o meio-irmão de Spock, Sybok, abandonam a Devoção à Lógica em prol de
outras metas que só podem vir de fonte emocional.
Se um personagem Vulcano abandonar sua não-emoção, ele será sumariamente ignorado pela sociedade Vulcana. A seguir há uma
descrição das vantagens e desvantagens da Devoção à Lógica:
- Voto (suprimir toda a emoção): Representa a perseguição dos Vulcanos para deixar todas as emoções e libertar as faculdades
mentais de forma que eles possam analisar os fatos de uma perspectiva pura e exata. Isto resulta em um redutor de -2 na reação de
qualquer um não acostumado a estar perto de um Vulcano, ou que presencie um fato que normalmente pede uma resposta emocional
(a morte de um amigo) mas não vê nenhuma.
Em uma situação que causaria emoção intensa acontecer na presença do personagem (como ver um amigo ser morto), realize um
teste de Vontade. Se falhar, o personagem demostrará uma reação emocional leve, como uma única lágrima que aparece no canto do
olho. Um falha crítica indica uma perda momentânea do controle que exige outro teste de vontade. Se qualquer uma destas situações
acontecer, o personagem precisará meditar durante 1D dias afim de se recobrar da perda do controle. Até que isto seja feito, todos os
futuros teste vontade sofrem redutor de -1.
Para meio-Vulcanos, geralmente manter o controle em momentos de tensão é mais difícil, e elevando o custo desta desvantagem a
-30 pontos (fazendo o custo racial para ser um meio-Vulcano ser de 215 pontos). Neste caso, todo os testes de Vontade sofrem -1. Se
o controle for perdido, todos os futuros testes de Vontade sofrerão -2 até a reparação.
Personagem com Devoção a Lógica são imunes a medo, insultos e quaisquer outros ataques baseados neles, deste que passem em
um teste de Vontade. Trate isto como a vantagem Fleuma.
- Memória Eidética nível 2: Vulcanos pode se lembrar de qualquer informação com uma grande riqueza de detalhes sobre
eventos, pessoas e lugares que eles encontraram durante a sua vida. Isto também lhes permite aprender mais rapidamente e mais fácil
que o normal. Note que Memória Eidética é tratada como uma vantagem que só pode ser obtida antes do nascimento. Não é o caso
dos Vulcanos. Esta vantagem, como também as outras, é resultado da avançada disciplina mental necessária a Devoção a Lógica.
- Cálculos Instantâneos e Talento para Matemática: Vulcanos pode fazer complexos cálculos em suas mentes e analisar quase
qualquer equação matemática com facilidade.
- Controle de Metabolismo: Vulcanos pode ainda controlar o seu metabolismo através de simples concentração. Eles podem se
pôr até mesmo em um estado de transe que age como tipo de uma férias mental. Este transe também pode ser usado pelos Vulcanos
para acelerar os seus próprios meios curativos.
- Força de Vontade: Ganho pela rígida disciplina mental.
- Pon Farr: Isto representa a união do Vulcano ao seu companheiro(a). Uma vez a cada sete anos, o Vulcano tem que voltar para
casa se juntar a um(a) companheiro(a). Este desejo é muito forte, e não pode ser resistido por muito tempo.
Se o GM entender que o jogador não está interpretando adequadamente, ele pode se ver privado de suas vantagens, uma a uma, em
casos graves toda a Devoção a Lógica pode ser perdida. Nesse caso, o personagem deve ter suas habilidades mentais reduzidas
adequadamente (recomenda-se primeiro a perda de um nível de Memória Eidética) e se continuar a perda das demais vantagens. O
personagem pode poder recuperar a sua Devoção a Lógica através de rituais (como o Kolinahr). Porém, isto só seria feito em casos
muito extremos.
Planeta Vulcano
Vulcano está localizado no Sistema 40 Eridani A. Este Sistema é composto por 3
estrelas uma gigante primária e duas anãs uma vermelha e outra branca. A única que
sustenta planeta classe M é a gigante primária, Vulcano divide a órbita desta estrela
gigante com um planeta irmão inabitável e hostil, chamado T'khut. O nome nativo de
vulcano é T'khasi, mas é conhecido na Federação como Vulcano, nome logo adotado pelos
nativos.
Vulcano não possui luas mas em compensação a visão de T'khut é monstruosa no
horizonte do planeta. Vulcano é quente e árido, sua atmosfera é rarefeita e sua gravidade é
maior do que a terráquea, por isso seus nativos desenvolveram força e reflexos apurados
em relação aos humanos.
Em Vulcano fica localizada a Academia de Ciências Vulcana na capital do planeta,
Shikahr, esta instituição é a mais importante voltada para a ciência, principalmente no que
tange os estudos mentais (qualidade inerente aos vulcanos, considerada por vezes mítica e
religiosa). Em 2249 após Spock se formar nesta instituição optou por ingressar na Frota
Estelar contrariando os desejos de seu pai Sarek, por isso ficaram sem se falar durante 18
anos. Sarek foi professor nesta instituição antes de se tornar Embaixador da Federação Unidas de Planetas. Vulcano também possui
muitas cidades-portos e um cinturão de asteróides habitado e industrial, 86% da área do planeta é ocupada, porém Vulcano não possui
água em abundância, esta geralmente é conseguida do subsolo. Seu povo é avançado tecnologicamente e domina profundamente a
ciência do computador

51

História Vulcana
Os vulcanos eram um povo emotivo e violento desencadeavam muitas guerras entre os clãs do planeta por conquistas de território
e de poder sobre os demais clãs. Quando estavam a beira da quase aniquilação total, surgiu um grupo de estudiosos liderados pelo
filósofo e cientista Surak, que também possuía poderes telepáticos acima da média vulcana. Ele viveu há cerca de 2000 anos atrás, sua
filosofia foi propagada e muitos clãs aderiram a filosofia da Lógica Total de Surak que prega o abandono total das emoções e o
emprego da lógica e do racionalismo, uma saída ideal para o povo vulcano na época e que até hoje é seguida. Os dissidentes formaram
grupos e posteriormente emigraram para outro sistema, atualmente sabe-se que deles surgiu os romulanos, raça belicosa e traiçoeira
que habita o Quadrante Beta. Do passado também vêm muitas tradições e rituais os quais nunca foram abandonados, pois já estão
impregnados na cultura vulcana, os mais conhecidos são o Koon-ut-kal-if-fee e Fal-tor-pan (que serão explicados adiante). Com o
passar dos séculos houve também certa ruptura entre os grupos de vulcano, alguns acreditam no poder telepático como um dom divino
e criaram religiões e rituais baseados nisso, outro grupo se denomina Movimento Isolacionista Vulcano (será explicado adiante), estes
temem que culturas como a terráquea ou andoriana influenciem a cultura vulcana, já que Vulcano recebe muitos alienígenas
principalmente em viagens de estudo. Uma corrente de estudiosos vulcanos também acredita que os primeiros vulcanos são
descendentes de um povo vindo do planeta Sargon , este fato teria ocorrido há 500.000 anos atrás.
Tópicos relevantes e rituais
IDIC: A Suprema Glória da Criação está em Infinitas Diversidades em Infinitas Combinações, uma das
citações de Surak (lema de sua filosofia) e aceita pelos vulcanos como um lema de paz e comunhão com outras
raças, onde todos devem ser entendidos e aceitos para que haja paz e harmonia. É considerado um dos
símbolos mais importantes da raça Vulcana.
Koon-ut-kal-if-fee : Termo vulcano que significa (Koon - ut) casamento ou (Kal-if-fee) desafio. É um ritual
milenar que remonta os tempos em que os membros de um clã brigavam pela fêmea desejada até a morte. No
período de Pon-Farr o macho vulcano volta para sua fêmea prometida para cumprir seu acasalamento e
assegurar a propagação da espécie. Para isso é celebrada uma cerimônia de casamento geralmente liderada por
um Mestre Vulcano. Quando a fêmea que não sofre as consequências do Pon-Farr renega seu par, ela lança um
desafio e este deve lutar pela fêmea com a outra parte interessada.
Escola Lógica: Filosofia primeiramente propagada por Surak, filosofo e cientista vulcano que viveu a 2000 anos atrás. Ela diz que
os vulcanos devem abandonar suas emoções e abraçar uma vida de lógica e de racionalidade.
Fusão Mental Vulcana: Um antigo ritual vulcano, onde duas pessoas são ligadas telepaticamente através do toque vulcano. Os dois
envolvidos partilham de uma mesma consciência. Este processo é profundo e de intensa intimidade mental.
Fal-Tor-Pan: Antigo ritual vulcano, também chamado de refusão, sua intenção é reunir a Alma (chamada em vulcano de Katra) ao
corpo. Muitos vulcanos acreditam que o Fal-Tor-Pan é somente uma lenda, porem em 2285, Spock recebe seu katra que estava
guardado em McCoy em um ritual liderado por T'Lar.
Mestre Vulcano: São as mais altas autoridades de Vulcano, conhecedores de todos os segredos dos rituais vulcanos e detentores da
lógica total. Healer: Médico vulcano; este médico cuida tanto da mente como da alma do enfermo.
Kahs-Wan : Ritual efetivado por todo vulcano na idade de 7 anos, consiste em um teste de sobrevivência realizado nos desertos
localizados nos arredores de Shikahr. Também é conhecido como teste de maturidade.
Santuário de T'Karath: Local Sagrado para os vulcanos onde há catacumbas com os despojos dos mortos da guerra civil vulcana
que ocorreu há 2000 anos atrás.
Tempo de Despertar: Época de grande eloquência para Surak, quando os clãs começaram a se entregar a vida de lógica e a
violência foi rejeitada.
Ritual do Kolinhar: Este ritual se constitui na mais alta etapa na busca da lógica por um vulcano, ele é realizado na Planície de
Gol, local sagrado de Vulcano onde se iniciou o Tempo de Despertar. Um mestre vulcano geralmente o líder do planeta concede aos
candidatos um símbolo desta alta honra vulcana, neste ritual o vulcano se desprende de todos os seus desejos pessoais, emoções e
apreensões, vivendo apenas pela e para a lógica e compartilhando com os demais iniciados o discernimento que a lógica é a semente
da nova vida vulcana e que a razão é o caminho para isso.
Pedra de Gol: Um antigo artefato vulcano, datado de 2000 anos atrás consiste em uma bomba altamente destrutiva ela possui um
sistema de ressonância psicotransmissora, assim o artefato pode ser operado a distância através de energia telepática, ele também era
utilizado para ampliar o poder telepático que era usado para matar o oponente. Na verdade são três artefatos que juntos fazem um todo
cada um traz impresso um símbolo: o da guerra, outro do deus da morte e outra da paz. Um destes artefatos encontra-se no Museu
Vulcano na capital Shikahr outros dois foram encontrados em Barradas III um planeta usado como entreposto romulano. (Gambit I-II)
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Movimento Isolacionista Vulcano: Grupo separatista que prega o isolamento de Vulcano do resto da galáxia, pois crêem que o
contato com outras raças esteja poluindo a cultura vulcana e tirando sua pureza.

Perícias Vulcanas
Fusão Mental Vulcana (Mental/Difícil) Sem nível Pré-definido.
Esta perícia só existe entre os Vulcanos, e só funcionará com um Vulcano. Esta perícia une efetivamente duas mentes, a do
Vulcano que a realiza e a de um objetivo e permite a procura de motivos, recordações, etc. Modificadores abaixo devem ser aplicados
conforme o caso:
O objetivo possui Escudo Mental: menos a potência em Telepatia.
O objetivo está disposto: +1
O Vulcano conhece o objetivo: +1
O Vulcano conhece o objetivo intimamente: +2 (não cumulativo com o anterior)
Depois do contato inicial, os dois podem trocar recordações, informação e sentimentos livremente. Debaixo destas circunstâncias,
a fusão mental não causa nenhuma tensão ou perda de fadiga.
Se o objetivo não estiver disposto e o Vulcano força-lo a uma fusão, deve-se realizar uma disputa entro o NH do Vulcano em
Fusão Mental Vulcana contra a Vontade do objetivo.
Em uma falha crítica, ele ficará atordoado por 1D minutos. Também perde dois pontos de fadiga e o contato estará quebrado. Um
sucesso decisivo pelo objetivo também encerrará automaticamente a fusão.
Toque Neural Vulcano (Mental/Difícil) Sem nível pré-definido.
Os Vulcanos desenvolveram através dos séculos uma forma de ataque efetiva apenas contra humanóides, mas capaz de coloca-los
em inconsciência sem dano real. Consiste em tocar uma determina parte do pescoço, que com um pressão localizada é capaz de
bloquear o sinais sinópticos do cérebro por um instante, provocando inconsciência.
Para atacar com esta habilidade, deve ser feita uma tentativa de tocar o pescoço do defensor, para isso pode-se usar alguma perícia
ofensiva, como Briga, ou apenas DX. O ataque é feito com um redutor igual a -7, a fim de tocar o local exato. Se for bem sucedido,
realize uma disputa rápida entre o NH do Vulcano em Toque Neural Vulcano contra a HT do objetivo, se o objetivo vencer impede a
inconsciência. Se o Vulcano vencer, o defensor cairá inconsciente durante 20-HT minutos. Armaduras rígidas protegem
completamente contra esta forma de ataque, armaduras flexíveis somam metade da sua RD como bônus na HT para a disputa.

YRIDIANOS (20 pontos)
Origem: Desconhecido
Posição perante a Federação: Neutros
Vantagens/Desvantagens: HT+2; Noção Tridimensional do Espaço e Aparência (Feio). Possuem ainda as
perícias Conhecimento de Terreno (Seu mundo natal) e a Língua (Yridian) iguais a IQ.
Yridianos são uma raça semelhantes aos Gnomos das lendas terrestres, com a cor da pele variado muito.
Eles possuem a pele enrugada, apenas vestígios de um nariz e orelhas pontudas muito grandes. A pele da parte
de trás de sua cabeça é muito enrugada, bem mais que a pele. Muitos estão calvos. Yridians são uma raça que
negocia informações. Eles tiveram alguns recentes envolvimentos com a Federação. Tudo o que eles
documentam vendem, como informação relativo a FUP para outras raças. Alguns sócios desta raça são
respeitados pela Federação. Muito pouco é atualmente conhecido sobre eles, embora uma tripulação empreendedora pudesse
convencer eles a venderem informação sobre eles próprios para a Federação assim como de outras raças. Isto traria oportunidades de
aventuras interessantes para GM que deseja expandir a informação conhecida sobre os Yridianos.
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Frota Estelar
A Frota Estelar é uma agência que tem por objetivo a exploração do espaço no âmbito científico e diplomático, também tem como
missão a defesa dos mundos integrados da Federação Unida dos Planetas e de outros mundos que mantenham acordos de paz e
tratados com a FUP. Ela teve início em 2.161 com a missão de "Ir onde nenhum homem jamais esteve", frase que sempre esteve
presente em toda a Série Jornada nas Estrelas. Outra missão da Frota Estelar é assegurar a integridade de Bases Estelares instaladas
em locais estratégicos no espaço auxiliando em sua operacionalidade e defesa. A Frota Estelar também é responsável por todo o
material bélico da Federação o que inclui, supervisão da construção de Naves Estelares e treinamento de todo o pessoal envolvido
com a Frota, através da Academia da Frota Estelar, instituição que forma os oficiais e técnicos que tripulam as Naves Estelares e as
Bases Espaciais.
A Academia da Frota Estelar, treina e forma os oficiais da Frota, sua sede está localizada em São Francisco (Terra). Foi criada em
2.161 e o treinamento básico é feito em quatro anos. O lema da Academia é "Ex astris, scientia" , "Das estrelas vem o conhecimento".
A Academia prepara o indivíduo para as árduas viagens interestelares, com cursos preparatórios e constantes testes de eficiência. Para
isso dispõe de amplas instalações de pesquisa e ensino, que visam facilitar a integração do aluno (cadete) com a sua futura vida de
membro da tripulação de uma Nave Estelar. Para isso são ensinados todas as ciências, história, geografia, filosofia, direito e
conhecimentos gerais tanto da Terra como dos planetas membros da Federação, também há as opções mais específicas como ciências,
engenharia, medicina, e nas áreas de conhecimento militar, a intendência, comando, comunicações, navegação, pilotagem, segurança
e defesa (comando tático) e instruções.
Todas estas modalidades acompanhadas de conhecimentos sobre formação, construção , desenho e estrutura de Naves Estelares e
funcionamento de Bases Estelares. Além disso o cadete passa por testes constantes de âmbito psicológico e de disciplina para definir
sua atuação futuro em uma Nave Estelar.
Após se formar o cadete estará submetido as ordens do Comando da Frota Estelar, um centro de operações com autoridade para
exploração espacial e com dever de defender os mundos membros. Seu comando principal está em São Francisco, porém nas Bases
Estelares há subcomandos onde decisões importantes podem ser tomadas por Almirantes e Comodoros, para isso a Frota Estelar
dispõe de comunicações subespaciais específicas. Uma das missões da Frota Estelar e de seu comando é julgar todos os
contraventores da disciplina da Frota e qualquer ato que venha ferir a integridade da Federação Unida de Planetas.
Quartel General da Frota Estelar: Também localizado na sede da Frota Estelar congrega o comando principal da Frota, o Quartel
General é responsável pela estação espacial Terra localizada na órbita do planeta. Em São Francisco são elaboradas as estratégias da
Frota e seu campo de atuação, como em quais setores devem ser destinadas as naves e quais suas missões.
A Academia também possui um local estratégico de treinamento no Sistema Solar, o "Flight Ranger", sua guarnição está instalada
próxima a Saturno, é uma área reservada ao treinamento de vôo dos cadetes da Frota Estelar. Lá é verificado a perícia do cadete sobre
pressão de missões que envolvem a vida dos tripulantes de uma Nave Estelar ou a vida de populações em planetas. Não confundir este
treinamento com o teste Kobayashi Maru, que é realizado na sede da Frota Estelar com intuito apenas psicológico.
Alguns cursos oferecidos pela Frota:
Corpo de Engenheiros da Frota Estelar: Especializados em projetos espaciais na construção de Bases Científicas e Estelares e
construção e projetos de naves, elaboração de protótipos e testes de todo o material empregado na Frota Estelar.
Curso de Medicina de campo e emergência da Frota Estelar: Instruções oferecidas a todo cadete da Frota Estelar visando os
procedimentos de emergência necessários em campo aberto.
Departamento de Ciências: Engloba outros sub-departamentos: exobiologia, física, química, computação, psicologia, arqueologia,
história , geologia etc. Há várias instituições de ensino nestas áreas nos planetas membros da Federação, mas a instituição que mais se
destaca é a Academia de Ciências de Vulcano.
Algumas ordens gerais e regulamentos da Frota Estelar:
Ordem Geral 1 - A Primeira Diretriz, é proibido interferir em outras culturas e no desenvolvimento de qualquer sociedade.
Ordem Geral 7 - É proibido qualquer contato com o planeta conhecido como Talos IV. (Visto no episódio "The Menagerie, Parts I
and II" da Série Clássica).
Ordem Geral 12 - Toda nave deve efetuar os procedimentos de precaução no contato com outra espécie que não faça ou que
demonstre não querer fazer contato, inclui-se aí as naves não identificadas.
Ordem Geral 15 - Nenhum oficial no comando deve ir a uma área de perigo sem uma escolta armada.
Ordem Geral 24 - Comando utilizado para destruir a superfície de um planeta no período de 24 horas.
Proibição Geral P-119 - Nenhuma nave deve entrar no sistema UFC465537 e travar contato com o Guardião da Eternidade.
Regulamento 46A - No monitoramento de transmissões em batalhas, não usar canais abertos de comunicação, no caso de envio de
mensagem que esta seja criptografada.
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TREINAMENTO PRÉ-ACADÊMICO
O que os personagens fizeram antes de entrar na Academia da Frota Estelar pode ser importante para a escolha de suas futuras
carreiras. A fim de criar um passado interessante para o personagem, algumas perícias podem ser escolhidas antes de entrar na
Academia, e que poderão influenciar a sua carreira.
Pelo menos metade das perícias deveriam ser escolhidas do grupo de Aprendizado Pessoal, e a outra metade do grupo das
Educacionais. Divida essas perícias tão uniformemente quanto possível. As categorias de perícias em ambas as tabelas são apenas
sugestões, e devem dar idéias ao GM sobre outras perícias. Quanto ao numero de perícias, uma ou duas de cada categoria deve ser o
suficiente. A muitas mais conforme o cadete avança em seus estudos.
Estas regras são opcionais. O GM pode simplesmente querer criar os personagens sem adota-las.
Tabela de perícias Pré-Acadêmicas:
Aprendizado pessoal:
Perícias Artísticas
Perícias Atléticas
Perícias com Armas e Combate
Perícias Artesanais
Perícias Originarias de Passatempos
Perícias Externas
Perícias Sociais

MB. Pg. 47-48
MB. Pg. 48-49
MB. Pg. 49-52
MB. Pg. 53-54
MB. Pg. 54
MB. Pg. 57
MB. Pg. 62-64

Educacionais
Perícias com Línguas
Perícias Médicas
Perícias Profissionais
Perícias Científicas
Perícias de Ladrões e Espiões
Perícias com Veículos

MB. Pg. 54-55
MB. Pg. 56
MB. Pg. 58
MB. Pg. 59-62
MB. Pg. 65-68
MB. Pg. 68-69

ACADEMIA DA FROTA ESTELAR
Todos os Oficias da Frota tem de passar pela Academia da Frota Estelar, que possui um programa de treinamento de quatro anos.
A maioria dos estudantes entram na Academia com 18 anos. A Academia demora 4 anos, mais 1 ano em um “cruzeiro de
treinamento” a bordo de uma nave estelar. Aqueles que desejam comandar devem seguir para a Academia de Comando, onde
estudarão mais 2 anos, logo após se formarem na Academia da Frota Estelar.
A Academia da Frota Estelar consiste em dois campus, um em São Francisco, Terra, e outro na Base Estelar 1, em órbita da Terra.
Há ainda vários outros locais de treinamento, inclusive um vôo de treinamento próximo a órbita de Saturno.
Todos os estudantes que desejam entrar para a Academia da Frota devem possuir um certo nível de aprendizagem antes de serem
admitidos. Isso inclui saber falar, ler e escrever a língua padrão da Federação e o mínimo de um ponto aplicado em Matemática.
Porém, a academia é muito seletiva, e há um numero limitados de vagas. Fazendo com que apenas os estudantes mais capazes
ingressem na Academia.
Depois da admissão, o Cadete inicia o programa padrão de treinamento com 4 anos de duração, onde além do treinamento básico
recebem também orientação para as diferentes carreiras dentro da Frota Estelar.
Durante os dois primeiros anos de treinamento o cadete recebe um solido treinamento nas perícias do grupo de Estudos
Generalizados.
Na lista de perícias abaixo há um nível de habilidade mínimo, esse nível é o nível mínimo que o cadete deve possuir na perícia em
questão ao fim de seus dois primeiros anos de treinamento. Os NHs finais dependerão das especialidades Primarias e Secundarias do
cadete. A seção Exames Finais a frente representa o NH mínimo permitido para cada uma das perícias que o cadete deve conhecer
dentro de suas especialidades para se formar. Aqueles com pretensão de servir a bordo de Naves Estelares de prestigio, como a
Enterprise, precisarão possuir Níveis de Habilidade muito altos.
O personagem não deveria possuir perícias que pertençam a outras especialidades que não as suas. Se desejarem isso, deveriam
substituir uma perícia de suas especialidades pela outra.
Note que a especialização medica é considerada uma especialização a parte, e é detalhada mais a frente.
Tabela de Perícias do Estudo Generalizado
Perícia
Custo
Administração
M/M
Armas de Feixe (Phasers)
F/F
Briga (ou outra perícia de combate desarmado)
F/F
Operação de Computador
M/F
Programação de Computadores
M/D
Operação de Aparelhos Eletrônicos (Sensores)
M/M
Operação de Aparelhos Eletrônicos (Transportadores) M/M
Primeiros Socorros*
M/F
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NH mínimo
10
14
12
13
10
12
12
10

Historia (Federação)
Idioma Padrão da Federação
Matemática
Física
Pilotagem (Nave Auxiliar)
Trato Social (Frota Estelar)
Xenobiologia (Terrestre)
Xenologia
Queda Livre

M/D
M/M
M/D
M/D
F/M
M/M
M/M
M/D
F/M

10
12
12
10
12
12
10
10
10

No termino do segundo ano de treinamento, o cadete deve escolher duas Especializações, uma Primaria e uma Secundaria. A
seguir há todos as especializações possíveis aos PCs, e as perícias relacionadas a cada especialidade. Cada personagens deve gastar no
mínimo um ponto em cada perícia de sua especialidade Secundaria, e dois pontos em cada perícia de sua especialidade Primaria. Note
que esses pontos são além daqueles já gastos com os estudos anteriores.
Tabela de Especializações
Ciências
Comunicações
Engenharia
Fuzileiro
Medicina
Navegação
Operações
Psicologia
Segurança
COMUNICAÇÕES
Os Oficiais em Comunicações provem comunicação áudio visual com outras naves e planetas e com o Comando da Frota, através
do Subspaço.
Geralmente, os cadetes que escolhem Comunicações como especialização Primaria adotam Segurança como especialização
Secundaria . Esses cadetes procuram se tornar Oficiais Táticos a bordo de uma Nave Estelar. Alguns cadetes interessados no comando
escolhem Navegação como especialização Secundaria.
Perícia
Diplomacia
Eletrônica (Computadores)*
Eletrônica (Comunicações)
Eletrônica (Sensores)
Língua (uma língua alienígena)
Língua Padrão da Federação
Op. de Aparelhos Eletrônicos (Comunicações)
Op. de Aparelhos Eletrônicos (Sensores)
Psicologia (Terrestre)
Trato Social (Frota Estelar)
Xenobiologia (Terrestre)
Xenologia
Xenobiologia (uma especialidade a escolha)*

Custo
NH mínimo
M/D
13
M/D
10
M/D
10
M/D
10
M/Varia
10
M/M
13
M/M
13
M/M
10
M/D
12
M/M
13
M/M
12
M/D
12
M/M
10

PSICOLOGIA
Todos que escolhem esta especialização são chamados de conselheiros. Conselheiros(as) agem como supervisores do bem estar
mental de toda tripulação. Dão conselhos e alternativas para problemas pessoais e oficiais. Se necessário, podem providenciar
tratamento psicológico e cuidados psiquiátricos.
Conselheiros podem ainda prestar e coordenar ajuda médica para casos de pouca gravidade ou que envolvam sua área.
Normalmente, o(a) conselheiro(a) da nave trabalha lado a lado com o Oficial Médico. Eles podem e freqüentemente tem mais línguas,
psicologias e xenologias que as relacionadas abaixa.
Um Cadete que escolha esta especialização não pode possuir uma outra especialização como Secundaria, tendo de se dedicar
apenas a esta, esta especialidade ainda não pode ser escolhida como especialidade Secundaria, apenas Primaria. É muito comum que
os bons profissionais dessa área possuam a vantagem Empatia.
Perícia
Diagnose (Raça Alienígena a escolha)
Diagnose (Raça do personagem)*
Diagnose (Humana)

Custo
M/D
M/D
M/D
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NH mínimo
12
13
14

Diplomacia
Fisiologia (Humana)
Fisiologia (uma alienígena a escolha)
Língua (uma alienígena a escolha)
Op. de Aparelhos Eletrônicos (Sistemas Médicos)
Op. de Aparelhos Eletrônicos (Suporte de vida)*
Psicologia (alienígena a escolha)
Psicologia (da raça do personagem)*
Psicologia (Humana)
Xenobiologia (terrestre)
Xenologia
Xenobiologia (uma especialidade a escolha)*

M/D
M/MD
M/MD
M/Varia
M/M
M/M
M/D
M/D
M/D
M/M
M/D
M/M

12
11
10
10
13
13
10
12
14
12
11
10

ENGENHARIA
O pessoal da Engenharia realiza reparos e a manutenção de todos os sistemas abordo da nave quando necessário. Recomenda-se
que os Engenheiros gastem pelos menos quatro pontos na perícia Engenharia, em cada uma das especializações que o Engenheiro
tiver e que possua varias delas.
Note, que a principio, os engenheiros da Frota são os principais responsáveis pelos vários sistemas eletrônicos a bordo da nave ou
base estelar. Isto devido principalmente ao fato de que a Federação usa a eletrônica em centenas de funções diferentes. Os únicos
sistemas não-eletrônicos a bordo das naves da Federação são os motores de impulso e dobra, e mesmo estes possuem muitos outros
subsistemas de apoio eletrônicos. Porém, os engenheiros podem se especializar em qualquer engenharia ou mecânica, já que Frota
encoraja o desenvolvimento de novos e melhores sistemas.
Cadetes que escolherem Engenharia como sua especialização Primaria geralmente escolhem Navegação como Secundaria. Em
algumas naves os Engenheiros podem se aventurar no comando. Esses Engenheiros possuem a especialização Operações como campo
de estudo Secundário, e deverão ter cursado a Academia de Comando.
Perícia
Armeiro (Armas de Feixe)*
Armeiro (Phasers da Nave)
Armeiro (Torpedos Fotônicos)
Eletrônica (A escolha do jogador)*
Eletrônica (Computadores)
Eletrônica (Comunicações)
Eletrônica (Escudos Defletores)
Eletrônica (Sensores)
Eletrônica (Suporte de Vida)
Eletrônica (Transportadores)
Engenharia (A escolha do jogador)
Engenharia (Motores de Dobra)
Engenharia (Motores de Impulso)
Física Subespacial
Mecânica (A escolha do jogador)*
Mecânica (Motores de Dobra)
Mecânica (Motores de Impulso)*
Mecânica (Geradores de Campo Subespacial)*

Custo
M/M
M/M
M/M
M/D
M/D
M/D
M/D
M/D
M/D
M/D
M/D
M/D
M/D
M/D
M/M
M/M
M/M
M/M

NH mínimo
11
11
11
11
12
12
11
11
11
11
12
12
12
12
12
11
11
10

NAVEGAÇÃO
Os Oficias de Navegação controla o leme e efetivamente pilotam a nave. Geralmente, Cadetes que escolhem Navegação como sua
especialização Primaria eventualmente desejam se tornar Chefes de Seção. Esses personagem também podem cursar a Academia de
Comando.
Especializações Secundarias adequadas incluem Comunicações, Operações e Engenharia.
Perícia
Artilharia (Phasers da Nave)
Artilharia (Torpedos Fotônicos)
Astrofísica
Astronavegação (Dobra Espacial)
Astronomia
Eletrônica (Escudos Defletores)
Estratégia (Espacial)
Física Subespacial
Liderança*
Op. de Aparelhos Eletrônicos (Comunicações)
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Custo
F/M
F/M
M/D
M/M
M/D
M/D
M/D
M/D
M/M
M/M

NH mínimo
15
13
12
13
12
10
13
11
10
12

Op. de Aparelhos Eletrônicos (Escudos Defletores)
Op. de Aparelhos Eletrônicos (Phasers da Nave)
Op. de Aparelhos Eletrônicos (Torpedos Fotônicos)
Pilotagem (Nave Auxiliar)
Pilotagem (Nave Estelar)
Tática

M/M
M/M
M/M
F/M
F/M
M/D

14
12
12
12
13
13

FUZILEIROS
Veja a Pg. 70.
MEDICINA
Veja a Pg. 59.
OPERAÇÕES
Esta é a especialização fundamental para Cadetes que desejam avançar dentro da Frota e atingir o comando. Operações como
especialização Primaria dá ao cadete uma ligação para com todas as atividades do dia a dia da tripulação e demais oficiais. O estudo
de Operações se dá por um programa de estudos projetado para dar ao cadete o conhecimento necessário para compreender todas as
outras divisões da Frota Estelar.
Os Cadetes treinados em Operações freqüentemente se tornam Chefes de Seção, Imediatos ou Capitães de Naves ou Bases
Estelares, com grandes chances de avançar na Frota. Os campos Comunicações ou Navegação geralmente são escolhidas como
especialização Secundaria. Note que não é obrigatório a adoção de operações como especialização para comandar – para isso deve-se
cursar a Academia de Comando, independente das especializações, mas os cadetes que a tem como especialização terão muito mais
chance de ganharem o Comando efetivo.
Perícia
Administração
Artilharia (Phasers da Nave)
Artilharia (Torpedos Fotônicos)
Astrofísica
Astronavegação (Dobra Espacial)
Eletrônica (Computadores)
Eletrônica (Comunicações)
Eletrônica (Sensores)
Estratégia (Espacial)
Op. de Aparelhos Eletrônicos (Comunicações)
Op. de Aparelhos Eletrônicos (Phasers da Nave)
Op. de Aparelhos Eletrônicos (Sistemas de Segurança)
Op. de Aparelhos Eletrônicos (Torpedos Fotônicos)
Pilotagem (Nave Auxiliar)
Pilotagem (Nave Estelar)
Tática

Custo
M/M
F/M
F/M
M/D
M/M
M/D
M/D
M/D
M/D
M/M
M/M
M/M
M/M
F/M
F/M
M/D

NH mínimo
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

CIÊNCIAS
Os especializados em Ciências realizam pesquisas e investigações cientificas a bordo de Naves Estelares, transmitindo suas
descobertas e conclusões a seus superiores e ao Comando da Frota.
A Frota Estelar exige que os Cadetes que escolhem Ciências como especialização Primaria estudem outras duas especializações
Secundarias, ao invés de uma como seria o normal. Note que em Jornada nas Estrelas, as chamadas ciências sociais também são
importantes, e que se desejarem os estudantes de Ciências podem adquiri-las.
Perícia
Arqueologia Comparativa
Astrofísica
Astronomia
Bioquímica
Botânica
Ecologia
Física
Física Subespacial
Fisiologia (raça a escolha do jogador)
Fisiologia (Humana)
Genética
Geologia
Pesquisa

Custo
M/D
M/D
M/D
M/D
M/D
M/D
M/D
M/D
M/MD
M/MD
M/MD
M/D
M/M
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NH mínimo
13
12
12
12
12
12
13
12
12
13
12
12
13

Química
Xenobiologia (Terrestre)
Xenologia
Zoologia

M/D
M/M
M/D
M/D

12
12
14
13

SEGURANÇA
As forças de segurança provem o policiamento básico a bordo, bem como proteção para os grupos de decida. O pessoal de
segurança pode eventualmente receber treinamento extra como Fuzileiros, o personagem com a especialização Segurança, seja
Primaria ou Secundaria, pode adquirir qualquer perícia destinada aos Fuzileiros, sem a necessidade de adota-la como uma
especialização. A especialização normalmente escolhida como Secundaria é Comunicações. Um Oficial com as especializações
Segurança e Comunicações também recebe o nome de Oficial Tático.
Perícia
Armas de Feixe (Phasers)
Artilharia (Canhão Phaser)*
Artilharia (Phasers da Nave)
Briga*
Caratê (ou outra arte marcial)
Condução/NT 11
Diplomacia
Faca
Interrogatório
Intimidação
Op. de Aparelhos Eletrônicos (Canhão Phaser)*
Op. de Aparelhos Eletrônicos (Sistemas de Segurança)
Psicologia (Humana)*
Sobrevivência (a escolha do jogador)
Tática

Custo
F/F
F/M
F/M
F/F
F/D
F/M
M/D
F/F
M/M
M/M
M/M
M/M
M/D
M/M
M/D

NH mínimo
15
12
12
15
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

PRIMEIRA MISSÃO
Depois de completar seus estudos na Academia da Frota, normalmente os Cadetes passam um ano em sua Primeira Missão, que é
um ano abordo de uma Nave Estelar onde seu desempenho é avaliado pelos Oficiais da nave.
Durante sua Primeira Missão, o futuro oficial recebe o posto de Yeoman, abaixo de Alferes, mas considerado como posto Oficial.
As vezes, por desempenho excepcional de seus deveres, um Cadete pode ser promovido em campo a Alferes Honorário.
Jogue 3D6 na tabela a seguir usando os modificadores apropriados para determinar a qual divisão da Frota o cadete serviu durante
a sua Primeira Missão.

Resultado da jogada
3
4-6
10-12
13-15
16-17
18

Tabela de definição de Primeira Missão
Divisão
Modificadores
Tarefa Especial
Possuir a Vantagem Sorte (30 pts):
Divisão de Naves Estelares
Possuir a Vantagem Sorte (15 pts):
Divisão Militar
IQ 12 ou mais:
Divisão de Colonização
Especialização Pr. em Operações
Divisão de Fuzileiros
Possuir a Desvantagem Azar:
Divisão de Base Estelar
IQ 10 ou menos:

-2
-1
-1
-1
+1
+1

Logo em seguida jogue novamente 3D6 na tabela abaixo para determinar os resultados da Primeira Missão.
Tabela de Resultados da Primeira Missão
Resultado da jogada Resultado
3
Aprovado e promovido a Alferes Honorário.
4-5
Aprovado com grandes Honras
6-9
Aprovado com Honras
10-15
Aprovado
16-18
Reprovado

Modificadores
Obteve Tarefa Especial
Obteve Divisão de Naves Estelares
Obteve Divisão Militar
Obteve Divisão de Colonização
Possuir a Vantagem Sorte (30 pts):
Possuir a Vantagem Sorte (15 pts):
Possuir a Desvantagem Azar:

-3
-2
-1
-1
-2
-1
+1

Uma das possíveis Tarefas Especiais que o Cadete pode receber é ser nomeado a uma nave ou posto de prestigio. O GM pode
considerar, que se um PC conseguir esta definição, ele poderá ter sido designado para a USS Enterprise ou semelhante.
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ACADEMIA DE COMANDO
Os cadetes que desejam se tornar Chefes de Seção ou fazer parte do Comando normalmente devem cursar a Academia de
Comando por dois anos, logo após da sua Primeira Missão. Eles receberão importantes habilidades para defender suas posições e
cumprir suas responsabilidades para com os outros Oficiais e seus Superiores.
Chefes de Seção são Oficiais que representam um determinado departamento a bordo da nave, e possuem autoridade para
comanda-las e manejar pessoal. Enquanto os Oficiais do Comando são as autoridades máximas abordo de uma Nave Estelar, como o
Capitão e o seu Imediato.
Os Chefes de Seção são os seguintes:
Engenheiro Chefe
Oficial Médico
Oficial Tático
Oficial de Ciências

E o Comando é composto pelo:
Capitão
Primeiro Oficial
Chefe de Operações

Academia de Comando
Perícia
Administração
Astronavegação (Dobra Estelar)
Diplomacia
Estratégia (Espacial)
História (Federação)
Jurisprudência (Federação)
Liderança
Op. de Aparelhos Eletrônicos (Sensores)
Operação de Computadores
Programação de Computadores
Psicologia (Alienígena a escolha)
Tática
Xenologia
Xenobiologia (uma especialidade a escolha)*

Custo
M/M
M/M
M/D
M/D
M/D
M/D
M/M
M/M
M/F
M/D
M/D
M/D
M/D
M/M

NH mínimo
12
13
12
14
12
13
12
13
13
11
12
13
12
11

PESSOAL NÃO-COMISSIONADO
O Pessoal Não-Comissionado (PNC) entram para a Frota aspirando uma carreira, mas sem chance de alcançar altos graus na
hierarquia de Comando. O PNC são a grande maioria da tripulação de uma nave estelar, eles realizam as operações rotineiras da nave
e apoiam os Oficiais.
Normalmente entram na Frota com 18 anos e passam por uma educação idêntica mas menos rígida que a dos Cadetes. Cada um
pode escolher uma carreira entre Engenharia, Ciências, Segurança e Serviços. A principal diferença é que eles gastam no mínimo ½
ponto em cada perícia de seu campo. Cada um também deverá gastar no mínimo ½ ponto em cada uma das seguintes perícias:
Operação de Computador, Historia (Federação), Queda Livre e Trato Social (Frota Estelar). Os Serviços da Frota Estelar incluem
áreas como Chefe de Comida, Atendimento a Tripulação, etc.
O pessoal não-comissionado normalmente é nomeado para tarefas regulares, como a operação do transportador, sua manutenção,
manutenção das naves auxiliares para Engenheiros, etc. O PNC de ciências normalmente realiza trabalhos de laboratório e
observações para seus superiores.
Esse pessoal que é nomeado a uma função especifica terá uma nomeação de acordo com a sua função, como Chefe de Transporte,
Técnico de Controle de Fogo, Especialista em Operações, etc.
TRIPULANTE DA FROTA
Todos os tripulantes da Frota Estelar possuem um conjunto de Vantagens e Desvantagens, que representam seus deveres e direitos,
vantagens e desvantagens de pertencerem a Frota Estelar. Ela não deve ser levada em conta quanto ao limite sugerido de
Desvantagens. Note que na série clássica e nos filmes da tripulação clássica os Borgs ainda não são inimigos, e por isso ser tripulante
da frota é uma vantagem de 10 pontos. Durante a guerra Dominion os Romulanos temporariamente se tornam aliados, mas os
Dominions passam a ser inimigos, continuando o mesmo valor.
Tripulante da Frota (-10 pontos)
Poderes Legais (5 pontos)
Patrono: Frota Estelar (30 pontos)
Reputação +2/-2 para criminosos (0 pontos)
Dever: para com a Frota Estelar (-15 pontos)
Inimigos: Borgs (raramente -20 pontos)
Inimigos: Romulanos (raramente -10 pontos)
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EXPERIÊNCIA DE PÓS-ACADEMIA
Agora que o Cadete passou pela Academia, Primeira Missão e provavelmente a Academia de Comando, é tempo de pôr os toques
finais. Esta seção pode ajudar a determinar em que áreas o Cadete pode ter sido nomeado antes de seu posto atual. Toda esta seção é
opcional, ela apenas apresenta um método para o GM das experiências anteriores ao personagem antes de começar a jogar. Primeiro,
deve-se determinar suas condições de serviço nas conclusões de sua Primeira Missão e Academia de Comando.
Some e/ou subtraia os modificadores apresentados a seguir para determinar o modificador de sua condição a ser aplicado com os
demais na tabela de Experiência de Pós-Academia.
Condição
O Cadete está se preparando para ser um Primeiro Oficial
O Cadete está se preparando para ser um Chefe de Seção
O personagem inicia o jogo como um Alferes
O personagem inicia o jogo como Tenente
O personagem inicia o jogo como Tenente-Comandante ou Comandante.
O personagem possui a especialização primaria em Operações
O Personagem possui a especialização secundaria em Operação

Modificador
+2
+1
-1
0
+2
-2
-1

DURAÇÕES E TAREFAS
Cada designação de serviço geralmente em naves diferentes, ou em localizações diferentes, como em bases estelares. Estas
condições podem variar em duração de um a cinco anos. Jogue 1D-1 para determinar a duração em anos, com o mínimo de um ano de
serviço. Jogue 3D para determinar o tipo de serviço. Use os modificadores apresentados acima e abaixo para determinar o resultado
final.
Tabela de Experiência de Pós-Academia
Resultado da jogada Divisão
3
Tarefa Especial
4-5
Divisão de Naves Estelares
6-8
Divisão de Exploração
9-11
Divisão Militar
12-14
Divisão Mercantil
15-17
Divisão de Base Estelar
18
Instrutor da Academia

Modificadores
Possuir a Vantagem Sorte (30 pts):
Possuir a Vantagem Sorte (15 pts):
Possuir a Desvantagem Azar:
IQ 12 ou mais:
IQ 10 ou menos:
Formou-se com Honras
Formou-se com Altas Honras
Completou uma Tarefa Especial quando Cadete

-2
-1
+1
-1
+1
-1
-2
-1

A PRIMEIRA DIRETRIZ
“O direito de cada espécie inteligente de viver conforme a sua evolução natural é sagrado, e por tanto, nenhum integrante da
Frota Estelar pode interferir com o desenvolvimento da vida e cultura alienígena. Tal interferência inclui a introdução de
conhecimento e/ou tecnologia em um mundo cuja sociedade é incapaz de utilizar tais vantagens.”
Todos os integrantes da Frota Estelar não podem viola-la , até mesmo a custas de suas vidas ou de sua nave, a menos que eles
estejam agindo para corrigir uma violação ocorrida anteriormente, ou uma contaminação acidental da cultura.
A Primeira Diretriz leva a considerar os muitos outros fatores agregados a ela, como as obrigações morais mais altas, que podem
até mesmo forçar a quebra-la.
MEDICINA DA FROTA ESTELAR
A ciência médica como descrita em Jornada nas Estrelas é um extrapolação de conhecimento medico que existe hoje. O uso de
medicamentos, cirurgias e dispositivos especializados para curar doenças e ferimentos diferem pouco essencialmente ao que se faz
hoje, a não ser que são muito mais eficientes e mais indolor. As pessoas raramente morrem na enfermaria de naves, e se recuperam
incrivelmente rápido até mesmo depois de danos graves. Estas notas são intencionais como referência para uso pelo GM, e aos
jogadores que desejam jogar sendo um Oficial Médico de uma Nave Estelar. Eles são de grande uso em jogos em qualquer época, e
são necessárias poucas mudanças para adaptar uma Enfermaria de bordo a qualquer era.
O Oficial Médico de uma Nave Estelar têm como responsabilidade vigiar a saúde da tripulação inteira. São requeridos exames
regulares anualmente, e são informados aqueles que se recusam a realizar os exames ao Capitão ou ao Primeiro Oficial, e podem ser
dispensados de seu dever. Um tripulante também pode ser dispensado de seu dever se a sua condição física ou psicológica não for
adequada na opinião do Oficial Médico ou Conselheiro da Nave. O Oficial Médico também possui a tarefa de vigiar os estoques de
materiais médicos da nave, e escolhe o que empregar como padrão. Alguns Oficiais Médicos também desenvolvem talentos de
investigação cientifica, e isto é encorajado pela Frota contanto que sejam respeitados e cumpridos seus deveres primários, e toda a
pesquisa de seguir os procedimentos recomendados.
A equipe médica típica de uma Nave Estelar é variável, a de uma nave Classe Galaxy inclui um Oficial Médico principal, quatro
Médicos, três Técnicos Médicos, doze Enfermeiras e oito a doze pesquisadores como pessoal de laboratório no Departamento
Médico, em emergências, pessoal adicional com treinamento médico pode ser convocado de outros departamentos. Este pessoal
trabalho em três turnos de oito horas cada. Estas diretrizes de pessoal devem dar idéias ao GM para prover o pessoal médico de Naves
Estelares menor, Bases Estelares e instalações planetárias.
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Recomenda-se que o pessoal primário seja um grupo escolhido com habilidades diversas em vários campos da medicina e com
especialidades em raças. Um Oficial Médico deveria escolher indivíduos para a sua equipe que complementem as suas capacidades e
proporcionem a enfermaria da nave um pessoal bem equilibrado.
Tipicamente, o Oficial Médico é em um cirurgião geral com perícias medicas e de pesquisa, embora o Capitão da nave possa
selecionar qualquer Oficial Médico com treinamento. O Oficial Médico deve ter no mínimo as seguintes perícias:
Perícias
Administração
Cirurgia (humana)
Diagnose (humana)
Medicina (humana)
Operação de Aparelhos Eletrônicos (Sistemas Médicos)

Custo
M/M
M/MD
M/D
M/D
M/M

NH mínimo
14
16
18
18
16

É claro que os médicos da Frota também devem possuir habilidades médicas em outra raças comuns na Frota Estelar. O
conhecimento da fisiologia Andoriana, Bajorana, Caitiana, Klingon, Tellarite ou Vulcana é recomendada por estas raças serem
comulmente encontradas.
Doutores chamados para tratar pacientes de uma raça que desconhecem ou que seu treinamento médico não cobre estarão
submetidos em uma penalidade. Se o médico está familiarizado só com Terrestres (humanos) e tem que tratar de uma outra raça mas
que é pelo menos humanóide (como um Bajoriano, Klingon ou Vulcano) ele estará submetido a um redutor de -2 ou -3 dependendo
das diferenças da fisiologia do paciente e a Terrestre. Vulcanos certamente acarretariam uma penalidade de -3 já que têm a química de
seu sangue radicalmente diferente, considerando que Bajorianos acarretariam apenas -2. Se não é humanóide (como Caitianos ou
Edoanos) a penalidade será de -4 ou -5. Se o paciente é totalmente alienígena (como Hortas) então a penalidade será de pelo menos -6.
Os primeiros socorros demoram 10 minutos e restabelece 1D pontos de vida, mais com os dispositivos médicos.
TREINAMENTO MÉDICO
O pessoal médico provê cuidados médicos para as pessoas a bordo da nave. Os cadetes médicos não possuem uma Especialização
Secundário, mas exige-se que possuam pelo menos outras quatro perícias que podem ser de qualquer ciência ou especialidade médica.
O conhecimento de mais de duas raças são encorajados pela Frota, mas não exigidos. Os Doutores de naves deveriam considerar em
aprender a perícia Medicina (outra raça) para a maioria das raças que eles normalmente viriam a entrar em contato durante as suas
operações normais na nave. Cada perícia racial deve ser aprendida separadamente.
Cadetes médicos geralmente completam seus estudos médicos no seu respectivo mundo natal, e assim geralmente começo o seu
treinamento na Academia com 25 anos. Eles passam por um tipo diferente de programa de treinamento que qualquer outro Cadete. O
treinamento médico da Academia dura oito anos.
Perícia
Bioquímica
Diagnose (raça do personagem)*
Diagnose (Humana)
Diagnose (uma raça alienígena)
Diplomacia
Fisiologia (Humana)
Fisiologia (uma raça alienígena)
Medicina (raça do personagem)*
Medicina (Humana)
Medicina (uma raça alienígena)
Operação de Aparelhos Eletrônicos (Sensores)
Operação de Aparelhos Eletrônicos (Sistemas Médicos)
Operação de Aparelhos Eletrônicos (Suporte de Vida)
Psicologia (raça do personagem)
Psicologia (Humana)
Psicologia (uma raça alienígena)*

Custo
M/D
M/D
M/D
M/D
M/D
M/MD
M/MD
M/D
M/D
M/D
M/M
M/M
M/M
M/D
M/D
M/D

NH mínimo
12
14
16
12
13
16
14
14
16
12
13
14
14
12
14
12

HIERARQUIA DA FROTA ESTELAR
Graus de Frota seguem a tradição militar. Estes só são sugestões. A seguir há uma lista geral de hierarquia, que pode ser usada
para qualquer época, também está indica o nível da Vantagem Hierarquia Militar necessária para pertencer aquele nível.
Pessoal Não-Comissionado
Nível 0: Tripulante de 3a Classe, Tripulante de 2a Classe, Tripulante de 1a Classe, Tripulante Principal.
Nível 1: Especialista de 3a Classe, Especialista de 2a Classe, Especialista de 1a Classe, Especialista Principal, Técnico de
3a Classe, Técnico de 2a Classe, Técnico de 2a Classe, Técnico Principal.
Nível 2: Oficial Menor de 3a Classe, Oficial Menor de 2a Classe, Oficial Menor de 1a Classe, Oficial Menor Principal,
Nível 3: Oficial Tripulante de 3a Classe , Oficial Tripulante de 2a Classe , Oficial Tripulante de 1a Classe , Oficial
Tripulante Principal.
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Oficiais Comissionado
Nível 1: Alferes
Nível 2: Sub-Tenente
Nível 3: Tenente
Nível 4: Tenente Comandante
Nível 5: Comandante
Nível 6: Capitão

Oficiais Superiores
Nível 7: Comodoro
Nível 8: Almirante
Nível 9: Almirante da Frota

UNIFORMES
Uniformes da Frota Estelar passaram por muitas variações. Durante a era da Serie Clássica, os uniformes consistidos de botas e
calças negras e longas túnicas de várias cores: ouro para o comando, azul para ciências e vermelho para a engenharia e segurança.
Kirk usou verde ao redor do uniforme durante o segundo ano da sua missão de cinco anos, mas geralmente o verde era reservado para
os Fuzileiros da Frota.
Também havia emblemas na túnica que era diferente para cada nave e para cada departamento dentro daquela nave. Na Serie
Clássica, a insígnia da Enterprise era uma ponta de flecha com vários símbolos diferentes em seu interior. O comando tinha um como
símbolo uma estrela, em ciências eram dois círculos engrenados e a engenharia era estilizada por um espiral, o médico tinha uma cruz
vermelha. Graus na hierarquia eram indicados pelo número de faixas no punho da manga.

Uniformes da Série Clássica

A

B

C

D

F

D - Uniforme de Gala.
E - Variação do uniforme de capitão.
F - Ciências e Medicina.

A - Usado nos primeiros episódios.
B - Engenharia, tático e comunicação.
C - Variação do uniforme de capitão.

Emblema utilizado
para indicar os oficiais
de Comando.

E

Emblema utilizado
para indicar os oficiais
de Ciências e Medico.
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Emblema utilizado
para indicar os oficiais
da Engenharia.

Algum dia entre a Série Clássica e o primeiro filme, a Frota adotou o símbolo da Enterprise como brasão oficial da Frota, em
reconhecimento aos tantos feitos que essa nave e sua tripulação realizaram.
Os uniformes mudaram para um uniforme de duas peças, com tons azulados, cinto e fivela, na era de Jornada nas Estrelas; O
Filme. Acredita-se que esses uniformes foram uma experiência da Frota rejeitada logo mais:

Uniformes de Jornada nas Estrelas; O Filme

A

B

C

D

E

F

D - Almirante.
E - Variação do uniforme usual.
F - Uniforme de campo (grupo avançado).

A - Uniforme Geral.
B - Uniforme utilitário.
C - Uniforme usual (horas livres).

Já apartir do Filme Jornada nas Estrelas II; A Ira de Khan, a Frota Estelar adotou um novo uniforme com mais apelo militar (o que
acabou gerando alguns protestos públicos) com uma jaqueta fechada lateralmente, esses uniformes foram usados até a época da Nova
Geração:

Uniformes de Jornada nas Estrelas II até Jornada nas estrelas VI

A

B

C

D

A - Uniforme Geral de Oficiais.
B - Uniforme de Oficiais sem jaqueta.
C - Macacão de Cadete.

E

F

D - Uniforme de Campo.
E - Variação do uniforme usual dos Oficiais.
F - Variação de jaqueta de Oficiais.
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Na época de Jornada nas Estrelas; A Nova Geração não apenas mudaram os uniformes, como também mudaram as designações
das cores. O vermelho agora indica comando, o azul ainda é designado para ciências e medicina e o amarelo passou a ser da segurança
e engenharia. Ainda há uniformes verdes, dos fuzileiros, mas raramente são vistos. Os uniformes da Nova Geração marcaram um
padrão para todo o universo de Jornada nas Estrelas atualmente, apesar de terem sofrido uma pequena modificação recentemente.

Uniformes de Jornada nas Estrelas; A Nova Geração, Deep Space Nine e Voyager

A

B

C

A - Ciências e Medicina.
B - Engenharia, Tático e Comunicação.
C - Uniforme de Comando.

D

E

F

D - Uniforme de Gala do comando.
E - Uniforme de Almirante.
F - Macacão usado em DS9, seguindo cores padrão.

Os uniformes da Frota sofreram pequenas modificações recentemente, como já mencionado, apartir de Jornada nas Estrelas;
Primeiro Contato, sendo que o uniforme padrão ganhou o desenho do uniforme usada em DS9, com cores diferentes.

Uniformes apartir de Jornada nas Estrelas; Primeiro Contato

Uniforme Geral.

Uniforme utilitário.
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POSTOS
DA SÉRIE CLÁSSICA

Oficiais
A insígnia dos oficiais na Série Clássica é tecida nas mangas das camisas de seus respequitivos donos, a cor dos uniformes não
interfere, o importante é a seqüência de linhas continuas e tracejadas.
Grau

Insígnia

Posto da Frota Estelar Posto do Corpo de Fuzileiro

O-7

Comodoro

General de Brigada

O-6

Capitão

Coronel

O-5

Comandante

Tenente Coronel

O-4

Tenente Comandante Major

O-3

Tenente

Capitão

O-2

Subtenente

Tenente

O-1

Alferes

Segundo Tenente

Cor dos uniformes por Departamento
Comando
Engenharia/Segurança
Ciência/Corpo Médico

Além desses há ainda:
Uma faixa larga completa = Almirante de 1a Grau
Uma faixa larga completa com uma faixa completa em cima = Almirante de 2a Grau
Uma faixa larga completa com duas faixas completas em cima = Almirante de 3a Grau
Uma faixa larga completa com três faixas completas em cima = Almirante de 4a Grau
Uma faixa larga completa com quatro faixas completas em cima = Almirante da Frota

66

DOS FILMES COM A TRIPULAÇÃO CLÁSSICA
Nos filmes Jornadas nas Estrelas; O Filme até Jornadas nas Estrelas VI; A Terra Desconhecida usou-se uma forma diferente de
reconhecimento do posto de um oficial, através de insígnias que ficam do lado direito do uniforme, postos na vertical em uma faixa
que cobre o ombro e prende o casaco:

Oficiais Graduados
Grau

Insígnia

Posto na Frota

Posto nos Fuzileiros

O-12 / F-5

Almirante de Frota

Marechal

O-11 / F-4

Almirante

General

O-10 / F-3

Vice-Almirante

General Tenente

O-9 / F-2

Contra-Almirante

General Major

O-8 / F-1

Comodoro

General de Brigada

Oficias Comissionados
Grau

Insígnia

Posto na Frota

Posto nos Fuzileiros

O-7

Capitão de Frota

Brigadeiro

O-6

Capitão

Coronel
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O-5

Comandante

Tenente Coronel

O-4

Tenente Comandante

Major

O-3

Tenente

Capitão

O-2

Subtenente

Tenente

O-1

Alferes

Segundo Tenente

DA NOVA GERAÇÃO
Já os Postos da Nova Geração são indicados por uma seqüência de varias pequenas abotoaduras, no formato de círculos ocos e
sólidos no colarinho, esse sistema é usado até hoje. Os Almirantes geralmente usam as suas fixadas a uma pequena barra.

Oficiais Superiores
Grau
Insígnia

Posto da Frota Estelar

Posto do Corpo de Fuzileiro

O-12 / F-5

Almirante de Frota

Marechal

O-11 / F-4

Almirante

General

O-10 / F-3

Vice-Almirante

Tenente General

O-9 / F-2

Contra-Almirante

Major General

O-8 / F-1

Comodoro

General de Brigada

Oficiais Comissionados
Grau Insígnia
O-7

Posto da Frota Estelar
Capitão de Frota

Posto do Corpo de Fuzileiro
Brigadeiro

O-6

Capitão

Coronel

O-5

Comandante

Tenente Coronel

O-4

Tenente Comandante

Major

O-3

Tenente

Capitão

O-2

Tenente Jr.

Tenente

O-1

Alferes

Segundo Tenente

O-0

Cadete

Aspirante
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Tripulantes
Grau Insígnia
E-10

Posto da Frota Estelar
Oficial Ordinário Chefe Mestre

Posto do Corpo de Fuzileiro
Oficial de Confiança Chefe Mestre

E-9

Oficial Ordinário Mestre

Oficial de Confiança Chefe

E-8

Oficial Ordinário Terceira Classe Senior

Oficial de Confiança Mestre

E-7

Oficial Ordinário Chefe

Oficial de Confiança

E-6

Oficial Ordinário Primeira Classe

Sargento

E-5

Oficial Ordinário Segunda Classe

Cabo Chefe

E-4

Oficial Ordinário Terceira Classe

Cabo

E-3

Tripulante

Lance Corporal (LCPL)

E-2

Tripulante Aprendiz

Soldado Primeira Classe

E-1

Recruta

Soldado

Oficiais Provisórios
Insígnia
Posto da Frota Estelar
Capitão
Comandante
Tenente Comandante
Tenente
Tenente Júnior
Alferes
Chief Warrant Officer

Cor do Uniforme por Departamento
Comando / Controle de Vôo
Engenharia / Segurança / Operações
Ciência
Corpo Médico / Conselheiro
Inteligência
Fuzileiros
Almirante de Frota: O mais alto posto existente na Frota Estelar. Existem apenas 6 Almirantes da Frota:
O Juiz Geral
O Almirante em Comando
O Comandante da Frota Estelar
O Comandante do Corpo de Fuzileiros
O Comandante do Corpo de Engenheiros
O Comandante do Corpo Médico

Almirante: Os Almirantes 3 estrelas estão no comando das principais divisões da Frota, com exceção dos 6 acima citados. Há 8
Almirantes setoriais responsáveis por operações em sua área específica, como a Zona Neutra Romulana.
Vice-Almirante: São oficiais que possuem um mandato específico, como a subseção de uma Divisão ou uma área do espaço.
Alguns vice-almirantes também comandam Forças-Tarefas.
Contra-Almirante: Respondem por uma área específica e por tempo limitado. Usualmente comandam grandes Bases Estelares,
Estaleiros, Bases da Frota Estelar em outros mundos de importância significativa e outras tarefas similares.
Comodoro: Comanda forças de um determinado setor por tempo limitado, respondendo ao almirante do setor.
Capitão: Usualmente comandam Bases ou Naves Estelares de médio ou grande tamanho. Também podem comandar postos
avançados ou servirem como responsáveis por Bases Estelares em outros planetas.
Comandante: Comandantes são oficiais seniores que servem como Oficial Executivo, Oficial de Operações ou Chefe de
Segurança a bordo de uma nave estelar. Também podem comandar pequenas bases estelares, postos avançados menores ou até, em
alguns casos, pequenas naves estelares, geralmente designados como Primeiro Oficial para naves de médio e grande porte.
Tenente-Comandante: Servem como responsáveis por departamentos a bordo de uma nave ou base estelar.
Tenente: Os mais comuns oficiais comissionados, podem desempenhar quase qualquer função de um oficial numa nave estelar.
Subtenente: São oficiais juniores e podem ser tanto o Oficial Médico quanto o de Ciências. Normalmente permanecem por 2 anos
Alferes: O grau mais baixo numa atividade de linha. Após sair da Academia, um oficial permanece, em média, 3 anos como
Alferes. Servem usualmente como Controladores de Vôo ou então como assistentes em diversas outras operações.
Os Maquis também usam uma barra espessa no colarinho para indicar graus de vários níveis.
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As varias insignas da Frota Estelar com o passar dos anos

Emblema antigo da Frota Estelar e
durante a Série Clássica, o
emblema da USS Enterprise.

Insígnia da Frota Estelar (2350-2370)

Este emblema existe apenas no plano alternativo mostrado
do episódio da Série Clássica “Mirror, Mirror”, onde a
Federação e a Frota Estelar são um Império impiedoso.

Insígnia da Frota (depois de 2371)

Insígnia da Frota
(Vista em "All Good Things..." e
em "The Visitor")

Insígnia da Frota (Vista em
"Future Imperfect" e "Parallels")

Insígnia da Frota durante o século XXIX
(Vista em "Future's End")
Insígnia dos Oficiais
(Filmes II a VII)
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PRÊMIOS DA FROTA ESTELAR, MEDALHAS E CONDECORAÇÕES
Exércitos ao longo de história recompensaram os seus soldados com honras, e a Frota Estelar não é exceção. Prêmios, Medalhas e
Condecorações servem para encorajar e ajuda a proporcionar para o pessoal da Frota Estelar uma sensação de dever cumprido e
recompensa própria. Estes pontos não deveriam ser menosprezados, uma vez que muitos indivíduos têm que se sacrificar muito para
estabelecer uma carreira na Frota Estelar, e freqüentemente está impossibilitado ter ou manter uma família, casa ou outros símbolos
tradicionais de uma “vida normal”.
São vários os prêmios da Frota. Podem ser divididos em quatro tipos: medalhas para missões militares, medalhas para missões de
paz, missões gerais e medalhas para realizações notáveis. Adicionalmente, há vários condecorações não pertencentes a Frota emitidas
pela Federação para indivíduos de mundos da Federação ou não. Se alguém recebe algumas destas enquanto está na Frota, ela são
normalmente envergadas logo ao lado do símbolo da Frota Estelar. Essas medalhas e condecorações só são usadas em uniformes
formais, em ocasiões formais. Se uma medalha é premiada mais de uma vez, elas são reunidas e decoradas em um desígnio retangular
de metal, chamado agrupamento.
Os mais impressionantes prêmios da Frota são aqueles concedidos em missões militares, e por isso são raros. As medalhas e
condecorações militares se dividem em quatro níveis:
•

Medalha da Frota Estelar de Elogio (StarCom): é emitido para valiosos serviços em ação. É o prêmio militar mais alto que pode
ser emitido por serviços em uma situação onde não havia risco de vida. É um pouco comum, e como tal, não é tão impressionante
quando as medalhas mais altas.
• Medalha de Bronze: é premiada em reconhecimento a um único ato de heroísmo executado em uma situação onde há risco
significativo de vida. Está é a medalha mais alta que pode ser concedida por situação que não envolvem combate, como salvar
alguém de um campo de dobra instável.
• Estrela Prateada: é a próxima medalha mais alta. É premiada em reconhecimento a um ato de heroísmo executado com risco de
vida e além do chamado do dever. Só é dada em situações de combate.
• Medalha de Honra (ou Estrela de Ouro): é dada por múltiplos atos sucessivos de heroísmo, com grande risco de vida e muito
acima do chamado do dever. Esta é uma honra muito rara, e é freqüentemente dada postumamente.
Também há condecorações individuais premiadas por participar de certas campanhas e ações militares memoráveis. O valor
dessas condecorações varia com a notoriedade do evento. Por exemplo: a condecoração pela batalha de Wolf 359 é uma das mais altas
condecorações da Frota Estelar dessa categoria.
Considerando que a Frota Estelar não é totalmente militar, há prêmios de reconhecimento por missões de paz.
•
•
•
•

Medalha Palma de Axanar: é premiada por um sucesso notável em uma missão de paz.
Palma de Bronze: premiada por um grande sucesso em uma missão de paz.
Palma de Prata: premiada a quem conseguiu, pacificamente, estabelecer a paz em um conflito de grande escala.
Palma de Ouro: concedida para múltiplos e sucedidos atos bem sucedidos que restabeleceram a paz.
Embora estas medalhas sejam importantes, elas não são impressionantes sobre o ponto de vista da Frota Estelar, e seu bônus de
reação nunca pode ser maior que +2 (veja mais adiante), entretanto o bônus será normal diante de civis que a conheçam.
A Frota Estelar também premia com uma serie de medalhas e condecorações os tripulantes em geral em missões e campanhas
excepcionalmente compridas. Elas não afetam a reação dos tripulantes entre eles, mas pode somar detalhes interessantes e é uma
maneira dos superiores dizerem “que foi um bom trabalho”.
São quatro estas condecorações:
•
•
•

Condecoração Geral: a mais comum, ela é premiada a qualquer um que serviu durante uma missão notória bem sucedida.
Condecoração por Excelentes Serviços: dada ao tripulante que colaborou em uma missão excepcionalmente bem sucedida.
Condecoração de Praentares de Elogio, Segunda Classe: é premiada se a missão em particular ou campanha foi completada de
forma excelente, com resultados melhores que os esperados.
• Condecoração de Praentares de Elogio, Primeira Classe: é concedida apenas a tripulantes que participaram e colaboraram em um
missão em particular que foi cumprida com excepcional sucesso, com resultados muito acima dos esperados.
Há ainda um grande numero de medalhas e prêmios individuais. O GM pode ser criativo aqui e criar varias novas medalhas.
Algumas destas medalhas seriam dadas por demonstrações de competência excepcional e de habilidades em situações criticas.
Demonstrações estas que seriam reconhecidas pela sua genialidade, e passariam até mesmo a ser ensinadas na Academia da Frota
Estelar. O GM poderia conceder uma medalha dessas para um jogador criativo, mas apenas com um sucesso decisivo que decide uma
batalha ou um problema e uma idéia engenhosa e criativa, que originou o teste. Por exemplo: o então jovem Capitão Picard
enfrentando uma nave Ferengi hostil no comando da USS Stargazer danificada, descobre que os sensores inimigos não são muito
eficientes, e cria uma teoria de uma nova manobra de combate. Testa sua Tática e consegue um sucesso decisivo. Ele ordena
rapidamente que a nave entre em Dobra a curta distância, com esse efeito a nave Ferengi não percebe que a Stargazer se moveu, pois a
luz que refletia nela demorou um segundo para se dispersar, criando a ilusão que a Stargazer continuava ali. Um segundo que foi
suficiente para a Stargazer se posicionar a salvo atrás na nave Ferengi, e destrui-la. Criando a Manobra Picard, que até hoje é ensina
da Academia e Picard ganha a medalha da Ordem Tática Grankite. Note que para um plano engenhoso (como o de Picard) o GM pode
muito bem decidir que o personagem consegue o sucesso decisivo necessário sem a necessidade real de um teste.
Outra classe de prêmios são aqueles dados pela Federação e por governos não pertencentes a Federação. Finalmente o pessoal da
Frota Estelar é encorajado a se empenhar em suas pesquisas cientificas, há numerosas medalhas e condecorações científicas, para
grandes descobertas, atos memoráveis e até para novos inventos, como um novo motor de dobra. Há muitos prêmios, mas o mais alto
e mais impressionante é o Prêmio Nobel da Paz, concedido a aqueles que foram peça chave para a consolidação da paz,
principalmente interestelar. Novamente o GM pode ser criativo aqui e criar as mais diferentes medalhas e reconhecimentos públicos.
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Quase todas as medalhas e condecorações possuem um modificador de reação, frente ao pessoal da Frota Estelar e a civis que as
conheçam. Se o GM permitir, os jogadores podem já começar o jogo portando alguma das medalhas e condecorações acima descritas,
ao custo de 5 pontos de personagem por nível de Reputação (até o máximo de +4) e uma boa historia. Alguns exemplos:
• Uma Estrela de Bronze; varias StarComs; a Palma de Axanar (reação+1): 5 pontos
• Varias Estrelas de Bronze; uma Estrela de Prata (reação+2): 10 pontos
• Uma Ordem Tática Grankite (ou semelhante); várias Estrelas de Prata (reação+3): 15 pontos
• Medalha de Honra da Frota Estelar; Prêmio Nobel da Paz (reação+4): 20 pontos
FUZILEIROS DA FROTA ESTELAR
Note que eles apenas fizeram um breve aparecimento com Kirk em Jornada nas Estrelas V: A Fronteira Final, os fuzileiros da
Frota Estelar receberam pouca ou nenhuma descrição no universo de Jornada. Assim sendo, a que segue é uma adaptação baseada no
pouco que se sabe, no GURPS Operações Especiais e em puras suposições.
A Frota Estelar não é apenas uma organização militar. Apesar de seus graus militares e procedimentos, suas batalhas espaciais e
que suas naves levam pode de fogo suficiente para devastar um planeta, a Frota é principalmente dedicada a calma exploração do
espaço e manter a ordem no espaço da Federação. Porém, há tempos quando a intervenção militar em um planeta é necessária, e para
essas vezes, a Federação mantém uma força de elite de soldados – os Fuzileiros.
A Frota Estelar possui pessoal para uma grande variedade de propósitos, de diplomatas a cientistas. Já os fuzileiros só servem para
um propósito, combate – e eles só são utilizados quando a diplomacia falha.
Normalmente toda a nave estelar leva um pequeno contingente de fuzileiros, mas eles próprios possuem chefes e superiores
separando-os da cadeia normal de comando. Com a tecnologia do século 24, particularmente a tecnologia do holodeck, tornou
possível dar aos soldados um treinamento intensivo e periódico, impossível a pouco tempo atrás. Os fuzileiros são excepcionalmente
bem treinados, muitos superiores até mesmo para os padrões da Frota.
Especialmente treinados para ações em superfícies planetárias, também possuem treinamento para combate em microgravidade e
gravidade zero. As suas habilidades refletem o fato que eles tem de operar freqüentemente com o mínimo ou nenhum apoio,
principalmente em operações de reconhecimento de longo alcance, que exige deles auto-suficiência.
Cada fuzileiro deve ter uma condição física excepcional, e espera-se que possuam inteligência e resistência acima da média, os
atributos mínimos para um fuzileiro são:

ST 10+ DX 12+ IQ 11+ HT 13+
A pontuação mínima para um fuzileiro seria 200 pontos, mas deveriam possuir um total de 250 a 300 pontos, para refletir o seu
intenso e permanente treinamento. Todos os fuzileiros possuem a vantagem Reflexos em Combate e praticamente qualquer outra
vantagem é acessível a eles, mas praticamente qualquer desvantagem é proibida. Veja o GURPS Operações Especiais pg. 46 e pg. 4950, ou use o bom senso. O GM pode também desejar usar as regras para degradação de perícias do GURPS Operações Especiais pg.
55-56 para personagens que ficam longos períodos sem treinar.

Todos os fuzileiros devem possuir as seguintes perícias, com os níveis de habilidade mínimos:
Perícia
Administração
Armeiro (armas de Feixe)
Astronavegação
Briga (ou outra perícia de combate desarmado)
Armas de Feixe (Phasers)
Camuflagem
Escalada
Operação de Computadores
Programação de Computadores
Demolição/NT 11
Condução/NT 11
Operação de Aparelhos Eletrônicos (comunicações)
Operação de Aparelhos Eletrônicos (sensores)
Operação de Aparelhos Eletrônicos (transportadores)
Primeiros Socorros/NT 11
Observador Avançado
Artilharia (Canhões Phaser)
Armas de Feixe (anti-veiculares)
Armas de Fogo (lança-granadas)
Serviço Secreto
Interrogatório
Salto
Faca
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Custo
M/M
M/M
M/M
F/F
F/F
M/M
F/M
M/F
M/D
M/M
F/M
M/M
M/M
M/M
M/F
M/M
F/M
F/F
F/F
M/D
M/M
F/F
F/F

NH mínimo
9
12
10
15
15
12
12
13
10
11
12
12
12
12
10
12
13
13
13
10
10
12
13

Língua (padrão da Federação)
Liderança
Navegação/NT 11
Orientação/NT 11
Pára-quedismo
Pilotagem (nave auxiliar)
Sobrevivência (escolha um tipo)
Trato Social (Frota Estelar)
Mergulho
Sombra
Natação
Tática
Arremesso
Traje Pressurizado
Armadilha
Queda Livre

M/M
M/M
M/D
M/M
F/M
F/M
M/M
M/M
M/M
M/M
F/F
M/D
F/D
M/F
M/M
F/M

12
10
10
13
11
12
15
12
12
12
13
10
14
12
12
12

Se necessário, há varias escolas na Frota que podem fornecer treinamento adicional em línguas, sobrevivência, fuga e invasão,
além de treinamento cultural, como o conhecimento dos hábitos e costumes, cidades e localidades de uma possível civilização
inimiga.
Os fuzileiros são treinados para combater nas mais variadas condições, e dentro dos fuzileiros há varias tropas especiais, com
treinamento especializado para as mais variadas missões. Esses soldados, além do treinamentos básico, recebem habilidades
individuais baseadas em sua especialidade. Exemplos incluem: especialistas em demolição, especialistas em ações subaquáticas,
especialistas em computadores, técnicos em comunicações, criptografia, etc.
Também há pessoal não-comissionado dentro dos fuzileiros, assim como os outros eles apoiam os oficiais em suas tarefas. Cada
um deve ter as seguintes perícias nos níveis de habilidade mínimos:

Pessoal Não-Comissionado
Perícias
Administração
Detecção de Mentiras
Liderança
Punga
Tática

NH mínimo
12
9
13
12
11

Oficiais
Perícias
Administração
Detecção de Mentiras
Diplomacia
Liderança
Orientação
Tática

NH mínimo
13
12
12
14
12
12

O pessoal não comissionado provêem treinamento para aos soldados, especialistas e técnicos na Academia, mas podem ser
designadas para missões, e só podem chegar até o nível 3 na hierarquia. Os Oficiais são os verdadeiros lideres. Todo fuzileiro da Frota
pode esperar ser convocado a qualquer hora. Em missões não há nenhuma distinção devido a hierarquia, a não ser a habitual cadeia de
comando. Soldados com treinamento especializado podem ser postos ao lado de Oficiais, Oficiais trabalharem ao lado de PNC, etc. A
Frota Estelar escolhe os melhores homens sempre que há necessidade.
Os fuzileiros são uma unidade de ataque a superfície de planetas e semelhantes, o comando de naves e bases estelares não é de sua
competência.
É possível que eles possam dispor de equipamento diferenciado, em Jornada nas Estrelas V, em sua breve aparição eles usaram um
tipo de escudo transparente nunca visto antes, semelhante aos escudos utilizados pelas tropas de choque atuais, se o GM quiser incluílos em sua lista de equipamento, considere que um escudo desse possui DP 4, pesa 2 quilos, possuiu RD 20, 10/100 pontos de vida e
por serem transparentes não interferem na visão nem nas habilidades de combate.
Nos filmes, como no terceiro, surgiram soldados armados e com uma espécie de armadura ( a única vista até agora, e nunca mais
vista futuramente) de cor cinza, e é muito provável que os fuzileiros também possuam proteções desse tipo. Ela seria uma armadura
que protege o tronco e a cabeça, com DP 3 (DP 5 vs Phasers e Disruptores) e RD 10 (65 vs Phasers e Disruptores), pesando 6 quilos.
No livro O Retorno do Capitão Kirk, surge uma divisão especial da Frota Estelar, extremamente equipada, possuía trajes de
combate capazes de resistir a alguns disparos phasers em ajuste máximo. Se o GM achar interessante, este é apenas um exemplo do
que pode ser encontrado em outras fontes além dos filmes.
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Outras Raças, Seres e Criaturas
Uma advertência ao GM; muitas das raças a seguir apareceram apenas como representantes únicos, raros representantes de suas
raças, inimigos, nos episódios animados de Jornada nas Estrelas, ou foram apenas mencionadas, e recomenda-se que se utilize-as
apenas como NPCs.
FUNDADORES DOMINION (180 pontos)
Origem: Quadrante Gama
Posição perante a Federação: Inimigos
Vantagens/Desvantagens: ST+2; HT+2; Corpo de Plasma; Respiração Desnecessária; Comida e Bebida Desnecessários;
Longevidade Ampliada x1; Pontos de Vida Extras+2; Elasticidade x1; Morfismo; Senso de Dever (Para com os Dominion);
Intolerância (demais raças); Reputação-1 e Disosmia/Ageusia.
Os Fundadores são uma raça sem igual que vive no Quadrante Gama. Eles possuem a capacidade de assumirem a aparência de
praticamente qualquer um ou qualquer coisa. Como o próprio nome indica, eles fundaram os Dominion, e consequentemente o
controlam, criando e aperfeiçoando geneticamente varias raças para servirem a eles – isso é Dominion.
A sua forma natural se assemelha a uma espécie de gel liquido, a qual tem de voltar durante uma hora a cada 16 horas. Se eles não
o fizerem a dificuldade de manterem a forma atual cresce a cada instante.
A sua habilidade de morfose é um mistério para a Federação e grande parte dos outros povos da galáxia. Eles podem mudar sua
forma, molda-la, mudar de tamanho, de cor e criar roupas falsas em alguns poucos segundos. Com essas capacidades os tornam
eficientes agentes infiltrados, você deveria conhecer muito bem uma vitima de um deles para descobri-los.
As raças do Quadrante Alfa descobriram recentemente que partes removidas do corpo de um Fundador Dominion (como gotas de
sangue) reverter a sua forma natural. Testes de sangue são agora protocolo padrão na Federação e no Império Klingon, afim de
descobrir agentes infiltrados.
Um representante dessa raça pode esticar seu corpo de forma limitada, não precisam comer ou beber, pelo menos não de forma
habitual. Sua necessidade de sono também é diferente. Também não necessitam respirar, mas não podem sobreviver no vácuo sem
proteção.
Os Fundadores Dominion possuem um ódio irracional por seres “sólidos” e tentam se infiltrar em seus governos e exércitos para
destrui-los, conquista-los ou desestabiliza-los, mas há exceções, como Odo, o chefe de segurança da estação Deep Space Nine.
ANDRÓIDE TIPO-SOONG (750 pontos)
Origem: Quadrante Alfa
Posição perante a Federação: Aliados
Vantagens/Desvantagens: ST 40; DX+4; IQ+4; HT+5; Cálculos Instantâneos; Antecedentes Incomuns (Andróide); Circunspeção;
Comida e Bebida Desnecessários; Estigma Social (Maquina); Facilidades para Línguas +2; Fleuma; Habito Detestável (Sem
emoções); Hipoalgia; Idade Imutável; Imunidade; Imunidade a Venenos; Memória Eidética 2; Olhos Polarizados; Pontos de Vida
Extras +30; DP 5; RD 10; Recuperação Lenta; Resistência a Pressão; Resistência a Vácuo; Segredo (Botão liga/desliga); Sono
Desnecessário; Super Audição; Talento para Matemática; Tolerância a Temperatura; Tomada de Interface; Velocidade Ampliada +1;
Visão Noturna; Vulnerabilidade (Fonte ocasional) x2 e as perícias Conhecimento de Terreno (Federação) e Língua (Padrão da
Federação) iguais a IQ+4.
*Data possui ainda Bom Senso; Honestidade; Pacifismo (Não ferir seres humanos); Senso de Dever (Seus amigos); Credulidade,
Veracidade e Voto: Tornar-se humano. Cabe ao GM decidir se essas vantagens e desvantagens são ou não “raciais”.
Os andróides do tipo-Soong são maquinas que se assemelham quase perfeitamente aos seres humanos criadas pelo gênio humano
em robótica Doutor Soong. Apenas quatro andróides tipo-Soong foram construídos, e o mais conhecido sem duvida é o TenenteComandante Data, da Nave Estelar Enterprise-D. Os outros andróides são Lore, Lal e a Doutora Juliana Tainer, essa ultima é tão
perfeita que ela própria não sabe que é um andróide. Lore e Lal não funcionam mais, Lal foi uma tentativa de Data de “reproduzir-se”,
enquanto Lore era seu “irmão”, que se rebelou contra Data e contra a Federação em duas ocasiões, e em uma dessas ocasiões, a
ultima, inclusive foi com o apoio dos Borgs.
A constituição de Data, mesmo para os padrões da Federação, é sem igual. A ele foi concedido direitos legais idênticos a qualquer
forma de vida inteligente. Os andróides tipo-Soong possuem um cérebro positronico como o sugerido por Isaac Asimov. Este cérebro
é tão funcional quanto ao humano, e em muitos aspectos é superior. Atualmente desconhece-se a capacidade total de Data. O seu
corpo andróide ainda fornece uma serie de vantagens. Ele é composto de polimentos complexos e metais de ligas avançadas. Isso
resulta força sobre-humana e uma resistência sem igual. Os andróides tipo-Soong podem resistir a pressões esmagadoras e agir
normalmente no vácuo.
Não há necessidade de se alimentarem, mas são capazes de faze-lo, na verdade eles necessitam ingerir periodicamente um liquido
especial para preencher a sua reserva de lubrificante. Ao contrario de outros andróides e robôs, os andróides tipo-Soong são capazes
de auto-reparar e recuperar seus pontos de vida a razão de 1 a cada 12 horas. Eles também são capazes de agir a uma velocidade
inacessível aos humanos.
Os andróides tipo-Soong, com raras exceções, não possuem a capacidade de terem sentimentos como os humanos. Com Data pelo
menos isto mudou recentemente, quando instalou em seu cérebro um chip chamado de Chip Emocional, pouco antes da destruição da
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Enterprise-D, que passou a possuir sentimentos humanos, apensar dos conflitos das novas emoções no inicio que ele aprendeu a
controlar, Data ainda é capaz de desativar e ativar esse chip quando quiser.
GORN (136 pontos)
Origem: Quadrante Beta; Planeta Gonar IX
Posição perante a Federação: Inimigos
Vantagens/Desvantagens: ST+6; IQ-1; HT+2; Garras (GDP+2/Cont); RD+2; Pontos de Vida
Extras+2; Hipoalgia; Longevidade; Membrana Nictante; Visão Periférica; Recuperação Física Lenta;
Tolerância a Temperatura (Só calor); Aparência (Feio); Sanguinolência; Mau Humor; Hábito Detestável
(Comer seres pensantes); Gagueira (Só em idiomas alienígenas).
Os Gorn são uma raça humanóide saurina que parece ter evoluído de algum reptil (possivelmente
um dinossauro). Gorn são muito maiores que os humanos e tem uma massa muscular muito maior. São
carnívoros e não possuem preconceito quanto ao que comem, e preferem que seu alimento esteja vivo
enquanto o devora. A maioria dos Gorn tem temperamento ruim e se sentirem cheiro de sangue, podem
se descontrolar e lutar até a morte.
A fisiologia Gorn não é adaptada para permitir a fala em outros idiomas senão o nativo. Sua língua é bifurcada como a de uma
serpente e os sons de “s” terão uma pronuncia assobiada.
Gorn possuem garras e presas afiadas, o corpo é elástico e são capazes de se curar rapidamente. Preferem climas mais quentes que
os terrestres e possuem seus olhos posicionados de forma a cobrir uma grande área de visão. Gorn nunca se renderão em uma batalha,
e lutarão até a morte. Também não aceitarão a rendição de seus inimigos e não fazem prisioneiros. Todos são muito territoriais, mas
não parecem se interessar por expansionismo. Os Gorn não fazem parte da Federação, mas desejam ser.
Primeiro contato
Eles foram vistos pela primeira vez, em 2267, quando atacaram um posto avançado da Federação em Cestus III, alegaram que
aquele planeta pertencia aos seus domínios e que a Federação tinha invadido território Gorn.
Neste incidente Kirk e sua tripulação perseguiram a nave Gorn mas ambas as naves foram detidas pelos Metrons, raça pacífica que
colocou os capitães inimigos em território neutro para um disputa de vida ou de morte. Episódio da Série Clássica Arena.
Cestus III foi completamente destruída pela nave espacial Gorn, seus armamentos são tão potentes quanto os da Frota Estelar, mas
suas defesas são inferiores; e sua capacidade estratégica é bem apurada, afinal são guerreiros. Sua prioridade é proteger e delimitar seu
território. Sobre sua abrangências pouco se sabe, algumas vezes planetas dominados por Gorns foram observados por sondas, mas
nenhum fato conclusivo foi encontrado sobre a cultura e forma de governo deste povo.
DOMINION JEM’HADAR (74 pontos)
Origem: Quadrante Gama
Posição perante a Federação: Inimigos
Vantagens/Desvantagens: Todos possuem ST+2; DX+1; IQ-1; HT+1; RD+2; Maturação Acelerada x5; Super Corrida x1;
Invisibilidade (visível a vontade); Regeneração (1 PV/h); Dependência (mensal, insubstituível); Longevidade Reduzida x2;
Reputação-3 e Habito Detestável (Bélicos e arrogantes). Possuem as perícias Conhecimento de Terreno (Seu mundo natal) e Língua
(Jem’Hadar) iguais a IQ, Armas de Feixe (Disruptores) igual a DX+1 e Caratê igual a DX+4.
Os Jem’Hadar foram criados pelos Fundadores Dominions como tropas de choque, sua casta guerreira. Normalmente, se um
mundo controlado pelos Dominion quebra alguma regra, o resultado é uma visita dos Jem’Hadar, que termina em morte e destruição.
Possuem a misteriosa capacidade de ficarem invisíveis a vontade, mas ainda podem ser detectados por instrumentos que captam
outros aspectos da luz, como Tricorders.
Cada Jem’Hadar atinge a maturidade em apenas 3 meses após o nascimento e vivem cerca de 35 a 40 anos. Eles estão entre os
melhores guerreiros do Quadrante Gama, rivalizando até mesmo com os Klingons. Eles são temidos em todos os lugares que os
conhecem no Quadrante Gama e Alfa.
Os Dominions os mantém na linha através de um pó branco, que é uma severa droga altamente viciadora. Desobediência significa
a retirada da droga que resulta em sintomas de severo sofrimento e freqüentemente resulta em morte.
KZIN (145 pontos)
Origem: Quadrante Alfa
Posição perante a Federação: Neutros
Vantagens/Desvantagens: ST+6; DX+2; HT+2; Audição Aguçada+2; Olfato e Paladar Apurados+2; Garras (GDP+2/Cont);
Reflexos em Combate; RD+1; Pontos de Vida Extras+2; Visão Noturna; Sanguinolência; Mau Humor e Habito Detestável
(chauvinismo masculino e comer outros seres inteligentes).
Kzin são uma raça de felinos humanóides semelhantes aos Caitianos. Tem um corpo coberto por pelos e apenas o seu rosto e as
mãos estão expostas, possuem olhos dourados, um logo rabo e uma voz com um constate ronronar. Freqüentemente eles tem a
vantagem Noção de Perigo e muitas habilidades combativas.
A maioria dos Kzin possuem as desvantagens impulsividade, excesso de confiança, mau humor e megalomania. Kzin não gostam
de próteses e são uma raça muito bélica, houve numerosos conflitos entre os Kzin e os humanos, a maioria antes da criação da
Federação. Consideram as mulheres como cidadões de segunda classe, mas mais de uma vez as fêmeas, mais moderadas, salvaram
territórios Kzin.
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Eles preferem comer a carne crua com muito sangue. Não gostam de vegetarianos e não lidarão com eles se possível. Alguns Kzin
passaram por mudanças químicas, e desenvolveram uma forma branda de telepatia, que pode ser anulada simplesmente pensando-se
na mastigação de legumes crus.
BORG (300 pontos)
Origem: Quadrante Delta
Posição perante a Federação: Inimigos
Vantagens/Desvantagens: ST+2 (+4 para os braços); DX+2 (+3 para os braços); HT+2; Mente Coletiva;
Senso de Dever (Para com os Borg); Tomada de Interface; Maneta; Habito Detestável (Assimilação);
Estigma Social (maquina); Reputação-4; Suporte de Vida; Fleuma; Talento para Matemática; Imunidade a
Venenos; Imunidade; Idade Imutável; Vulnerabilidade (ocasional) x2; Dispositivo de Mira; Implante
Comunicador; Olho Biônico+2; Ouvido Biônico+2; RD 4; Reconstrução Biônica; Resistência a Vácuo.
Os Borg são provavelmente os piores inimigos da Federação. Eles são uma coletividade de criaturas
meio humanóides meio maquinas, seres aperfeiçoados ciberneticamente, tornado-os legítimos ciborques.
Oriundos de um setor desconhecido da galáxia, seu Império se dedica a expansão e a assimilação de seres e
tecnologias que encontram pelo seu caminho.
Todos os Borg estão ligados uns aos outros através da rede neural instalada na nave-mãe Borg, criando a vantagem Mente
Coletiva – o que é também uma desvantagem. Não há indivíduos na sociedade Borg. Eles simplesmente fazem parte de uma imensa
criatura coletiva.
Cada Borg é modificado para executar uma tarefa própria. Todos os Borg têm um de seus braços uma Tomada de Interface no
lugar da mão, onde diversos dispositivos podem ser conectados – o aparelho normalmente usado por equipes exploratórias é uma
arma de feixe de algum tipo ou um dispositivo semelhante ao Tricorder.
Os Borg empregam a maior parte de seu tempo explorando a galáxia em busca de material para seus mundos. Qualquer tecnologia
encontrada é adaptada para seu próprio uso. Espécies inteligentes também são “assimiladas”, introduzidas entre os Borg através dos
implantes cibernéticos. Os implantes afastam eletronicamente a mente do indivíduo, substituindo-a pela dedicação aos Borg. São
exigentes com as condições ambientais, embora resistente, um Borg geralmente não consegue sobreviver muito tempo sem a
influencia controladora da nave-mãe Borg. A nave-mãe possui comunicação subespacial em rede com os mundos Borg.
Eles não envelhecem e são imunes a venenos e doenças. Os Borg podem ser facilmente danificados por pulsos eletromagnéticos e
outras armas exóticas, sofrendo 2D de dano adicional, mas os Borg são tremendamente adaptáveis a qualquer forma de ataque usada
contra eles, e podem se ajustar rapidamente se tornado imunes.
A reconstrução biônica dos Borg lhes concede várias vantagens, como visão e audição superiores, comunicador e uma mira
eletrônica, também concede RD extra e força e destreza extra aos braços. A reconstrução biônica pode ser revertida quando a
assimilação ainda é recente; não se sabe ao certo quanto tempo uma criatura capturada pode ser convertida em Borg e revertida ao seu
estado original.
Os Borg possuem uma forma peculiar de comportamento quando em batalha, os Borgs não tentam se esquivar ou se proteger dos
disparos e quase sempre eles preferem avançar na direção dos atacantes e captura-los ao invés de abate-los a distância. O principal
motivo disso é a sua fantástica capacidade de adaptação, a coletividade Borg não se importa de perder 1, 2, 5, 10 ou 100 Borgs, se
com isso se tornarem imunes as formas de ataque do inimigo, assegurando a vitoria. Após a vitoria eles simplesmente assimilam os
perdedores, repondo suas perdas e ficando ainda mais numerosos e poderosos. Para isso há Borg com “ferrões” capazes de paralisar
suas vitimas, deixando-os inconscientes para futura assimilação. Os mundos assimilados pelos Borgs podem ser facilmente
identificados pela sua atmosfera, de temperatura extremamente controlada e de alta concentração de metano, monóxido de carbono e
fluoreto.
Os Borg possuem um Rainha, a Rainha Borg é a própria encarnação da Coletividade. Ela não pode morrer – não enquanto
existirem centros de tecnologia Borg. Neste locais ela pode introduzir sua mente em um corpo construído para ela. Destruir esse corpo
não fará diferença; ela poderá ressurgir onde desejar quando um novo corpo estiver disponível.
Inteligente e ardilosa, a Rainha Borg é uma brilhante estrategista, capaz de descobrir e explorar os pontos fracos mais sutis. Ao
encontrar um inimigo de resistência elevado, tudo fará para saborear o desafio – para ela, a vitória máxima se dá quando o oponente
se entrega de livre vontade para ser Borg. Atualmente a Rainha Borg busca novos meios de assimilar a Federação, o seu mais duro
adversário até agora. Mesmo existindo outras raças no quadrante Alfa, como os Romulanos, ela os ignora e busca atacar apenas a
Federação. A Rainha Borg possui as mesmas vantagens que os outros Borg, mas ao que parece com vontade própria, e os seguintes
atributos: ST 17; DX 16; IQ 20 e HT 19/24.
BORG RENEGADO (315 pontos)
Origem: Quadrante Delta
Posição perante a Federação: Neutros
Vantagens/Desvantagens: ST+2 (+4 para os braços); DX+2 (+3 para os braços); HT+2; Senso de Dever (para consigo mesmos);
Tomada de Interface; Maneta; Estigma Social (maquina); Reputação-2; Fleuma; Talento para Matemática; Imunidade a Venenos;
Imunidade; Idade Imutável; Vulnerabilidade (ocasional) x2; Dispositivo de Mira; Implante Comunicador; Olho Biônico+2; Ouvido
Biônico+2; RD 4; Reconstrução Biônica; Resistência a Vácuo.
Estes são “os Borg de Hugh”. Esses Borg não são diferentes dos Borgs normais, com exceção de que de possuem vontade própria
e conceito de individualidade. A sua descrição é igual ao dos Borgs normais, mas sem Mente Coletiva e Hábito detestável
(Assimilação), sua má reputação também é menor. Atualmente existe só um grupo conhecido destes Borgs, mas acredita-se que com o
conceito da individualidade se disseminando entre os Borgs, novos grupos se formem.
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PAKLED (-25 pontos)
Origem: Desconhecida
Posição perante a Federação: Neutros
Vantagens/Desvantagens: IQ-1; Aparência: Feio; Excesso de Peso e as perícias Língua (Pakled) e Conhecimento de Terreno (seu
mundo Natal) iguais a IQ.
Pakleds são uma espécie de humanóides da que se lembram principalmente de seus próprios problemas preponderante as suas
características. Pakleds são uma raça que adotam tecnologia de outras raças sabendo trabalhar com elas ou não. Eles são muito
espertos e desviados e se necessário, podem além de roubar o que querem seqüestrar aqueles que precisam. Os Pakleds não fazem
parte da Federação mas já tiveram um contato com ela, e haverá mais provavelmente. Sugere-se que sejam uma raça NPC ocasional.
ARGOANOS (70 pontos)
Origem: Planeta Argo
Posição perante a Federação: Neutros (mas agressivos)
Vantagens/Desvantagens: ST+1; HT+2; Anfíbio; Visão Umbrosa; Membrana Nictante; Resistência a Pressão; Brânquias;
Aparência (Desagradável); Dependência (Água); Intolerância (respiradores de ar) e as perícias Conhecimento de Terreno (Argo) e
Língua (Argoana) iguais a IQ.
Nativos do planeta Argo (chamado pelos nativos de Aquans), Argoanos são humanoides aquáticos, com barbatanas, membranas
entre os dedos das mãos e pés e cabelos verdes.
Argoanos possuem uma barbatana dorsal que se inicia na testa e acompanha a coluna. Possuem ainda barbatanas nos antebraços e
nas pernas e suas brânquias se localizam no pescoço. Eles podem ver muito bem debaixo d’água, nadam como peixes e podem viver
razoavelmente bem em grandes profundidades. podem viver fora d’água por até um dia, mas têm de mergulharem em água por um
hora a cada dia, ou irão sofrer de desidratação. A maioria dos Argoanos possui ódio pelos “respiradores de ar”. Alguns em vez de ódio
sentem repugnacia. Todos eles se dedicam a ciência.
A centenas ou milhares de anos atrás os Argoanos já andaram sobre a terra como os terrestres, mas uma catástrofe planetária
afundou praticamente todos os continentes. Assim os seus cientistas criaram um soro que transformou a todos no que são hoje. Agora
vivem no mar, e culpam os seus antepassados pela catástrofe que se abateu sobre eles, e de uma maneira inconsciente, relacionam isso
a todos que respiram ar, gerando intolerância.
A Federação teve apenas um contato com eles, e colocou seu planeta em quarentena para proteger os Argoanos e não-Argoanos de
contatos indesejados, assim como proteger a sua avançada ciência de comerciantes sem escrúpulos.
AULERIANOS (51 pontos)
Origem: Quadrante Alfa; Sistema Hercules; Planeta Aurelia.
Posição perante a Federação: Aliados
Vantagens/Desvantagens: ST+1; DX+2; Visão Aguçada+2; Olhos Polarizados; Vôo com Asas; P.V. Reduzidos x4.
Aulerianos são humanoides bípedes alados do planeta Aurelia no sistema da estrela Hercules. Eles parecem terem evoluído de
aves e vivem em regiões montanhosas do seu mundo onde constróem suas casas em cavernas que escavam. Os representantes dessa
raça são excelentes trabalhadores em pedra e muitos ficaram famosos ao longo da Federação com as suas esculturas de pedra.
Aurelianos possuem penas em suas asas, cotovelos, joelhos, abdomem e pouco abaixo do tórax. A sua estrutura óssea oca acaba
por torna-los relativamente frágeis. São muito interessados em historia, especialmente a historia da Federação, e podem se tornar
excelentes cientistas e/ou historiadores, mas, apesar de fazerem parte da Federação, é raro encontrar Aurelianos fora de seu mundo.
KAFERIANOS (65 pontos)
Origem: Quadrante Alfa; Planeta Tau Ceti
Posição perante a Federação: Aliados
Vantagens/Desvantagens: ST+1; Garras (GDP/Cont); RD+2; Visão Periférica; Comunicação Secreta; Aparência (Desagradável); e
as perícias Conhecimento de Terreno (Tau Ceti) e Língua (Kaferiana) iguais a IQ.
Kaferianos são humanoides insetoides com aproximadamente a mesma estatura e peso que de um terrestre. Sua cabeça é a
principal característica dessa raça, bem separada do corpo possui dois grandes olhos que possibilitam uma ampla visão.
Nativos de Tau Ceti, possuem um exoesqueleto quitinoso e seus pés apresentam apenas dois dedões, um maior e outro menos.
Possuem uma espinha cervical robusta o que acaba dando a eles uma aparência de corcunda. Sua raça já teve asas, mas hoje não existe
mais nenhum indivíduo alado em sua sociedade. Suas casas são construídas com uma espécie de secreção natural de seus corpos
misturada a outras matérias primas, o que resulta em construções extremamente duráveis.
Kaferianos são engenheiros genéticos virtualmente naturais, famosos por exportarem e adaptarem plantas e animais para os mais
diferentes climas, tornado-os os mais renomados engenheiros genéticos do espaço conhecido. Acredita-se que foram eles os criadores
do Predador de Pingos, o chamado “Glommer”. Eles não fazem parte da Federação (caso contrario não poderiam comerciar com
quem quisessem) mas eles estiveram apoiando a Federação como um forte aliado por mais de 200 anos.
FILOSIANOS (25 pontos)
Origem: Sistema Merari; Planeta Filos
Posição perante a Federação: Aliados
Vantagens/Desvantagens: Olhos de Focos Independentes; Braços Extras x3; Flexibilidade Extra (para os braços); Pernas Extras
x3; Aparência (Feio); Pacifismo (Autodefesa); Voto (querem tornarem-se os “policiais galácticos”) e as perícias Conhecimento de
Terreno (Filos) e Língua (Filosiana) iguais a IQ.
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Filosianos são plantas inteligentes com cinco braços, cada uma com pinças, cinco pernas, um tronco de árvore em seu torso e uma
cabeça que se assemelha a um grande cone de galhos com talos com olhos independentes. Eles são nativos do planeta Filos, que fica
no sistema Merari. Filos possui uma grande abundância de vida vegetal, mas nenhuma vida animal. Os cientistas da Federação
especulam que as planta deste planeta evoluíram de forma a tomar o lugar dos animais no ecossistema que nunca existiram.
Filosianos não gostam de conflitos e tem um desejo racial de servir a Federação como guardiões da paz intergalatica. Infelizmente,
os Filosianos tem que superar seus próprios problemas primeiro. A sua raça está morrendo. Seu planeta foi contaminado por uma
forma de Stafilococcus que trouxe pestilência ao planeta – pestilência contra a qual os Filosianos não tinham resistência. Aqueles que
resistiram se tornaram estéreis, condenando a raça. Atualmente há uma equipe da Federação trabalhando nisso.
NAUSICAANS (37 pontos)
Origem: Quadrante Alfa
Posição perante a Federação: Neutros
Vantagens/Desvantagens: ST+4; IQ-1; HT+2; RD+1; Hipoalgia; Feio; Mau Humor;
Sadismo; Gagueira; a peculiaridade de Gostar de usar armas tradicionais Melee e as
perícias Conhecimento de Terreno (seu mundo natal) e Idioma (Nausicaan) iguais a IQ.
Nausicaans são uma raça de grandes e peludos humanoídes, possuem jubas espessas
de cor avermelhada e marcantes características ósseas, possuem um conjunto de fiados
dentes em uma mandíbula semelhante a dos felinos terrestres. Por causa dessa forma da
mandíbula eles possuem dificuldade em falar a Língua Padrão da Federação e outras línguas de outros raças humanoídes, quando os
fala parece que o Nausicaan demonstra estupidez completa, o que não é verdade. Essa raça é uma das poucas que faz parte da
Federação que apresenta tais graus de agressividade, e por isso, nenhum membro dessa raça atingiu postos de alguma importante da
Frota Estelar e na Federação. A maioria encontra trabalho como seguranças e assassinos, onde suas habilidade lhes dão claras
vantagens. Uma rixa entre um Nausicaans e Picard lhe rendeu uma perfuração em seu coração, forçando-o a usar um órgão biônico.
BOLIANOS (10 pontos)
Origem: Quadrante Beta; Planeta Bolarus
Posição perante a Federação: Aliados
Vantagens/Desvantagens: DX+1; IQ+1; Ultraflexibilidade
Curioso(grave); Inimigos.

das

Juntas;

Anfíbio;

Desagradável;

Os bolianos são humanóides, bípedes e mamíferos. Sua pele possuí uma coloração azul e todos possuem uma
cicatriz bifurcada que começa na base no crânio passando pelo centro de seu rosto e indo em direção ao pescoço
como uma linha divisória da face. São conhecidos por seu senso de humor e por sempre irem direto ao assunto,
mesmo que isso ofenda alguém, também são muito espertos captando os dois lados (sentidos) de um colóquio,
por isso são bons de conversa. Seu planeta natal se chama Bolarus IX e está localizado no sistema de mesmo
nome sendo o nono planeta deste sistema. Apenas as fêmeas jovens possuem cabelo. Esta raças evoluiu de uma
raça aquática e ainda há muitos que preferem ter suas casas na água.
Bolianos são fortes aliados da Federação e alguns deles possuem posições de grande importância na Federação e na Frota Estelar.
Muitos deles transformaram sua curiosidade racial em vantagem, o que os torna cientistas e investigadores excepcionais. Apenas
recentemente se estabeleceu um tratado de paz com os Moropanos, uma raça rival, embora seja uma paz frágil.
Talvez por eles serem calvos, possuem uma grande admiração e fascínio pelo cabelo de outros humanóides, mesmo sendo
avisados dos incômodos de te-los, eles os desejam.
GOLFINHOS (100 pontos)
Origem: Quadrante Alfa; Planeta Terra
Posição perante a Federação: Aliados
Vantagens/Desvantagens: ST+6; DX+2; HT+2; Nenhum manipulador; Velocidade ampliada (apenas nadando)+1; Sensação
Tridimensional do Espaço; Membrana Nictante; Visão Periférica; Resistência a Pressão; Sonar; Prender a Respiração x8; Impulsivo;
Longevidade Reduzida x2 e as perícias Acrobacia igual a DX+4, Conhecimento de Terreno (Terra) e Língua (Golfinha) iguais a IQ.
Tursus truncatus e Tursus truncatus gilli são respectivamente golfinhos dos oceanos Atlântico e Pacífico, verdadeiros
representantes de uma raça que desenvolveu um alto grau de senciencia e sofisticação como uma raça completamente aquática sem
manipuladores. A historia dos golfinhos trouxe um embaraço considerável para a Federação.
Até que fosse ordenada a proteção a todos os cetáceos no final do seculo 21, a maioria das maiores raças de cetáceos já estavam
extintas. Foram então protegidos raças menores, como os Golfinhos, enquanto que todas as tentativas da comunidade cientifica que
acreditava que eram inteligentes como nós para se comunicar com eles falharam. Eventualmente a Terra descobriu a viagem espacial,
e dedicou sua energia para a sua exploração e para se comunicar e relacionar com outras raças inteligentes. Essa situação mudou
drasticamente quando em 2286 uma sonda alienígena de origem desconhecida veio a Terra. Chegando a Terra começou a transmitir
um sinal, que era endereçado a uma raça já extinta de baleias. Sem a resposta que esperava, a sonda começou a transmitir um sinal
destrutivo, que ameaça destruir a Terra, mas graças a intervenção da tripulação da Enterprise em uma ave de rapina Klingon,
conseguiram voltar ao passado e trazer um casal de baleias, George e Gracie, que na se comunicaram com a sonda, parando a emissão
do sinal destrutivo e indo embora.
A origem da sonda e o conteúdo de sua mensagem é um mistério até hoje, mas análises cuidadosas dos sinais provou que eles
poderiam ser a chave para a comunicação com algumas raças de cetáceos da Terra. As tentativas de contato feitas anteriormente
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falharam devido a grande sofisticação e natureza das mentes dos cetáceos. A comunicação com as baleias ainda é um problema, as
conseguiu-se contato com os Golfinhos, que agora são grandes aliados da Federação. O fato que a Federação tenha feito contato com
centenas de espécies inteligentes fora da Terra, negligenciando algumas de seu próprio mundo, causou um serio embaraço, e uma
fonte de propagando ridicularizando a Federação pelo Império Romulano e pela União Cardassiana, entre outros.
Golfinhos não tem nem desejam ter a habilidade de construir produtos tecnológicos, mas aqueles que trabalham na Federação
fazem uso deles, principalmente equipamentos por controle de voz adaptados para eles. Uma vez que os Golfinhos vivem em mundo
naturalmente tridimensional , eles provaram que podem se tornar os melhores navegadores da Terra e superando muitas outras raças
da Federação nesse quesito. Porém, as dificuldades práticas de se trabalhar com Golfinhos são imensas para transporta-las a bordo de
uma nave, e eles próprios até nunca se interessaram em sair da Terra.
Atualmente existe na Frota Estelar uma equipe de 12 Golfinhos trabalhando em seus centros de pesquisa desenvolvendo novos
projetos, principalmente em projetos de navegação para naves estelares, e muitos outros em outros programas na Frota Estelar e na
Terra. O projeto dos atuais sistemas de navegação das naves estelares classe Galaxy foram desenvolvidos por Golfinhos da Frota
Estelar. Mas em sua maioria, apesar de manter boas relações, não se interessam em participar da Frota, preferindo viver como sempre
viveram, livres. Estes Golfinhos sem acesso a tecnologia da Federação possuem ainda as desvantagens Primitivismo x11 (-55 pontos)
e Mudo (-25 pontos), reduzindo o custo racial para 20 pontos.
EL AURIANS (116 pontos)
Origem: Quadrante Delta
Posição perante a Federação: Neutros
Vantagens/Desvantagens: IQ+2; HT+1; Adaptabilidade Cultural; Memória Eidetica nível 1; Empatia; Inércia Temporal; Idade
Imutável; Compulsividade (escutar e colecionar histórias); Inimigos (Borg) e as perícias Conhecimento de Terreno (seu mundo natal,)
igual a IQ; Trovador igual a IQ+2; Psicologia igual a IQ+4 e Idioma (El Auriano) igual a IQ.
El Aurians são uma raça de humanóides muito rara e misteriosa, e muito pouco se sabe sobre eles. Eles são muito semelhantes aos
terrestres fisicamente, e suas diferenças ficam por carga de seu intelecto. Seu mundo natal provavelmente ficava em algum lugar
próximo aos limites de quadrantes Beta e Delta. Por volta do final do seculo 23 a Federação teve o seu primeira contato com essa
raça, depois que seu mundo foi destruído e assimilado pelos Borg, mas há indícios que representantes dessa raça já haviam visitado os
quadrantes Alfa e Beta (inclusive a Terra) no passado. Alguns sobreviventes dessa raça vivem hoje na Federação, e poucos entraram
para a Frota Estelar, e mesmo estes nunca atingiram nenhum grau significativo dentro da Hierarquia de comando.
Muitas das características psicológicas dessa raça são de origem racial. Parece que eles são guardiões naturais da história,
guardando-as por longos períodos, ou quem sabe até eternamente. Eles preservam essa conhecimento e apenas ocasionalmente o
revelam para outras raças, normalmente para ajuda-las. Os indivíduos dessa raça são altamente empáticos e adaptáveis, e costumam
dar bons concelhos a quem os procura, sem falar que adoram ouvir e contar boas historias. El Aurians são extremamente sensíveis a
perturbações no continuo espaço-tempo, e mesmo nas mais graves mudanças, eles podem ainda reter conhecimentos do que é “real”.
Devido a sua grande idade, um El Aurian pode começar o jogo com um numero bem alto de pontos de personagens gastos em
perícias, e por isso não são recomendados como personagens jogadores, a menos que o GM permita um indivíduo dessa raça jovem.
Embora possam lutar, normalmente eles são pacíficos e pessoas bem agradáveis. O comportamento do Dr. Soran em 2371 que
resultou na destruição da nave estelar Enterprise-D deve ser considerado muito atípico e raro. El Aurins envelhecem (apesar da
vantagens Idade Imutável) mas o seu envelhecimento é tão lento que é imperceptível, e até hoje ninguém não-El Aurian ouviu falar de
um deles ter morrido de velhice!
HALIIANOS (25 pontos)
Origem: Quadrante Alfa; Planeta Haliia
Posição perante a Federação: Aliados
Vantagens/Desvantagens: Atraente; Telepatia 2; Impulsividade; as perícias psíquicas Recepção Telepática, Transmissão
Telepática e Percepção de Emoções. Conhecimento de Terreno (Haliia), Língua (Haliiana) e Meditação iguais a IQ.
Haliianos vem do planeta Haliia, e é uma das raças membros da Federação naturalmente telepata. Seus corpos, humanoides, são
esbeltos, de pele escura possuem uma pequena produbelancia óssea sobre as sobrancelhas. Culturalmente, são um povo apaixonante,
artístico de um belo mundo. Porém, a maioria deles tendem a agir antes de pensar, o que pode dificultar e muito o trabalho em
conjunto com outras espécies. Hoje, há um numero significativo de Haliianos na Frota Estelar.
Todo Haliiano é naturalmente e parcialmente telepata. Eles podem utilizar todo o seu poder apenas em contato físico com um
cristal brilhante chamado de Canars. Além do uso continuo para ativar seus poderes, eles o utilizam para canalizar melhor as suas
forças quando meditam. Um Haliiano sem um Canar é basicamente um humanoide comum. Porém, dois Halianos tocando o mesmo
Canars, ou mesmo um Haliiano e um outro humanoíde qualquer tocando o mesmo Canar, podem realizar uma ligação mental e
emocional. Isto é freqüentemente, mas não exclusivamente, utilizado por dois Haliianos como uma preparação antes da intimidade.
Existem rarissimos Haliianos que não necessitam de um Canar para ativar seus poderes, mas como dito, são raros. Indivíduos com
essa habilidade devem pagar 5 pontos a mais e devem possuiu a vantagem Antecedentes Incomuns. O custo geralmente será de 10
pontos, mas essa é uma decisão do GM.
Haliianos, assim como Betazoídes, se dão bem como conselheiros e até médicos, mas até agora nenhum deles atingiu uma posição
de prestigio dentro da Federação ou da Frota Estelar.
SAURIANOS ( 97 pontos)
Origem: Planeta Sauria
Posição perante a Federação: Aliados
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Vantagens/Desvantagens: ST+4; HT+4; Duro de Matar+1; Obsessão (Teologia); a peculiaridade Possuem Nomes Elaborados e as
perícias Conhecimento de Terreno (Sauria) e Língua (Sauriana) iguais a IQ.
Os nativos do planeta Sauria são uma raça humanoíde reptiliana. Tem pele avermelhada e olhos amarelos enormes. Eles possuem
três dedos e um opositor em cada mão. A falta de um quarto dedo não afeta sua habilidade manual. Saurianos possuem quatro
corações distintos, o que os proporciona grande saúde e os tornam difíceis de matar, pesam um pouco mais que humanos com a
mesma ST, mas possuem a mesma altura.
O idioma Sauriano é cantado, não falado, o que o torna muito difícil (se não impossível) de ser aprendida por não-saurianos,
entretanto eles não tem qualquer dificuldade de aprender outros idiomas. Todo Saurino possuiu habilidades musicais e artísticas,
muitos deles ficaram famosos por elas. A sua produção de conhaque saurino é considerado uma forma de arte.
OUTRAS RAÇAS:
O GM pode introduzir praticamente qualquer outra raça que ele conheça ou crie. Caso deseje criar uma nova raça, livros como
GURPS ALIENS, GURPS SUPERS e GURPS VIAGEM ESPACIAL são úteis. Os tipos de seres humanos provenientes de diferentes
gravidades podem ser considerados raças novas ou mesmo métodos para adaptar algumas raças conhecidas e raças antes nunca vistas.
O GM pode se divertir com isto, com algumas mudanças realmente estranhas na fisiologia e psicologia alienígena devido a mudanças
no ambiente ou outros motivos pode despertar a curiosidade, ou medo, dos jogadores. Até mesmo uma mudança secundária como
alterar o terreno habitual no planeta pode ser um modo divertido para mudar o conhecido para torna-lo desconhecido. Imagine, por
exemplo, se toda vida de Vulcano tivesse se desenvolvido em uma imensa selva no lugar de um grande deserto, com outros fatores do
planeta, que vida poderia surgir ali?.
As raças alienígenas mostradas no GURPS VIAGEM ESPACIAL pg. 40 podem ser consideradas como parte do universo de
Jornada, mesmo nunca terem sido vistas nós seriados ou filmes. Outras raças de GURPS ALIENS deveriam ser considerados como
possibilidades novas em uma campanha de Jornada nas Estrelas. Poderia ainda ser possível que raças semelhantes a encontradas no
GURPS Fantasy Folk possam existir em algum lugar no universo de Jornada.
CRIATURAS
Assim como o universo de Jornada é rica em raças alienígenas, ele também é extremamente rico em criaturas, e praticamente
qualquer uma pode ser encontrada. O GURPS BESTIARIO pode prover o GM de muitas criaturas, mas algumas realmente
interessantes estão disponíveis no GURPS BESTIARIO ESPACIAL e GURPS BESTIARIO DE FANTASIA. O GM com acesso a
outros suplementos pode enriquecer mais ainda a sua campanha, mas ainda deve se sentir livre para criar suas próprias criaturas, já
que quase qualquer coisa que você possa imaginar pode existir em algum lugar. O universo de Jornada nas Estrelas é um solo fértil
para a criação de praticamente qualquer coisa, algumas criaturas podem até ser baseadas em raças já existentes, como o predador de
Pingos, falando em Pingos:
Pingos (Tribbles)
ST 1
Dano: 0
DX 5
Alcance: 0
IQ 3
Tamanho: 6 polegadas
HT 17/3 Peso: 200-500g
Os Pingos são pequeninos seres esféricos peludos, de aproximadamente 6 polegadas de diâmetro. São mamíferos bissexuais de
sangue quente capazes de se reproduzir a uma taxa incrível. De fato, eles já nascem grávidos. Porém, sem o alimento necessário eles
não se reproduziram.
Um soro capaz de anular temporariamente a capacidade de reprodução dos Pingos foi descoberto pelo Doutor Leonard McCoy, e
agora eles são bastante comuns como bichos de estimação ao longo da Federação. Pingos gastam da companhia de humanóides, mas
por alguma razão desconhecida eles não gostam de Klingons, e gritarão ruidosamente se aproximarem-se de um até que o Klingon se
retire. Os Pingos devolvem o afeto recebido através de uma espécie de projeção empática de sentimentos de paz e relaxamento.
Note que sem uma dose do soro regularmente, eles voltaram a se reproduzir, com todos os óbvios resultados. Um pingo vive
aproximadamente o mesmo que um pouquinho da Índia.
Horta
ST 20
DX 12
IQ 7
HT 15/30

Dano: 4D
Alcance: 0
Tamanho: 1-2
Peso: 100-300kg

A Horta é um espécie peculiar de alienígena. Em 2264 a Enteprise é chamada para investigar casos de assassinatos em uma base
mineradora, e a encontra, veja o episódio O demônio na escuridão (The Devil in the Dark). A Horta é uma criatura que tem seu
organismo baseado em silício, tornado-a extremamente resistente, capaz até de resistir a disparos de phaser em ajustes elevados. Vive
no subsolo e se alimenta de rocha solida, criando uma cadeia de túneis por onde vive. Para criar esses túneis, é capaz de dissolver a
rocha, se usado para atacar, a Horte tem que tocar a vitima, que passará a sofrer 4D pontos de dano por turno.
A Horta é semi-inteligente e na verdade quer apenas viver em paz. Verdadeiros relacionamentos simbióticos podem ser acertados
com ela, como o que foi feito na base mineradora citada acima. Ela se reproduz através de ovos que se assemelham a pedras e lutará
para protege-los.
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Naves Estelares
Uma das principais atrações de Jornada nas Estrelas são suas naves, imensos veículos capazes de cruzar o espaço a velocidades
fantásticas e com poder de fogo capazes de varrer a superfície de um planeta. No universo de Jornada nas Estrelas, a Federação
sempre esteve na frente em matéria de tecnologia, e isso se reflete em suas naves. A Federação é seguida de perto pelos Romulanos,
que anseiam em capturar uma nave da Federação para desvendar seus segredos. Os Klingons são os mais atrasados, mas mesmo assim
seus sistemas de armas são muito avançados. Os Borg são uma exceção a regra, mais avançados que a Federação, suas imensas naves
podem se reparar e se adaptar aos ataques inimigos.
CLASSES
Termo usado para identificar grupos específicos de embarcações, no caso de Jornada nas Estrelas das Naves Estelares, por suas
características e desenho.
Cada Classe possui um protótipo que geralmente possui o mesmo nome de sua classe, por exemplo a primeira nave Classe
Excelsior se chamou USS Excelsior.
A tabela abaixo mostra a progressão das classes de naves da Frota Estelar ao longo dos anos.

IDENTIFICAÇÃO NCC
Registro de uma Nave Estelar, um prefixo que as identifica como sendo da Frota Estelar. Este prefixo sempre vem sucedido de
números. As letras NCC não possuem um significado isoladamente.
Há também outros prefixos como:
NX - Naves experimentais da Frota Estelar.
NSP - Prefixo usada na nave T'Pau de origem vulcana.
NAR - Prefixo usada na nave Vico, que é usada temporariamente pela Frota Estelar.
YLT - Prefixo de uma nave Yridiana de transporte.
NCC - Prefixo das naves da Frota Estelar.
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IDENTIFICAÇÃO U.S.S.
Prefixo usado em naves da Frota Estelar e significa "United Space Ship", (União de Naves Espaciais), algumas naves podem
aparecer com S.S. estas naves possuem registro junto a Federação, mas não são da Frota Estelar.
CASCO E BLINDAGEM
O casco das atuais naves estelares Federação é feito de uma liga avançada que combina titânio com outros metais refinados,
criando uma combinação de muita resistência e pouco peso, a blindagem é de Trititânio, uma espécie de titânio super refinado e
purificado, denso, é bem pesado em comparação ao casco, mas fornece uma resistência a impactos diretos impressionante. Cada
metro cubico do casco das naves atuais da Federação pesa 0,0066 toneladas, enquanto que cada metro cubico protegido por blindagem
pesa 0,013 toneladas.
O mais recente avanço da Frota Estelar nessa área é a criação da blindagem ablativa, presente apenas nas mais avançadas naves
estelares da frota. Essa blindagem é extremamente leve e proporciona uma proteção excelente, mas enquanto ela protege a nave das
armas inimigas, parte dela é gasta, vaporizada, dispersando o poder destruitivo do disparo. Por isso, ela necessita de muito mais
manunteção, sendo muitas vezes necessário reconstrui-la completamente depois de um combate. Ela pesa apenas 0,0002 toneladas por
metro cubico protegido. No calculo de Integridade Estrututal ela funciona normalmente até FD 10, quando ela passa a fornecer apenas
+1 na Integridade Estrutural para cada 2 pontos de FD.

Engenharia
A engenharia de uma nave estelar é onde tudo na nave acontece, através dela pode-se inclusive controlar a
nave inteira! Normalmente o engenheiro chefe permanece na engenharia da nave para supervisionar o
funcionamento de todos os sistemas, e havendo necessidade, pode-se transferir os controles da engenharia para
um painel na ponte onde o engenheiro pode trabalhar. Na engenharia estão os principais sistemas da nave, como
os motores de dobra, impulso e o reator matéria/antimatéria, nela também estão localizados vários sistemas e
subsistemas de controle.
Por isso e por mais a área da engenharia é a parte da nave mais vulnerável. Dano a ela podem representar perda de eficiência e até
do controle da nave, e se houver danos e partes delicadas, como o gerador de matéria/antimatéria, pode até mesmo destruir a nave
inteira.
PROPULSORES
Também chamados de propulsores de manobra. Os propulsores são pequenos jatos espalhados pelo corpo da nave que permitem
que ela manobre em qualquer direção, os propulsores também podem ser usados para impulsionar a nave a frente ou a ré a baixas
velocidades, normalmente isto é utilizado para a saída nas docas e bases estelares, por exemplo. A sua massa, volume e consumo de
energia já estão incluídos no custo dos motores de Impulso, se estes estiverem sem energia, eles também não funcionarão.
Os propulsores estão diretamente ligados os motores de impulso, se estiver disponível aos motores de impulso pelo menos 1MW
para cada 10.000T de massa da nave, os propulsores ainda poderão ser usados, mesmo que os motores de impulso e dobra não, e
poderão mover a nave a velocidades muito reduzidas.
PROPULSORES DE IMPULSO
Também chamados de Motores de Impulso. São usados motores de impulso para movimentar as naves quando é necessário
acelerar a velocidades abaixo da velocidade da luz. Eles também provêem energia para muitos sistemas da nave enquanto esta está
viajando em velocidade de Dobra. Eles empregam reatores avançados de fusão para fornecer a energia exigida. Motores de impulso
são usados em órbitas planetárias e para entrar e sair de sistemas planetários. A velocidade de Impulso máxima padrão é igual um
quarto da velocidade da Luz. Esta não é a máxima velocidade possível tecnicamente falando, mas é mantida assim para a prevenção
de severos efeitos de adiantamento temporal.
O Deuterium é usado como fonte de combustível para os motores de Impulso enquanto o plasma de Hélio que é produzido pelo
processo de fusão é usado para propulsão. Resumindo, os motores de impulso são propulsores de reação incrivelmente avançados e o
consumo de Deuterium não deve ser levado em conta, é muito improvável que uma nave esgote a sua reserva, uma vez que ela dura
meses e as naves periodicamente são reabastecidas nas Bases Estelares. Ao contrario dos motores de Dobra, os motores de impulso
possuem apenas duas variações, a primeira foi usada nas antigas naves da Federação do inicio do século 23 (Série Clássica), com 0,05
toneladas de massa, 0,1m3 de volume e ½ MW de potência para cada 1.000 toneladas de empuxo. Os modelos atuais de tem 0,02
toneladas de massa mais 0,04m3 de volume e ½ MW de potência para cada 1.000 toneladas de empuxo, e equipam praticamente todas
as naves estelares da Federação, deste a Constitution reformada até as classe Galaxy.
Velocidade com Motores de Impulso
Velocidade em Anos-Luz 1 UA
1 Ano-Luz 1 Parsec
1/4 do Impulso
1/16
49,92 minutos 16 anos
52,16 anos
1/2 Impulso
1/8
33,28 minutos 8 anos
26,08 anos
2/3 do Impulso
1/6
24,96 minutos 6 anos
19,56 anos
Impulso Total
1/4
16,64 minutos 4 anos
13,04 anos
UA = Unidade Astronômica, cerca de 149.600.000 km – a distância média entre a Terra e o Sol.
Ano-Luz = A distância que a luz percorre em um ano, aproximadamente 9.460.000.000.000 km.
Parsec = unidade de distância equivalente a 3,26 anos-luz.
82

PROPULSORES DE DOBRA
Também chamados de Motores de Dobra. A propulsão de dobra é o sistema de propulsão primário usado em todas as Naves
Estelares da Federação, e em naves de outras raças.
As Naves da Federação usam uma forma de combustão matéria/antimatéria para produzir a energia necessário para colocar a nave
em uma “bolha” de Dobra, chamada de Campo de Dobra, onde as leis de espaço e tempo não têm nenhum efeito. Utilizando-se da
unificação das forças nuclear forte, fraca e elétrica, cria-se uma grande força gravitacional, de ação limitada a uma bolha quase do
tamanho da nave, que dobra o espaço a sua volta. Para alguém dentro da bolha, a nave não viaja mais rápido que a luz, mas para
alguém fora dela, a nave pode estar milhares de vezes mais rápido. Os Cristais de Dilítio, o único material que não reage em contato
com a antimatéria, mantém a alta freqüência do campo de dobra, usados no Núcleo de Dobra, são responsáveis por combinar o
deuterium e o anti-deuterium para produzir um maciço fluxo de energia que é usado para dar energia aos propulsores de dobra da
Nave Estelar. Com a propulsão de Dobra, as naves da Federação são capazes de exceder a velocidade de luz muitas vezes. Dobra 1 é a
velocidade de luz e Dobra 10 é agora o limite teórico da velocidade de Dobra, sendo considerado igual a velocidade infinita. A Serie
Clássica usou um sistema ligeiramente diferente para calcular a velocidade de Dobra.
Apesar do fracasso anos atrás, o sistema de transdobra, ou pelo menos seus fundamentos estão sendo novamente aplicados nas
naves da Federação, permitindo a elas atingirem uma velocidade pouco imaginada antes, como dobra 9.9 e além. O sistema de
transdobra cria uma bolha de dobra como os motores normais, mas é tão poderosa que ao invés dela dobrar o espaço, ela o fura.
É conhecido agora que as naves Romulanas conseguiram criar uma pequena singularidade quântica artificialmente produzida para
produzir a energia necessária para viajarem em velocidade de Dobra. A Federação está atualmente trabalhando para reproduzir o
sistema Romulano.
Nota: Recentemente descobriu-se que velocidades de Dobra acima de 5 podem danificar o continioum espaço tempo. Assim foi
estabelecido um limite de velocidade igual a Dobra 5 para todas as naves da Federação, sendo usadas velocidades acima disso apenas
em situações de emergência.
Velocidade com Motores de Dobra
Velocidade em Anos-Luz 1 UA
1 Ano-Luz
1 Parsec
Dobra 1
1
8,32 minutos
1 ano
3,26 anos
Dobra 2
10
49,9 segundos 36,5 dias
118,99 dias
Dobra 3
40
12,79 segundos 9,36 dias
30,51 dias
Dobra 4
101
4,89 segundos 3,57 dias
11, 67 dias
Dobra 5
214
2,33 segundos 1,7 dias
5,56 dias
Dobra 6
392
1,27 segundos 22,32 horas 3,03 dias
Dobra 7
656
0,76 segundos 13,44 horas 1,81 dias
Dobra 8
1.024
0,48 segundos 8,56 horas
27,89 horas
Dobra 9
1.516
0,32 segundos 5,78 horas
18,84 horas
Dobra 9,2
1.649
0,30 segundos 5,31 horas
17,31 horas
Dobra 9,6
1.909
0,26 segundos 4,59 horas
14,96 horas
Dobra 9,65
2.100
0,23 segundos 4,17 horas
13,59 horas
Dobra 9,8
2.670
0,18 segundos 3,28 horas
10,69 horas
Dobra 9,9
3.053
0,16 segundos 2,87 horas
9,35 horas
Dobra 9,975
7.097
0,07 segundos 1,23 horas
4,02 horas
Dobra 9,99
7.912
0,06 segundos 1,11 horas
3,61 horas
Dobra 9,999
181.052
0,04 segundos 2,91 minutos 9,46 minutos
Dobra 9,9999
199.516
0,03 segundos 2,63 minutos 8,59 minutos
UA = Unidade Astronômica, cerca de 149.600.000 km – a distância média entre a Terra e o Sol.
Ano-Luz = A distância que a luz percorre em um ano, aproximadamente 9.460.000.000.000 km.
Parsec = unidade de distância equivalente a 3,26 anos-luz.
Os Propulsores de Dobra usados pela Federação passaram por muitas e diferentes fases de desenvolvimento até chegar aos
avançados sistemas das classe Galaxy, Intrepid e Sovereign. Um novo motor de Dobra nasce junto a uma nova classe de nave,
gerando um numero imenso de especificações. Isso se reflete em seu tamanho, massa e consumo de energia. Para termos de jogo, os
propulsores podem ser classificados em infinitos tipos, o tipo 0 representa os primeiros propulsores de Dobra, criados por Zephram
Cochrane e o tipo 1 a segunda geração de propulsores usados antes mesmo da criação da Federação. A seguir a alguns exemplo de
outros motores de Dobra desenvolvidos pela federação:
Tipo 2: Os propulsores de Dobra usadas pelas classe Constitution antiga. Possuem 200 toneladas de massa e 25m3 de
volume, mais 9 toneladas, 1,5m3 e 1 MW para cada 10 CED produzidos.
Tipo 3: Usados pela primeira vez na na classe Constitution reformada, usados ainda nas classes Miranda e Oberth. Tem
300 toneladas e 25m3 de volume, mais 6 toneladas e 1,5m3 para cada 10 CED produzidos.
Tipo 4: Instalados na classe Excelsior e similares. Possuem 300 toneladas e 25 m3 de volume, mais 7,5 toneladas, 0,75m3
e 1 MW de potência para cada 10 CED.
Tipo 5: Estes equipam as classe Ambassador. Um grupo propulsor como este possui 500 toneladas de massa e 50 m3 de
volume, mais 4 toneladas, 0,6m3 e 1MW de potência para cada 10 CED produzidos.
Tipo 6: São aqueles utilizados pelas classe Galaxy e Nebula. Um grupo propulsor como este possui 500 toneladas e 67,5
m3 de volume, mais 4 toneladas, 0,21m3 e 1MW de potência para cada 10 CED produzidos.
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Tipo 7:

Tipo 8:

Os motores de Dobra que equipam as naves de guerra classe Defiant. Este conjunto propulsor foi criado para ser
de facil construção e manuteção. Possui 100 toneladas e 200 m3 de volume, mais 1 tonelada, 3m3 e 1MW de
potência para cada 10 CED produzidos.
Estes são os sistemas de propulsão de Dobra mais avançados da Frota Estelar, equipam as classe Intrepid e
Sovereign. Possuem 500 toneladas de massa e 70,5 m3 de volume, mais 1,1 toneladas, 0,09m3 e 1MW para cada
10 CED produzidos

Para calcular a velocidade em c (velocidade da luz) divida o numero de CED produzidos pela nave pela sua massa total, o
resultado deve ser finalmente multiplicado por 1100. Por exemplo: uma nave com 100 toneladas de massa e 1000 CED terá a
velocidade final igual a 11.000c (1000/100= 10*1100).
SUPORTE DE VIDA
O sistema de suporte de vida das naves compreende uma série de equipamentos responsáveis por fornecer ar respirável, pressão
atmosférica e calor necessários para manter a vida. Os sistemas nas naves da Federação funciona indefinidamente enquanto houver
energia disponível, um sistema desses possuiu 2 toneladas de massa e 3 metros cúbicos de volume, mais ½ tonelada, 1,5m3 de volume
e ½ MW de potência para cada pessoa a bordo.
Os controles do suporte de vida estão normalmente localizados nos próprios sistemas e na ponte, e atualmente é possível designar
uma configuração atmosférica especifica para cada sala da nave. Nas naves modernas a ponte de comando ainda possuiu um sistema
de suporte de vida a parte (com peso e volume já incluídos nos valores acima) e controles manuais que podem cortar os controles do
computador caso haja necessidade. Esses sistemas foram instalados devido a vários incidentes desse tipo detectados nas naves classe
Constitution antes da reforma, incidentes inclusive com a Enterprise.
GERADOR MATÉRIA/ANTIMATÉRIA
As naves Estelares usam este tipo de gerador de energia para prover o motores de Dobra da imensa quantidade de energia que
necessitam. Esses geradores utilizam quantidades ínfimas de antimatéria estocada em seu interior com quantidades igualmente
pequenas de matéria, a matéria e antimatéria se aniquilam criando uma imensa quantidade de energia que é captada e canalizada pelos
cristais de dilítio, a única matéria conhecida que é inerte a antimatéria e é capaz de canalizar energia.
A antimatéria é extremamente perigosa, e deve ser mantida fora de contato com a matéria, por isso o Reator Matéria/Antimatéria
possui o que é chamado de gerador de Campo de Contenção, que nada mais é que um gerador que gera um campo magnético onde a
antimatéria fica armazenada, em segurança.
Os sistemas de segurança usados atualmente incluem varias medidas de emergência. A mais nova é a utilização de IAs para uma
permanente vigilância. Em caso de falha do Campo de Contenção o Engenheiro tem a disposição ainda três alternativas, a ejeção do
núcleo do reator (o núcleo do reator compreende a antimatéria em si, da câmara de contenção da antimatéria e da câmara de mistura
matéria/antimatéria), a desativação de emergência do Reator Matéria/Antimatéria (onde a antimatéria é ejetada por ejetores
específicos) ou a separação da seção Disco da seção Engenharia por meio de explosivos especiais (as naves classe Galaxy pode
realizar essa separação naturalmente).
Uma IA tentará uma desativação de emergência do reator, não conseguindo ejetará o seu núcleo. Todas as suas ações, entretanto,
serão postas a apreciação dos oficias a bordo (se isso for possível). Um gerador possuiu 2 toneladas de massa e ocupa 0,75 m3 mais
0,05 toneladas de massa e 0,037 metros cúbicos de volume por MW produzido em qualquer época..
GERADOR DE FUSÃO
Os geradores de fusão são instalados na seção disco da Nave, e são normalmente utilizados para prover a energia necessário para a
utilização dos motores de impulso independentemente do reator principal. Os geradores de fusão são usados ainda para complementar
a produção de energia quando necessário e são chamados de gerador auxiliar.
Os geradores de fusão usados pela Federação possuem 1 tonelada de massa e 0,37 metros cúbicos mais 0,1 tonelada e 0,075
metros cúbicos por MW produzido.
NAVES AUXILIARES
As naves auxiliares são comulmente transportadas pelas naves da Federação deste seu surgimento, versáteis, são capazes de
realizar inúmeras funções, deste o mero transporte de carga até a exploração planetária.
Uma nave auxiliar padrão é uma pequenina nave com 18 toneladas de massa e 30 metros cúbicos de tamanho, transporta 2
tripulantes e até 6 passageiros. Seu sistema de suporte de vida pode manter até 8 pessoas enquanto houver energia disponível e seu
propulsor é capaz de decolar de praticamente qualquer superfície planetária facilmente e alcançar o espaço em poucos minutos com
grande autonomia. Há muitos outros tipos de naves auxiliares, com diferentes tamanhos e capacidades, mas isso fica por conta do GM
usando o que é apresentado como guia.
Atualmente, para uma emergência as naves auxiliares são equipadas com um sistema de transporte em miniatura, usado para
abandonar a nave quando necessário, esse sistema normalmente é projetado para transportar um numero de pessoas igual a sua
capacidade máxima, mas apenas uma vez, esse transportador possui apenas a metade do alcance dos transportadores normais ( com
um teste adequado em Engenharia (transportadores)-2, pode-se forçar o sistema a funcionar novamente, aplicando um reduto
cumulativo de -2 para cada utilização a mais, a primeira falha o inutiliza).
Uma nave auxiliar não possuiu grande proteção, não passando de FD 1 para aquelas sem escudos, e aquelas com escudos podem
chegar a FD 2 e até 3. Há ainda modelos com propulsor de Dobra, estas naves são classificadas como naves de longo alcance, e
atualmente elas podem chegar até Dobra 2.
As chamadas naves de serviço são muito semelhantes as naves auxiliares, com a diferença que são maiores e mais bem equipadas,
como naves de reconhecimento de um homem só, ou são naves auxiliares projetadas para funções especificas.
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Computadores
Os computadores fazem um importante papel no mundo de Jornada, mesmo durante a Série Clássica. A Federação é dona dos
sistemas de computação mais avançados existentes, desenvolvendo e aplicando até mesmo a IA em suas naves, entretanto,
desconhece-se a capacidade dos computadores Borg. As naves estelares sempre dependeram dos computadores, mesmo que para
apenas controlar os sistemas de Dobra. Os computadores possuem muitos tipos, desenvolvidos ao longo da necessidade. Eles são
classificados segundo a sua complexidade:
COMPLEXIDADE 5
Esses computadores equiparam as naves da classe Constitution antes da sua reforma, são confiáveis, mas podem apresentar
comportamentos estranhos se de alguma maneira sua programação for alterada indevidamente.
Cada um pesa 1 tonelada de massa e ocupa 3 metros cúbicos.
COMPLEXIDADE 7
Esses computadores equipam naves estelares da classe Constitution atuais, Miranda e Oberth. Mais rápidos e com mais capacidade
logo esses computadores substituíram o seu antecessor. Possui 1 tonelada de massa e ocupa 5 metros cúbicos.
COMPLEXIDADE 8
Um grande salto em termos de computação, ainda em uso, é instalado nas classes Excelsior, Defiant e outras naves de porte
similar. Cada um tem 2 toneladas de massa, ocupa 10 metros cúbicos e exige 1 MW de potência.
COMPLEXIDADE 9
Os primeiros construídos para portar IA, atualmente esses computadores são construídos para terem IA, apesar dos primeiros
modelos não possuírem, e equipam naves das classes Ambassador e Intrepid.
Cada maquina dessas tem 5 toneladas de massa, 20 metros cúbicos de volume e exige 5 MW de potência.
COMPLEXIDADE 11
Os mais avançados sistemas de computação da Federação, não existe uma versão não-IA desses computadores e sua capacidade é
espantosa, é instalado nas naves estelares das classes Galaxy, Nebula, Sovereign e nas imensas bases estelares da Federação. Esses
computadores possuem 6 toneladas de massa, ocupa 40 metros cúbicos e exigem 10 MW de potência.
Circuitos Bioneurologicos
Este é o mais novo avanço da Federação em computação, os circuitos bioneurologicos são circuitos construídos em um material
gelatinoso, orgânico e vivo. Isso resulta em um grande aumento na velocidade e capacidade de armazenamento e processamento, mas
também exige instalações maiores e cuidados especiais.
Um computador com circuitos bioneurologicos é capaz de armazenas e processar o dobro de programas que normalmente é capaz,
e se o GM estiver utilizando as regras sobre computadores do GURPS Cyberpunk, o computador passará a ter IV (Índice de
Velocidade) +5. O peso e volume do computador com circuitos bioneurologicos aumentam em 50% e o consumo de energia cresce
em 1 MW em comparação aos seus equivalentes. O custo é multiplicado por 5.
Computadores óticos
Os computadores normais podem ser danificados por PEM, pulso eletromagnético, produzido pelo detonação de armas nucleares,
torpedos fotônicos e naturalmente por estrelas e outros causas. Os sistemas óticos são imunes (ou pelo menos muito resistentes) a
esses pulsos. Um sistema ótico faz com que o custo do computador seja cinco vezes maior e seu volume seja dobrado. Atualmente,
todas as naves com computadores que possuem IA são óticos.
Inteligência Artificial (IA)
Qualquer computador de complexidade 6 ou mais pode ser construído para ser uma IA, por três vezes seu custo(o custo já está
incluído para computadores de complexidade 11). Os sistemas IA atualmente estão sendo empregados em inúmeras funções. No
universo de Jornada nas Estrelas, pelo menos apartir da Nova Geração, as IAs existem, e são considerados bens, apesar de
inteligentes, elas não passam de maquinas, e as próprias IAs aceitam o fato de serem simples maquinas. Uma nave com um
computador com IA tem grande vantagens sobre outras naves sem elas. Eles realizam varreduras automaticamente, monitoram o
estado da nave e são capazes de perceber ações hostis a nave e protege-la.
Uma IA nunca passará por cima dos oficiais, se necessário, tomará as ações adequadas para proteger a nave (como erguer os
escudos) e irá notifica-los, ela nunca irá realizar ações hostis por conta própria. Uma nave com IA está sempre em alerta e qualquer
anormalidade, que será detectado e notificado aos oficiais. Se o GM permitir, um jogador pode até jogar sendo a IA da nave dos
jogadores, talvez dando a ele mais capacidade para comandar a nave caso seja necessário, a nave será efetivamente o seu corpo, mas
isso irá fatalmente excluir o jogador de missões de descida, por exemplo.
PROGRAMAS
O computador de uma nave estelar possuiu uma capacidade enorme de processamento e armazenamento de dados, virtualmente
ilimitada, o GM pode, se desejar, preparar uma imensa lista de programas para as naves da Federação, ou simplesmente admitir que o
computador da nave possuiu todos os programas que existem e que sejam adequados. O NH de cada programa pode variar, mas é
recomendável que seja igual a Complexidade+6, ou 14, o que for maior.
Muitos dos programas do tipo Mira, Artilheiro e outros que dão bônus na jogada de NH de quem os uso já está incluído, ou na
forma de bônus, ou em outra forma de modificador. Entre os programas que não existem em GURPS há:
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Holografias
Complexidade 8
Este programa é o responsável pelos fantásticos efeitos dos Holodecks e mais recentemente dos ajudantes holográficos. Ele
trabalha não apenas com geradores de hologramas propriamente ditos, mas também com um serie de geradores de campos de força,
para dar solidez as halográficas. Quando este programa é executado em uma IA, é capaz de reproduzir até mesmo a personalidade de
uma pessoa com uma margem mínima de erro, deste que os dados necessários estejam disponíveis. Este é a ultima palavra em
hologramas, mas há programas menos complexos, de Complexidade 7 e até 6, mas a qualidade dos hologramas irá cair
proporcionalmente. A execução de certos hologramas, como ajudantes holográficos, exige instalação adequadas.

Navegação Espacial
Em praticamente todas as situações, é essencial se determinar com clareza um ponto no espaço, assim como uma rota. Entretanto,
como o espaço é tridimensional, as velhas normas de navegação em terra não podem ser aplicadas, e faz-se necessário um sistema de
definição de um determinado ponto num espaço tridimensional.
Há dois, o primeiro método é utilizado quando você precisa determinar um alvo em relação à sua nave, como por exemplo uma
outra nave. Como lidamos com um sistema tridimensional usamos uma referência composta por dois números, no formato XXX Mark
XXX. O primeiro dígito descreve a posição do alvo em graus em referencia horizontal em relação a posição e curso atuais da nave, e
o segundo a elevação, novamente em relação a posição e curso atuais da nave.
Note que no exemplo abaixo que o Capitão ordenou que atira-se em um alvo nas coordenadas 019 mark 38, enquanto a nave
permanece em seu curso original (000 mark 0).

O segundo tipo de navegação, utilizada para levar uma nave de um ponto a outro no espaço, também utiliza o formato XXX Mark
XXX, mas agora utiliza-se o centro da galáxia como referencia para a navegação.

Sistemas Defensivos
Toda nave da Federação e praticamente qualquer uma possuiu algum tipo de sistema defensivo/ofensivo, as
naves da Federação as utilizam apenas para se defender, enquanto que os Klingons, Romulanos e Borg as
utilizam comulmente para atingir os seus objetivos. Uma nave estelar em orbita de um planeta pode facilmente
esgradrilhar sua superfície, e alveja-la.
As Naves da Federação são equipadas com avançados escudos defletores, sistemas de bancos Phasers e
torpedos fotônicos, que além de usados para se defenderem podem ser usados para outros fins além do combate. Naves Romulanas e
Klingons são equipadas com Disruptores e torpedos fotônicos enquanto os Borg preferem apenas armas energéticas.
Os avançados sistemas de mira e compensação de distância dos computadores da Frota Estelar proporciona grande vantagem em
combate. O NH do artilheiro no controle de qualquer arma da nave ligada ao computador recebe +5 em suas jogadas de ataque
enquanto as armas estiverem travadas no alvo (gastando um turno, decisão do GM) e a distância efetiva será reduzida a 1/10 do real
para a determinação do redutor por distância.
TORPEDOS FOTÔNICOS
Os torpedos fotônicos são basicamente projeteis com impulsão própria e capazes de se auto guiar. Em vez de explosivo comum,
levam antimatéria como ogiva, detonado-a ao impacto ou quando sua programação a ordena. Hoje a arma amplamente usada pelas
naves da Frota Estelar é o tipo 6. Cada torpedo possui um comprido corpo elíptico de 210 cm por 76 x 45
cm. Pesa 247,5 quilos quando não carregado e sua ogiva pode chegar a até 1,5 quilo de antimatéria. A
velocidade de um torpedo não é constante, no momento do disparo o torpedo se aproveita do campo de
dobra da nave, criando um efeito estilingue. A formula para descobrir a velocidade final do torpedo é
Vmax = V + (0,75.V c) onde V é a velocidade da nave no momento do lançamento. Por exemplo: um
nave que esteja a 1c dispara um torpedo, a conta ficaria Vmax = 1 + (0,75.1c), que resulta em um
velocidade final de 1,75c.
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Cada torpedo usado atualmente possui 2 m3 de volume e 0,25 toneladas de massa, podendo causar dano de até PF 1.000 em nível
pulsar 1, cada nível a mais divide o PF. Por exemplo, um torpedo em nível de energia pulsar 6 terá o seu PF dividido por 6, ou seja,
PF 166. Cada lançador tem 0,5 toneladas de massa e 1,5 metros cúbicos de volume para cada ponto de CdT. Também liberam
radiação, sendo a carga de radiação liberada igual a PF x10 xNT do torpedo (no caso 11).
Atualmente os disparadores são instalados a frente e a ré, a fim de cobrir pontos cegos dos Phasers, e como eles não necessitam de
grandes quantidade de energia, são uma alternativa quando esta se encontra escassa, note que nas descrições das naves há uma
indicação de CdT (Cadencia de Tiro), esse valor corresponde ao número máximo de torpedos que podem ser disparados em uma
único turno de combate, note que pelo GURPS VE isso não existe, mas recomenda-se que essa regra seja utilizada. Os torpedos
utilizados na Série Clássica podem ser considerados idênticos mas com o dobro da massa e volume.
TORPEDOS QUÂNTICOS
A segunda geração dos torpedos da Federação. Devido a novas ameaças, como os Borg e
Dominion, a Frota Estelar se viu forçada a desenvolver novas e devastadoras armas, gerando muito
protesto da opinião publica na Terra. Os torpedos quânticos são torpedos carregados com hidrogênio e
plasma de antimatéria, muito mais enérgico. Quando se choca com seu alvo é gerado uma oscilação que rapidamente juntam o
hidrogênio e os pacotes de plasma, se aniquilando e iniciando a explosão do torpedo que resulta em uma força cerca de 4 vezes maior
que um torpedo fotônico equivalente (ou seja, PF 4.000).
A primeira nave a receber esses torpedos foram as classe Defiant a seguir as novas classe Sovereign foram equipadas também. A
Frota estudo a substituição dos atuais torpedos fotônicos pelos torpedos quânticos, mas já determinou que as novas classes de naves a
serem desenvolvidas já devem incorporar esses novos torpedos.
Cada lançador tem 1 tonelada de massa e 3 metros cúbicos de volume para cada ponto de CdT. Os torpedos quânticos possuem as
mesmas caracteristicas quanto a tamanho e massa dos projeteis, velocidade, redução de dano e liberação de radiação dos torpedos
fotônicos
DISRUPTORES
Os disruptores são as armas de energia utilizadas nas naves Klingons e Romulanas, assim como os Phasers são as armas padrão
das nave da Federação, os disruptores são as armas padrão das naves Klingons e Romulanas. Um disruptor dispara um feixe de
energia esverdeada que pode ser no formato de um feixe ou em disparos curtos concentrados, ao atingirem o alvo, produzem um
explosão com uma força até superior aos bancos Phasers da Federação, mas em troca de um alto custo em energia.
Atualmente os Romulanos dispõem do melhor armamento Disruptor, apesar de se acreditar que os Klingons foram os primeiros a
armar suas naves com essas armas. Os Disruptores estão tão disseminados pela galáxia que praticamente qualquer nave não
pertencente a Federação possuiu pelo menos uma dessas armas (normalmente da série Mark), também há versões manuais, usadas por
muitas raças. A potência requerida é igual ao poder de fogo do respectivo disruptor.

Disruptores Klingons
Categoria
Disruptor Mark 18
Disruptor Mark 12
Disruptor Mark 10
Disruptor Mark 8
Disruptor Mark 7
Disruptor Mark 6

Massa
45
30
25
20
20
25

Volume
50
35
25
15
20
25

Disruptores Romulanos
PF
1.000
500
400
300
300
300

Categoria
Disruptor Classe 21
Disruptor Classe 18

Massa
40
25

Volume
40
25

PF
1.000
500

PHASERS
Os Phasers da naves estelares são muito semelhantes aos Phasers manuais, com exceção que são maiores. Entraram em serviço
apartir de 2255, quando até então a Frota usava Lasers. Os Phasers montados em naves possuem multiplos emissores, conhecidos
como bancos Phasers, neles a energia da nave é concentrada e armazenada para o disparo. Uma nave pode possuir até 14 bancos, que
podem disparar vários feixes ou um único com a energia de todos, quando um se esgota, o outro se descarrega, continuando o feixe.
Atualmente há seis tipos de Phasers utilizados pela Frota Estelar.
Designado no passado como o tipo 10+ por razões de segurança, o Phaser Tipo 12 foi utilizado apenas em defesa planetária e
como o armamento principal de grandes bases estelares desde 2263. Foi considerado que o Tipo 12 era inadequado para uso em uma
nave estelar já que suas exigências de energia eram altos e o hardware muito vultoso. Porém, os recentes avanços consequiram tornar
o Phaser Tipo XII adequado para ser instalado em naves estelares, sendo a primeira a recebe-los as naves da classe Sovereign.
Os Phasers X são os Phasers principais de qualquer nave estelar com exceção das mais recentes. Eles são extremamente
poderosos. Conectados diretamente as propulsores de dobra para poderem ter a energia necessária para seus disparos. Os Phasers Tipo
X são fixados na parte superior e inferior da seção disco da nave, e utilizam os trilhos Phasers podem disparar em um quase arco de
360 grau (com a exceção de diretamente à popa da nave que é coberto por outras armas , como os Torpedos). Nas naves classe
Galaxy, isto também dá para a seção disco um mecanismo defensivo durante o tempo que estiver separada da seção Engenharia. Note
que durante estas ocasiões, a seção Engenharia da nave não tem como manter o fornecimento de energia a seção disco, forçando-a a
utilizar o gerador auxiliar e de dispor de mais energia para seus próprios disparos.
Phasers IX são o Phasers secundários de uso auxiliar para o banco Phaser principal. Eles não são tão poderosos como os
anteriores, nem estão ligados aos propulsores de dobra. Eles recebem sua energia dos motores de impulso. São instalados em pontos
estratégicos ao redor da nave e podem utilizar os trilhos para disparar.
Phasers VIII são basicamente usados defensivamente, são também chamados de Canhões Phaser. Eles geralmente são fixados em
pontos onde ou os Phasers primários e secundários têm pontos cegas, como também próximos das entradas para as docas da nave para
repelir abordagens. Também há Canhões Phaser portáteis que podem ser montados em qualquer lugar.
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Os Phasers VI são os Bancos Phasers usados nas antigas naves da Federação da Série Clássica.
Os dados nas naves referem-se ao numero de bancos Phasers, que é onde a energia é armazenada e concentrada para o disparo.
Esses bancos podem disparar individualmente, criando uma salva de muitos disparos, ou podem ser concentrados em um único
disparo. Por exemplo: uma classe Galaxy pode, se for necessário, disparar um único disparo com todos os phasers, um único feixe que
possui PF 12.000, o normal da Frota é concentrar os disparos em dois a quatro feixes, de modo que um único azar ao disparar um ou
uma jogada de sorte de inimigo não faça a carga inteira se perder.
Aqui está as estatísticas básicas de Phasers de Naves Estelares, a potência requerida é igual ao poder de fogo:
Tipo
Phaser XII
Phaser X
Phaser IX
Phaser VIII
Phaser VII
Phaser VI

Massa
30
25
20
15
10
15

Volume
20
15
13
10
7
13

Poder de Fogo
1800
1000
500
400
300
300

Os Phasers das Naves Estelares podem ser ajustados de maneira semelhantes os Phasers manuais, mas com um efeito muito maior.
As estatísticas Poder de Fogo e Potência dos Phasers podem ser diminuidas a até 1/100 do original, represento o disparo mais fraco e
o forte que cada Phaser pode disparar, tendo um gasto em energia igual ao PF disparado. Podem ser usados até mesmo ajustes a uma
área muito mais larga. O efeito afetará a todos na área de efeito, amigo ou inimigo. Usados no episódio da série clássica "A Piece of
the Action", por exemplo, sabemos que o efeito pode ser usado em áreas pequeno como uma quadra de uma cidade, ou tão grande
quanto em um planeta inteiro, embora que uma varredura do planeta seja necessária para alcançar este efeito. O outro uso dos Phasers
esta em atacar outros alvos, como naves e projeteis inimigas.
Uma boa sugestão ao GM que está desejando simular batalhas espaciais é o uso do sistema de “Combate de Ópera Espacial”
encontrado em GURPS Lensman (pg. 104 -113). GM pode ainda usar o sistema de combate do GURPS: Viagem Espacial (pg. 91-96).
Também há outro sistema de combate espacial em GURPS Humanx (pg. 71-74) que se mostrou bom para simular batalhas espaciais
maiores, como a Batalha de Wolf 359. (Episódio da Nova Geração “O Melhor dos dois Mundos, parte 2”).
ESCUDOS DEFLETORES
Os escudos defletores são campos de energia que envolvem a nave, protegendo-a de ataques físicos e impedindo o uso de
transportes e similares. Há dois tipos de escudos usados pela Federação e por outras raças, o tipo um, o tipo de escudo primeiramente
criado, é um escudo de energia que, quando ativado, permanece a curta distância do casco, quase colado a ele, isso diminui a área de
tiro para o inimigo, mas torna o dano a nave mais provável. Os escudos tipo dois são os escudos que criam uma espécie de bolha
envolta da nave, ao contrario do anterior, a área de tiro aumenta, mas como o impacto das armas inimigas com os escudos acontece
longe do casco, a possibilidade de dano a nave é reduzida.
Os escudos protegem da seguinte forma, quando um ataque é interceptado por ele, o escudo cria uma onda de distorção
subespacial no local do impacto instantaneamente, criando uma força igual ao ataque, mas contrária, anulando o ataque. O escudo
perde energia a medida que gera essa onda de força igual mas contrária e quando essa força não consegue mais ser igual ao ataque a
nave começa a sofrer danos.
Ao contrário das regras do GURPS, os escudos não só protegem de danos, eles os absorvem, a seguir há uma regra opcional para a
utilização dos escudos, utilizando os sistema de combate espacial do GURPS Viagem Espacial.
INTEGRIDADE DOS ESCUDOS (Regra Opcional)
Em Jornada nas Estrelas, os escudos defletores das naves não apenas as protegem de ataques, mas também absorvem os ataques
recebidos, evitando danos a nave mas perdendo energia. A condição dos escudos é indicada através de porcentagem, 100% representa
um escudo intacto, já um escudo a 10% estará em maus lençóis, e um escudo a 0% não protegerá nada(a nave perde o FD que os
escudos fornecem).
Em combate, aja normalmente até chegar a Fase 5: Calculo do Dano Recebido pela Nave. Em vez da nave receber o dano
determinado e logo em seguido sortea-los, ela não os recebe mas os escudos irão perder energia: 1D% para cada Dano Leve, 2D%
para cada Dano Médio e 3D% para cada Dano Pesado. Depois de somar a porcentagem que os escudos perdem, subtraia dela o FD
dos escudos da nave.
Se uma nave perde mais energia que tem no momento, os escudos caem, deixando de oferecer proteção e de absorver danos. Se a
porcentagem perdida for exatamente igual a porcentagem atual dos escudos os escudos apenas caem, mas se a porcentagem perdida
for maior que a atual dos escudos, além de deixarem de funcionar, considere um Dano leve a nave, com 50% de chance que esse dano
venha a ser no gerador dos escudos.
Se um nave perder de uma só vez 50% ou mais de sua proteção, considere que ela sofreu um Dano Leve, 60% ou mais um Dano
Médio e 70% ou mais um Dano Pesado. Normalmente no gerador dos escudos.
SISTEMA DE AUTODESTRUIÇÃO
Como ultimo recurso, todas as naves da Federação são equipadas com um sistema duplo de autodestruição, principalmente para
impedir a sua captura por forças hostis. O sistema só pode ser ativado com a presença e com as senhas do Capitão e Imediato, ou do
Capitão e mais dois Oficiais chefes de seção, o computador irá identificar os oficiais pela voz e pelas suas senhas, que ninguém sabe a
não ser eles mesmos e os bancos de dados do computador. Uma vez ativado o Capitão deve escolher um período de tempo para a
detonação, que pode variar de imediatamente a até varias horas e até dias, uma vez escolhido o tempo de detonação deve-se escolher o
tipo de detonação:
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O primeiro tipo consiste na desativação de todos os sistemas de contenção do núcleo do reator, causando uma reação
extremamente violenta e explodindo a nave com força suficiente para destruir outras naves e estruturas próximas.
O segundo tipo é uma detonação controlada, utilizada em órbita de um planeta ou próxima de uma estrutura a ser preservada, as
reservas de antimatéria são ejetadas intactas e todos os sistemas eletrônicos da nave são sobrecarregados de forma fundirem-se e
tornarem-se inúteis, por fim uma série de explosivos estrategicamente localizados destroem a estrutura da nave, tornado-a inútil.
SISTEMA DE CAMUFLAGEM
O sistema de Camuflagem é uma invenção Romulana, e consiste de um sistema de escudos de força semelhantes aos escudos
defletores, mas estes não protegem de danos, mas sim desviam a luz e os sensores, de forma a tornar a nave invisível tanto a uma
varredura visual como de sensores. Entretanto, há algumas restrições, como a impossibilidade de disparar e o alto consumo de
energia. Em 2268 uma breve aliança entre o Império Klingon e Romulano deu aos Klingons a tecnologia da Camuflagem em troca da
sua tecnologia de construção de naves.
No ano de 2293, em meio a crise Klingon pela explosão de sua lua, os Klingons revelaram que haviam desenvolvido um novo
escudo de Camuflagem que permitia disparar mesmo a nave estando camuflada, esse escudo usava uma freqüência especial, que
permitia a saída do disparo sem interferir nos escudos de camuflagem, entretanto essa tecnologia foi abandonada pois os novos
sensores do século 24 são capazes de atravessar a camuflagem e detectar a nave.
Mesmo com a atual aliança com os Klingon, a Federação conseguiu adquirir a Camuflagem apenas recentemente por um acordo
com os Romulanos. Hoje, apenas as naves da classe Defiant a possuem, enquanto os engenheiros estudam a sua utilização.
O primeiro sistema de Camuflagem Romulano tinha 15 toneladas de massa e ocupava 3 metros cúbicos de volume para cada 750
metros cúbicos da nave, exigindo 100 MW para cada 750 metros cúbicos de nave. O atual sistema Klingon tem 3 tonelada de massa,
1,5 metros cúbicos de volume e consome 50 MW para cada 750m3 de nave. O avançado sistema de Camuflagem Romulano atual tem
apenas 2 tonelada de massa, 2 metro cúbico de volume e exige 40 MW de potência para cada 750 metros cúbicos de nave camuflada.
Uma nave camuflada não pode ser detectada pelos sensores no espaço, deste que esteja funcionado corretamente. É possível fazer
com que a camuflagem gaste menos energia com grande queda na proteção, mas isso é deixado a cargo do GM. Uma nave camuflada
que estiver dentro de uma atmosfera poderá ser detectada pelos sensores, mas continua invisível a luz visível, em alguns sistemas
mais antigos, uma nave camuflada no espaço, mesmo não podendo ser detectada pelos sensores, pode ser vista quando em pequena
distância por distorções visuais produzidas pela luz ao passar pelos escudos.
A tática mais usada pelos Klingons e Romulanos é o ataque surpresa, a nave camuflada se posiciona e desativa sua camuflagem no
instante que dispara, quase sempre atingindo seu alvo despreparado. Entretanto a Camuflagem traz outra desvantagem, não há como
ativar os escudos defletores e a camuflagem ao mesmo tempo, e logo após desativar a camuflagem (para o sistema Klingon) há um
intervalo de alguns segundos para erguer os escudos.

Sensores e Comunicações
Os sistemas de sensores e de comunicação das Naves Estelares são fundamentais, com eles as naves podem
varrer o espaço ao seu redor e se comunicar. A perda dos sensores faz a nave ficar cega e sem orientação, ela
poderá ainda viajar, mas não saberá para onde estará indo, enquanto que muitas das armas da nave não poderão
ser utilizadas ou perderão os benefícios do computador e similares. A perda dos sistemas de comunicação é
muito perigoso, sem eles, não há como saber as intenções da nave, isso pode até mesmo forçar uma ação hostil
dos próprios aliados!
SENSORES
Os sensores são os sentidos da nave, e muito mais. Um conjunto sensor padrão é capaz de detectar e medir a massa de objetos;
detectar e medir temperaturas, radiação e outras formas de energia, como a de propulsores, MLL ou MRL, analisar a composição de
estrelas e planetas e varrer uma área, ou um objeto (como uma nave) a busca de formas de vida, dizendo o seu numero e tipo. Um
conjunto sensor padrão possuiu 5 toneladas e 3,75m3 de volume e são Confiáveis, mas pelo dobro da massa e volume há sensores
Muito Precisos, que normalmente equipam as naves da Federação.
Os sensores da Federação possuem alcances maiores que os padrões GURPS, uma Galaxy possui um alcance de 5 anos-luz em
alta resolução e até 17 anos-luz para uma média resolução, se o GM quiser pode usar esses valores como padrão.
COMUNICAÇÕES MRL
Os sistemas de comunicação MRL no universo de Jornada nas Estrelas podem ser classificadas como “Rádio MRL Rápido”
(GURPS Viagem Espacial pg. 28), entretanto a velocidade real das transmissões variam. Atualmente a Federação mantém centenas de
estações de retransmissão de sinais de comunicação subespacial em seu espaço, tornado a comunicação dentro da Federação muito
rápida, a velocidade das transmissão usando as estações de retransmissão chega ao equivalente de Dobra 9.9999, que é cerca de
200.000 vezes a velocidade da luz. A comunicação nave a nave, ou de outra forma sem a ajuda das estações repetidoras é feita a
velocidades próximas a 20.000c.
Apenas as naves estelares levam rádios subespaciais dessa capacidade, naves auxiliares não irão possuir a mesma capacidade,
normalmente com 1/100 ou mesmo 1/1000. Toda a aparelhagem para uma nave estelar possui 5 toneladas de massa e 9,75 m3 de
volume, mas pode-se considerar esse peso e volume já inclusos para o sistema de comunicação principal de uma nave estelar.
COMUNICAÇÕES MLL
A comunicação mais lenta que luz não é mais utilizada, mas como sua massa, volume e custo não são significativos, esses
sistemas ainda são instalados nas naves atuais. Muitas vezes, uma comunicação MLL pode não ser compreendida imediatamente, e os
oficias de Comunicações devem estar atentos para identifica-las.
89

Sistemas de Segurança
Os sistemas de segurança referidos são os sistemas utilizados no interior das naves estelares para conter intrusos, na época da Série
Clássica o único sistema claramente visível é um tipo de gás paralisante. Nas modernas naves da Federação (apartir da Nova geração)
há pelo menos outros três tipos de sistemas de contenção de intrusos:
GÁS PARALISANTE
Um poderoso gás paralisante de contato pode rapidamente inundar qualquer compartimento da nave ou mesmo a nave inteira.
Qualquer um exposto ao gás sem estar utilizando um traje pressurizado completo, ou pelo menos um traje de sobrevivência sofrerá os
seus efeitos. A cada turno de exposição um personagem deverá realizar um teste de HT-3, se chegar a respirar o gás, o teste será de
HT-6, uma falha provoca inconsciência enquanto estiver exposto ao gás, depois de retirado da exposição ele ainda permanecerá
inconsciente por HT-30 segundos. As regras vistas cima podem também ser utilizadas para o gás da Série Clássica, mas os testes são
feitos contra HT-2 ou HT-4 se o respirou.
CAMPOS DE FORÇA
Os corredores da nave podem ser bloqueados com campos de força e ativados e desativados quando quiser, esses campos podem
ser utilizados para encurralar invasores, ou para proteger alguma parte da nave de agressores internos, os campos não podem ser
perfurados com nada menos poderoso que um disparo de um banco Phaser, e disparar contra a parede de onde emergem não irá
desativa-los.
TRANSPORTADORES
Os transportadores podem ser usados em conjunto com os sensores (veja a seguir) para localizar e transportar os invasores ou
qualquer um ou quaisquer coisa dentro da nave para outro lugar (como para as celas da nave, por exemplo). Esse sistema entretanto
pode ser bloqueado com o uso de dispositivos adequados, que as tropas carregam se pretendem abordar uma nave estelar.
USO DOS SENSORES
Os sensores podem ser usados para localizar qualquer um dentro da nave, identifica-lo e até dizer se está portanto armas ou outros
instrumentos ilegais, usando os transportadores, pode-se literalmente expulsar qualquer invasor da nave.
Os sensores podem ainda dizer o numero, movimentação, raça e muitas outras informações dos invasores, mas como já dito
anteriormente, com o uso de dispositivos adequados, pode-se bloquea-los. Há também raças com metabolismos tão alienígenas e até
substancias que também podem escapar dos sensores, até que estes sejam ajustados para detecta-lo.
ENTERPRISE – NCC 1701 –
Enterprise é o nome dado para as seis naves da Federação, que viajaram para onde ninguém jamais esteve. Todos receberam o
código NCC-1701, sendo seguido de sufixos de A a E, com exceção da primeira. A primeira Enterprise era da antiga classe
Constituion, assim como quase todo o restante da Frota Estelar na época. Era comandada pelo Capitão Kirk e na época ela era apenas
mais uma nave, sua fama e importância veio pela conclusão bem sucedida de sua missão de cinco anos de exploração. Tamanha foi a
importância que a Frota até hoje adota o símbolo da Enterprise (na época cada nave possuía um símbolo) como emblema.
A primeira Enterprise encontrou seu fim no planeta Gênese em 2285, e em 2286 a segunda Enterprise, com o registro NCC 1701A é lançada, ainda sobre as ordens de James Kirk, esta opera até 2293 quando é descomissionada.
A terceira Enterprise com o registro NCC 1701-B da classe Excelsior é marcado pela triste morte de James Kirk durante seu vôo
inaugural, o qual não se transformou em uma tragédia com a destruição da nave graças a coragem de Kirk. A quarta nave a receber o
nome Enterprise é a uma Classe Ambassador, NCC 1701-C, comandada pela Capitã Rachel Garret. Em 2344 a Enterprise recebe um
pedido de socorro de Narenda III, um posto avançado Klingon, que enfrentava um pesado ataque Romulano. Ao tentar socorre-los a
Enterprise-C é atacada e destruída, mas o seu sacrifício ajudou a concretizar as relações entre a Federação e o Império Klingon.
A quinta Enterprise, com o registro NCC 1701-D, é lançada em 2363 sob as ordens de Jean-Luc Picard. Da Classe Galaxy ela
figurou como a nave mais avançada da Frota por muitos anos. Designada ainda como a nave Capitania da Frota Estelar, a EnterpriseD e a sua tripulação se revelaram tão bons exploradores como a primeira Enterprise. A Enteprise-D além de exploração realizava
ainda missões diplomáticas e de defesa, e muitas vezes se mostrou a peça chave em inúmeras situações. A quinta Enterprise é
destruída em 2371 em Veridian III.
As inúmeras ameaças que começaram surgir, Dominions, Borgs, Cardassianos e até Klingons, fizeram a Frota Estelar a
desenvolver cada vez mais rápido novas naves e sistemas defensivos. A partir de 2369 a Frota passa a estudar e criar novas armas, e
também novas naves para usa-las. Isso consequentemente criou certa indignação da opinião publica dos cidadões da Federação, mas
se mostrou necessária frente as ameaças. Assim, em 2372 é lançada a primeira nave da classe Sovereign, tida como o cruzador de
batalha mais potente da Frota, sobre o nome de Enterprise-E e ainda sobre o comando de Jean-Luc Picard e sua tripulação.
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DADOS GERAIS SOBRE AS NAVES
Os dados há seguir são dados genéricos sobre muitas naves do universo de Jornada nas Estrelas, afim de possibilitar ao GM uma
idéia sobre o potencial de cada uma de uma forma simplificada.

Nave

Poder de fogo total dianteiro

Integridade Estrutural FD do casco/escudos FD Total

FEDERAÇÃO UNIDA DE PLANETAS
49.600
24
12/14
25
12 Phasers XII, 1 lançador frontal de torpedos quânticos (CdT 4) e 2 lançadores de torpedos fotônicos (CdT 12),
um dianteiro e outro traseiro.
Comprimento: 680 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 8
Tripulação: 700
Altura: 87 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 9,9
Massa: 3.500.000 t
Raio: 240 m
Velocidade Máxima: Dobra 9,99 por até 36 horas Vida Útil: 120 anos
Surgiu no filme Jornada nas Estrelas; Primeiro Contato (“Star Trek; Fist Contact”).
37.600 [96.400]
22
13/13
25
Classe Phometeus
Modo unido: 12 Phasers XII e 2 Lançadores de Torpedos Quanticos (CdT 4), um dianteiro e outro traseiro.
Modo Multi-Vetor: 18 Phasers XII e 5 lançadores de Torpedos Quanticos (CdT 4) 4 dianteiros e 1 traseiro.
Comprimento: 415 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 8
Tripulação: 175
Altura: 64 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 9,9
Massa: 950.000 t
Raio: 163 m
Velocidade Máxima: Dobra 9,99+
Vida Útil: 84 anos

Classe Sovereign

24.000
22
10/16
25
14 Phasers X, 2 lançadores de torpedos fotônicos, um dianteiro e outro traseiro (CdT 10)
Comprimento: 641 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 6
Tripulação: 400
Altura: 145 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 9,2
Massa: 5.125.000 t
Raio: 470 m
Velocidade Máxima: Dobra 9,9 por até doze horas Vida Útil: 100 anos

Classe Galaxy (ref)

22.000
22
10/12
21
12 Phasers X, 2 lançadores de torpedos fotônicos, um dianteiro e outro traseiro (CdT 10)
Comprimento: 641 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 6
Tripulação: 1000
Altura: 145 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 9,2
Massa: 5.125.000 t
Raio: 470 m
Velocidade Máxima: Dobra 9,6 por até doze horas Vida Útil: 100 anos
Apareceu pela primeira vez no 1o episódio da Nova Geração Encontro em Farpoint (“Encounter at Farpoint”) e
durante muito tempo figurou como a nave estelar da Federação mais avançada.
28.000
22
10/12
21
Classe Nebula (ref)
8 Phasers X, 3 lançadores de torpedos fotônicos, dois dianteiros e outro traseiro (CdT 10)
Comprimento: 452 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 6
Tripulação: 780
Altura: 145 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 9
Massa: 4.500.000 t
Raio: 560 m
Velocidade Máxima: Dobra 9,9 por até doze horas Vida Útil: 100 anos

Classe Galaxy

18.000
22
10/11
20
8 Phasers X, 2 lançadores de torpedos fotônicos, um dianteiro e outro traseiro (CdT 10)
Comprimento: 452 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 6
Tripulação: 780
Altura: 145 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 9
Massa: 4.500.000 t
Raio: 470 m
Velocidade Máxima: Dobra 9,4 por até doze horas Vida Útil: 100 anos

Classe Nebula

9.200
19
7/7
13
13 Phasers VIII, 2 lançadores de torpedos fotônicos, um dianteiro e um traseiro (CdT 4) e dois lançadores frontais
de torpedos de tricobalto (CdT 1).
Comprimento: 343 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 8
Tripulação: 150
Altura: 66 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 9,975
Massa: 700.000 t
Raio: 133 m
Velocidade Máxima: Dobra 9,985 por até uma hora Vida Útil: 80 anos
A nave da serie Voyager, surgiu no primeiro episódio da série, “Caretaker”.
26.000
25
14/10
23
Classe Defiant
4 Canhões Pulsar Phasers, 1 Phasers X, 3 lançadores de torp. quânticos leves, dois dianteiros (CdT 2) e outro
traseiro (CdT 2) e 1 lançador de torpedos fotônicos dianteiro (CdT 1).
Comprimento: 170 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 6
Tripulação: 50
Altura: 20 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 8,7
Massa: 120.000 t
Raio: 100 m
Velocidade Máxima: Dobra 9,5 por até doze horas Vida Útil: 20 anos
Surgiu no episódio da Deep Space Nine The Search, Part I. A primeira a ter um sistema de camuflagem.
18
7/8
14
Classe Olympic

Classe Intrepid
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Comprimento: 239 m
Altura: 96 m
Raio: 90 m
Nave Médica, sem armas.

Velocidade de Cruzeiro: Dobra 6
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 8
Velocidade Máxima: Dobra 9 por até doze horas

Tripulação: 360
Massa: 650.000 t
Vida Útil: 100 anos

16.000
20
9/10
18
3 Phasers X, 15 lançadores de Torpedos, 13 a frente(CdT 1) e 2 traseiros (CdT 1)
Comprimento:464,43 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 6
Tripulação: 500
Altura: 87,43 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 9,3
Massa: 3.055.000 t
Raio: 316,67 m
Velocidade Máxima: Dobra 9,8 por até doze horas Vida Útil: 80 anos
13.000
22
9/10
18
Classe Ambassador
10 Phasers IX, 2 lançadores de torpedos fotônicos, um dianteiro e outro traseiro (CdT 8)
Comprimento: 526 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 6
Tripulação: 550
Altura: 125 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 8,8
Massa: 2.350.000 t
Raio: 320 m
Velocidade Máxima: Dobra 9,2 por até doze horas Vida Útil: 120 anos
Vista pela primeira vez no episódio da Nova Geração Elo Perdido (“Yesterday's Enterprise”)
10.800
20
8/9
16
Classe Excelsior (ref)
12 Phasers VIII, 2 lançadores de Torpedos Fotônicos dianteiros (CdT 3)
Comprimento: 467 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 6
Tripulação: 565
Altura: 100 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 8,6
Massa: 1.870.000 t
Raio: 185 m
Velocidade Máxima: Dobra 9 por até doze horas
Vida Útil: 100 anos

Classe Akira

10.800
20
8/9
16
12 Phasers VIII, 2 lançadores de Torpedos Fotônicos dianteiros (CdT 3)
Comprimento: 467 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 6
Tripulação: 520
Altura: 100 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 8,2
Massa: 1.525.000 t
Raio: 185 m
Velocidade Máxima: Dobra 8,6 por até doze horas Vida Útil: 100 anos
A primeira nave dessa classe foi vista no filme Jornada nas Estrelas III; A Procura de Spock, mas tarde a primeira
nave dessa classe, a USS Excelsior, veio a ser comandada pelo Capitão Shuru.
9.400
19
7/8
14
Classe Constitution (ref)
18 Phasers VII, 2 lançadores de Torpedos Fotônicos dianteiros (CdT 2)
Tripulação: 400
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 6
Comprimento: 305 m
Massa: 620.000 t
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 7
Altura: 75 m
Velocidade Máxima: Dobra 9 por curtos periodos Vida Útil: 60 anos
Raio: 140 m
Esta é nave após a reforma, que veio a ser vista pela primeira vez no filme Jornada nas Estrelas; O Filme. A
Enterprise-A também é dessa classe, com mínimas modificações.
5.800
16
5/6
10
Classe Constitution
6 Phasers VI, 2 lançadores de Torpedos Fotônicos dianteiros (CdT 2).
Comprimento: 289 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 5
Tripulação: 430
Altura: 67 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 6
Massa: 600.000 t
Raio: 130 m
Velocidade Máxima: Dobra 8
Vida Útil: 20 anos
Esta é a nave clássica, usada nos cinco anos da missão, durante a série clássica, a Federação possuía praticamente
apenas naves dessa classe. Apareceu pela primeira vez no 1o episódio da Série Clássica A Gaiola (The Cage).
8.600
17
6/8
13
Classe Constellation
6 Phasers IX, 4 Phasers VIII, 2 lançadores de torpedos fotônicos (CdT 4)
A nave Stargazer comandada por Picard é dessa classe, surgiu pela primeira vez no universo de Jornada nas
Estrelas no episódio da Nova Geração A Batalha (“The Battle”).
9.400
18
7/8
14
Classe Miranda(ref)
18 Phasers VII, 4 lançadores de Torpedos Fotônicos, dois a frente e doi a ré (CdT 2)
Comprimento: 243 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 5
Tripulação: 280
Altura: 63 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 6
Massa: 230.000 t
Raio: 150 m
Velocidade Máxima: Dobra 8 por até doze horas
Vida Útil: 120 anos
3.800
17
6/7
12
Classe Miranda
6 Phasers VI, 2 lançadores de Torpedos Fotônicos, um a frente e um a ré (CdT 2)
Comprimento: 230 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 4
Tripulação: 210
Altura: 51 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 5
Massa: 200.000 t
Raio: 127,1 m
Velocidade Máxima: Dobra 7 por até doze horas
Vida Útil: 120 anos
Foi uma nave dessa classe que Khan roubou e utilizou contra Kirk em Jornada nas Estrelas II; A Irá de Khan,
onde também foi vista pela primeira vez no universo de Jornada.
2.600
17
5/6
10
Classe Oberth
2 Phasers VI, 1 lançador de Torpedos Fotônicos dianteiro (CdT 2)

Classe Excelsior
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Comprimento: 150,81 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 4
Tripulação: 400
Altura: 41 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 5
Massa: 25.000 t
Raio: 87 m
Velocidade Máxima: Dobra 5,8 por até doze horas Vida Útil: 100 anos
Utilizada principalmente para pesquisas cientificas ao invés da exploração espacial, surgiu no filme Jornada nas
Estrelas III; A Procura de Spock.
66.000
24
12/20
31
Base Estelar
12 Phasers X, 12 Phasers IX, 4 lançadores de torpedos fotônicos (CdT 12).
Estas são as características das imensas bases estelares da Federação, a própria Deep Space Nine é uma delas.
30.000
22
10/13
22
Estação Espacial Pesada
12 Phasers IX, 4 lançadores de torpedos fotônicos (CdT 6)
A primeira base equivalente surgiu em Jornada nas Estrelas; O Filme, é atualmente a mas “fraca” base existente.
18.000
17
6/7
12
Estação Espacial Leve
12 Phasers PO, 4 lançadores de torpedos fotônicos (CdT 3)
Apareceu pela primeira vez no episódio da Série Clássica “The Trouble with Tribbles”.
IMPÉRIO KLINGON
29.000
24
14/12
25
2 Mark 18, 18 Mark 12, 8 lançadores de Torpedos, seis dianteiros (CdT 3) e dois traseiros (CdT 3).
Comprimento: 680 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 8
Tripulação: 2.780
Altura: 137 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 9,25
Massa: 7.000.000 t
Raio: 280 m
Velocidade Máxima: Dobra 9,6 por até doze horas Vida Útil: 100 anos
Apareceu pela primeira vez no episódio da Deep Space Nine “Way of the Warrior”.
15.300
20
10/10
19
Classe Vor’cha
3 Disruptores Mark 12, 12 Mark 10, 4 lançadores de Torpedos, 3 dianteiro (CdT 3) um traseiro (CdT 3)
Comprimento: 457 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 6
Tripulação: 780
Altura: 100 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 8,8
Massa: 4.900.000 t
Raio: 240 m
Velocidade Máxima: Dobra 9,4
Vida Útil: 80 anos
Visto pela primeira vez no episódio da Nova Geração “Reunion”.
4.600
18
10/7
16
Classe K’Vort
2 Disruptores Mark 10, 6 Disruptores Mark 8, 2 lançadores dianteiros de Torpedos Fotônicos (CdT 1).
Comprimento: 327 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 6
Tripulação: 390
Altura: 60 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 7,8
Massa: 800.000 t
Raio: 276 m
Velocidade Máxima: Dobra 9 por até dez horas
Vida Útil: 50 anos
Esta nave nada mais é que uma B’rel melhorada, três dessas naves enfrentaram a Enterprise-D no episódio da
Nova Geração Elo Perdido (“Yesterday's Enterprise”).
7.400
18
9/6
14
Classe K’t’inga
2 Disruptores Mark 10, 12 Disruptores Mark 8, 2 lançadores de Torpedos, dianteiro (CdT 3) e traseiro (CdT 1).
Comprimento: 246 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 5,5
Tripulação: 510
Altura: 68 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 7
Massa: 490.000 t
Raio: 160 m
Velocidade Máxima: Dobra 8,8 por até doze horas Vida Útil: 90 anos
Esta nave é uma versão atualizada da classe D7, apareceu pela primeira vez em Jornada nas Estrelas; O Filme.
5.000
16
6/5
10
Classe D7
10 Disruptores Mark 7, 2 lançadores de Torpedos, dianteiro (CdT 2) e traseiro (CdT 1).
Comprimento: 228 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 5
Tripulação: 480
Altura: 60 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 6
Massa: 470.000 t
Raio: 160 m
Velocidade Máxima: Dobra 8 por até dez horas
Vida Útil: 100 anos
O cruzador de guerra que caracterizou os Klingons durante a Série Clássica, apareceu pela primeira vez no
episódio da Série Clássica “The Trouble With Tribbles”
2.600
16
6/7
12
Classe D12
2 Disruptores Mark 6, 1 lançador de Torpedos Fotônicos dianteiros (CdT 2).
Comprimento: 109 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 5
Tripulação: 10 - 25
Altura: 20 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 7
Massa: 30.000 t
Raio: 92 m
Velocidade Máxima: Dobra 8,2 por até doze horas Vida Útil: 40 anos
2.600
16
6/6
11
Classe B’rel
2 Disruptores Mark 6, 1 lançador de Torpedos Fotônicos dianteiros (CdT 2).
Comprimento: 109 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 5
Tripulação: 37
Altura: 20 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 7
Massa: 35.000 t
Raio: 92 m
Velocidade Máxima: Dobra 8,2 por até doze horas Vida Útil: Ave de Rapina. Vista pela primeira vez em Jornada nas Estrelas III. Essa nave sofre algumas alterações, como
visto em Jornada nas Estrelas VI, mas as suas características não variam muito do visto acima.

Classe Negh’Var
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IMPÉRIO ESTELAR ROMULANO
18.000
20
11/10
20
Classe D’deridex
1 Disruptor Classe 21, 18 Classe 18, 12 lançadores de Torpedos, 8 dianteiros (CdT 1) e 4 traseiros (CdT 1) e um
lançador de torpedo de plasma para ataques a instalações.
Comprimento: 1.280 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 5
Tripulação: 1.650
Altura: 400 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 9
Massa: 20.000.000 t
Raio: 1.000 m
Velocidade Máxima: Dobra 9,5 por até doze horas Vida Útil: 60 anos
Esta é a moderna Águia de Guerra Romulana, surgiu pela 1o vez no episódio A Zona Neutra (“The Neutral Zone”)
da Nova Geração, quando postos avançados Romulanos começaram a desaparecer.
1.200
16
5/6
10
Classe Scout
2 Disruptores Leves, 1 lançador de Torpedos Fotônicos (CdT 1).
Comprimento: 98 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 6
Tripulação: 73
Altura: 15 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 7,8
Massa: 350 t
Raio: 94 m
Velocidade Máxima: Dobra 8,6 por até doze horas Vida Útil: 30 anos
Normalmente utilizada para espionagem, apareceu no episódio “The Defector” da Nova Geração.
6.000
17
6/3
8
Classe Warbird
1 Canhão Plasmatico
Comprimento: 192 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 4
Tripulação: 150
Altura: 51 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 5
Massa: 200.000 t
Raio: 180 m
Velocidade Máxima: Dobra 5,5
Vida Útil: 30 anos
A primeira nave Romulana avistada pela Federação depois de terminada a guerra, a Warbird (Águia de Guerra)
enfrentou a Enterprise sobre as ordens de Kirk em 2266, resultando na sua destruição e de 3 postos da Federação,
no episódio da Série Clássica Equilíbrio do Terror (“Balance of Terror”).
5.000
16
6/5
10
Classe D7 Romul.
10 Disruptores Mark 7, 2 lançadores de Torpedos, dianteiro (CdT 2) e traseiro (CdT 1).
Comprimento: 228 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 5
Tripulação: 480
Altura: 60 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 6
Massa: 470.000 t
Raio: 160 m
Velocidade Máxima: Dobra 8 por até dez horas
Vida Útil: 100 anos
Os Romulanos ganharam os projetos na D7 Klingon em troca do sistema de camuflagem durante a sua aliança, os
Romulanos as utilizam por algum tempo mas, serviram mesmo para que eles aprendessem a construir as suas
próprias. Surgiu pela 1o vez na episódio Incidente Enterprise (The Enterprise Incident) da Série Clássica.
FERENGI
11.000
18
8/9
16
2 Disruptores Pesados, 6 Disruptores Leves, 2 lançadores de Torp. Fotônicos, diant. (CdT 6) e traseiro (CdT 4).
Comprimento: m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra
Tripulação:
Altura: m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra
Massa: t
Raio: m
Velocidade Máxima: Dobra por até dez horas
Vida Útil:
Surgiu pela primeira vez no episódio da Nova Geração “The Last Outpost”

Classe D’kora

UNIÃO CARDASSIANA
5.000
20
9/8
16
1 Phaser de alta energia, 8 Phasers médios, 2 Lançadores de Torp. Fotônicos, diant. (CdT ?) e traseiro (CdT 2)
Comprimento: 366 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 6
Tripulação: 800
Altura: 60 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 9,2
Massa: 1.400.000 t
Raio: 220 m
Velocidade Máxima: Dobra 9,6 por até 4 horas
Vida Útil: 60 anos
Fez sua primeira aparição no universo de Jornada no episódio da Deep Space Nine “Defiant”.
4.000
18
8/7
14
Classe Galor
1 Phaser de alta energia, 6 Phasers médios, 2 Lançadores de Torp. Fotônicos, diant. (CdT 3) e traseiro (CdT 2)
Comprimento: 355 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 6
Tripulação: 900
Altura: 57 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 8,9
Massa: 900.000 t
Raio: 185 m
Velocidade Máxima: Dobra 9,2 por até doze horas Vida Útil: 50 anos
Surgiu pela primeira vez no episódio da Nova Geração “The Wounded”.
2.600
16
6/4
11
Classe Hideki
2 Phasers V e dois lançadores de torpedos fotônicos dianterios (CdT 1)
Comprimento: 100 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 5
Tripulação: 40
Altura: 23 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 7
Massa: 100.000 t
Raio: 42 m
Velocidade Máxima: Dobra 7,5 por até doze horas Vida Útil: 36 anos
200
14
3/1
3
Nave de Carga
1 Phaser de baixa energia
Comprimento: 124 - 241 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 5
Tripulação: 12

Classe Keldon
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Altura: 61 m
Raio: 37 m

Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 6
Velocidade Máxima: Dobra 6,2 por até 4 horas

Massa: 150.000 t
Vida Útil: 100 anos

DOMINIONS
82.000
30
19/18
36
Dreadnought
6 Feixes Polarizados Pesados, 152 Feixes Phasers Polarizados (metade pode ser disparado em um alvo) e 48
lançadores (metade pode ser disparado em um alvo) de torpedos fotônicos (CdT 2).
Comprimento: 4.800 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 8
Tripulação: desconhecida
Altura: 1.393 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 9.4
Massa: desconhecida
Raio: 3.235 m
Velocidade Máxima: Dobra 9.925
Vida Útil: desconhecida
35.000
24
14/14
27
Nave de Batalha
2 Feixes Polarizados Pesados, 38 Feixes Phasers Polarizados e 12 lançadores de torpedos fotônicos, 8 dianteiros
(CdT 2) e 4 traseiros(CdT 2).
Comprimento: 1.282 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 8
Tripulação: 1.200
Altura: 372 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 9.4
Massa: 18.200.000 t
Raio: 864 m
Velocidade Máxima: Dobra 9.925
Vida Útil: desconhecida
22.000
20
9/12
20
Cruzador de Batalha
2 Feixes Polarizados Pesados, 16 Feixes Phasers Polarizados e 4 lançadores de torpedos fotônicos, 3 dianteiros
(CdT 4) e 1 traseiro(CdT 4).
Comprimento: 762 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 8
Tripulação: 490
Altura: 80 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 9,4
Massa: 7.500.000 t
Raio: 300 m
Velocidade Máxima: Dobra 9,92
Vida Útil: desconhecida
16
6/6
11
Nave de Batalha Jam’Hadar 3.000
2 Feixes Phaser Polarizados e 1 lançador de torpedos fotônicos dianteiro (CdT 2)
Comprimento: 152 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 7
Tripulação: 30
Altura: 25 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 9
Massa: 75.000 t
Raio: 149 m
Velocidade Máxima: Dobra 9,4 por até dez
Vida Útil: 50 anos
horas
Estima-se que mais de 17.000 dessas naves invadiram o quadrante alfa durante a guerra, mais de 8.500 foram
destruidas pelos aliados.
BREEN
2.000
12
5/6
10
1 Arma de energia paralizante, 1 lançador de torpedo fotônico (CdT 2)
Comprimento: 210 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 7
Tripulação: 30-50
Altura: 20 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 9.4
Massa: 50.000 t
Raio: 140 m
Velocidade Máxima:Dobra 9.88 por até doze horas Vida Útil: desconhecido
Esta é única classe de nave vista até agora dessa raça e a sua maior vantagens esta em sua arma paralizante, ao
atingir um alvo com ela, este deve realizar um teste de Integridade Estrutural-8, falha significa que todos os seus
sistemas se desativam por 2D minutos. Os Breens a utilizam para imobilizar seus alvos, para depois destrui-los.

Nave de Batalha

SON’A
24.000
20
8/14
21
24 emissores Phaser e 6 lançadores de torpedos fotonicos, 4 dianteiros (CdT 3) e 2 traseiros (CdT 3)
Comprimento: 855 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 9
Tripulação: 1.400
Altura: 200 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 9,4
Massa: 9.000.000 t
Raio: 1.055 m
Velocidade Máxima: Dobra 9,9
Vida Útil: desconhecida
Duas destas naves enfrentaram a Enterprise-E no filme Jornada nas Estrelas; Insurreição.
6.000
16
4/8
13
Destroir
8 emissores Phaser e 2 lançadores de torpedos fitinicos, 1 dianteiro (CdT 2) e outro traseiro (CdT 2)
Comprimento: 438 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 8
Tripulação: 100
Altura: 58 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 9
Massa: 1.000.000 t
Raio: 325 m
Velocidade Máxima: Dobra 9,6 por até dez horas
Vida Útil: desconhecida
Surgiu no universo de jornada no filme Jornada nas Estrelas; Insurreição.

Nave de Guerra

8472
180.000
30
66/65
Bionave 8472
1 arma de energia desconhecida. Varias naves podem unir seus feixes para destruirem planetas inteiros.
Comprimento: 200 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 9.97+
Tripulação: 1
Diâmetro: 40 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: desconhecida
Massa: 25.000 t
Velocidade Máxima: desconhecida
Vida Útil: desconhecida
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As naves da espécie 8472, além da sua fantástica capacidade de fogo, possui sistemas defensivos igualmente
fortes, não apresenta escudos, mas o casco das bionaves são capazes de absorver uma quantidade incrível de
energia, e de se regenerarem como os Borgs. Suas naves ainda não podem ser presas por um feixe trator e nem
examinadas por sensores.

BORG
140.000
30
24/22*
45
25 feixes cortantes e 15 lançadores de plasma (CdT 2). Possuí ainda sistemas de raio trator capaz de drenar os
escudos de qualquer nave assim como torpedos capazes do mesmo e de anular campos de Dobra.
Tripulação: 100.000+
Velocidade de Cruzeiro: Desconhecida
Comprimento: 3.000 m
Massa: 15.000.000.000 t
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Desconhecida
Altura: 3.000 m
Vida Útil: desconhecida
Velocidade Máxima: Desconhecida
Raio: 3.000 m
Este cubo parecer ser uma versão puramente militar, mas ainda pode ser usada como plataforma de assimilação.
100.000
30
21/20*
40
Cubo Borg
20 feixes cortantes e 10 lançadores de plasma (CdT 2). Possuí ainda sistemas de raio trator capaz de drenar os
escudos de qualquer nave assim como torpedos capazes do mesmo e de anular campos de Dobra.
Comprimento: 3.000 m
Velocidade de Cruzeiro: Dobra 9,7+
Tripulação: 100.000+
Altura: 3.000 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 9,95
Massa: 4.500.000.000 t
Raio: 3.000 m
Velocidade Máxima: Dobra 9,999+
Vida Útil: desconhecida
A nave mãe Borg, surgiu pela primeira vez na Nova Geração no episódio “Q-Who?”.
32.000
20
12/9*
20
Nave de Guerra
16 feixes cortantes. Possuí ainda sistemas de raio trator capaz de drenar os escudos de qualquer nave.
Comprimento: 1.200 m
Velocidade de Cruzeiro: Desconhecida
Tripulação: 1.000+
Altura: 1.400 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Desconhecida
Massa: 500.000.000 t
Raio: 4.500 m
Velocidade Máxima: Desconhecida
Vida Útil: desconhecida
No episódio "Descent, Part One" a Enterprise encontrou esta nave Borg pela primeira vez.
22.000
19
9/7*
16
Esfera Borg
4 feixes cortantes e 3 lançadores de plasma (CdT 2)
Velocidade de Cruzeiro: Desconhecida
Tripulação: 20 - 50
Diâmetro: 300 m
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Desconhecida
Massa: 4.200.000 t
Velocidade Máxima: Dobra 9,974+
Vida Útil: desconhecida
Acredita-se tratar de uma nave ciêntifica. Surgi pela 10 em Jornada nas Estrelas; Primeiro Contato.
2.000
10
9/6*
15
Scout
1 feixe cortante
Encontrada pela primeira vez em “I, Borg”, episódio da Nova Geração.

Cubo Tático

Sempre que um determinado ataque é utilizado mais de uma vez
contra uma nave Borg que já foi atingida por ele, o Fator de Defesa da
nave Borg aumenta 1 contra aquela forma de ataque, até o máximo de
um aumento de 50% sobre o FD total da nave Borg. Devido ao sua
grande capacidade de auto-reparação considere que o NH utilizado em
qualquer teste de controle de danos feito pelos Borgs é igual a 22.
* Os Borgs utilizam um escudo eletromagnético que funciona como a
blindagem, nunca se degastando, impedindo o teleporte.

Cubo Borg
Armas
Arma
Phaser XII
Phaser XI
Phaser X
Phaser IX
Phaser VIII
Phaser VII
Phaser VI
Canhão Phaser Pulsar
Emissor Phaser Son’a
Disruptor Pesado
Disruptor Leve
Torpedo Fotônico
Feixe Cortante
Lançadores de Plasma

PF
1.800
1.400
1.000
500
400
300
300
2.000
500
1.000
500
1.000
2.000
3.000
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COMPONENTES DAS NAVES ESTELARES DA FEDERAÇÃO
Abaixo há de forma resumida as caraterísticas dos vários componentes da naves estelares da Federação, note entretanto, que
alguns componentes como os Phasers não o estão.
Casco: 0,0066 toneladas por metro cúbico (0,013 toneladas para naves da época da Série Clássica).
Blindagem: 0,013 Toneladas por metro cúbico para FD igual a 1 (0,026 na Série Clássica).
Escudos: 80 Toneladas de massa, 40 metros cúbicos e 80 MW de potência para FD igual 1.
Compartimentalização: Normalmente possuem compartimentalização Pesada, +50% da massa do casco.
Carga Nominal: +1150% da Carga Nominal padrão (+575% de massa do casco).
Gerador de Matéria/Antimatéria: 2 toneladas e 0,75m3 + 0,05 toneladas e 0,037m3 para cada MW produzido.
Gerador de Fusão: 1 tonelada e 0,37 metros cúbicos + 0,1 tonelada e 0,075m3 para cada MW produzido.
Propulsores de Dobra:
Tipo 2: 200 toneladas e 25m3 de volume, mais 9 toneladas, 1,5m3 e 1 MW para cada 10 CED produzidos.
Tipo 3: 300 toneladas e 25m3 de volume, mais 6 toneladas, 1,5m3 e 1 MW para cada 10 CED produzidos.
Tipo 4: 300 toneladas e 25 m3 de volume, mais 7,5 toneladas, 0,75m3 e 1 MW para cada 10 CED.
Tipo 5: 500 toneladas e 50 m3 de volume, mais 4 toneladas, 0,6m3 e 1MW para da 10 CED produzidos
Tipo 6: 500 toneladas de massa e 67,5 m3 de volume, mais 4 toneladas, 0,21m3 e 1MW para da 10 CED produzidos.
Tipo 7: 100 toneladas e 200 m3 de volume, mais 1 tonelada, 3m3 e 1MW de potência para da 10 CED produzidos.
Tipo 8: 500 toneladas de massa e 70,5 m3 de volume, mais 1,1 toneladas, 0,09m3 e 1MW para da 10 CED produzidos.
Propulsores de Impulso:
Sistema antigo:0,05 toneladas de massa, 0,1m3 de volume e ½ MW de potência para cada 1.000 toneladas de empuxo.
Sistema atual: 0,02 toneladas de massa , 0,04m3 de volume e ½ MW de potência para cada 1.000 toneladas de empuxo.
Tripulação: 1 tonelada e 19 metros cúbicos para cada tripulante.
Passageiros: 1 tonelada e 15 metros cúbicos para cada passageiro.
Suporte de Vida: 2 toneladas e 3 metros cúbicos + 0,5 tonelada, 1,5 m3 e ½ MW para cada pessoa a bordo.
Sensores: 5 toneladas, 3,75 metros cúbicos e 1 MW de potência.
Gravidade Artificial: 1 tonelada, 0,75 metros cúbicos e 1 MW para cada 750m3 de nave.
Raio Trator: 3 toneladas, 1 metro cúbico e 1 MW para cada 500 toneladas de capacidade.
Amortecedores Inerciais: 1 tonelada, 1 metro cúbico e 1 MW para amortecer 1G em 600.000 toneladas de massa. Mínimo de 3t,
3 metros cúbicos e 3 MW de potência.
Salva Vidas:
Para um pessoa: 2 toneladas e 2 metros cúbicos.
Para duas pessoas: 4 toneladas e 4 metros cúbicos.
+ 5% do volume total
Para quatro pessoas: 8 toneladas e 8 metros cúbicos
Hangar para Naves auxiliares:
Normalmente variam de 100 a 200 metros cúbicos, há um acréscimo de apenas 1 tonelada.
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FICHAS DETALHADAS DAS NAVES

Classe CONSTITUTION

Tamanho: 200.000 m3

Componentes:
Casco
Blindagem: FD 5
Escudos: FD 6
Compartimentalização: Pesada
Carga Nominal: 3.333.333t
Gerador de Antimatéria
Gerador Auxiliar de Fusão
Propulsores de Impulso 50.000.000t
Propulsores de Dobra 560.000 CED
Tripulação: 500
Passageiros: 250
Sistema de Suporte de vida (cap. para 750)
Sistemas de Armas
6 Phasers PO (PF 300 cada)
2 Lançadores de Torpedos Fotônicos (CdT 2)
120 Torpedos Fotônicos (PF 1.000 cada)
Sensores
Computador Central (complexidade 5)
Gravidade Artificial
Raio Trator 500.000 t
2 Câmaras de Compressão (Normais)
Hangar para naves auxiliares
Amortecedores de Inércia 1.000G
500 Módulos de Fuga (cap. 1)
Nave Estelar Classe Constitution
Designação: Cruzador pesado
Lançamento: 2244
Produção suspensa: 2265
Comprimento: 289 m
Altura: 67 m
Raio: 130 m
(Deck) Convés: 23
Massa: 600.000 tons

3

NT: 10

Massa:
2.600
20.800
2.560
1.300
17.550
3.002
2.501
25.000
504.300
500
250
377

M:
3
200.000m
-1.280
-2.220,75
-1.875,37
-50.000
-84.025
-9.500
-3.750
-1.125

Potência:
-2.560
+60.000
+25.000
-25.000
-56.000
-375

60
2
120
5
1
267
3.000
2
1
1.000
1.000

-60
-6
-480
-3,75
-3
-200,75
-1.000
-12
-120
-1.000
-1.050

-1.800
-1
-267
-1.000
-1.000
-

Velocidade de Cruzeiro: Dobra 5
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 6
Velocidade Máxima: Dobra 8
Tripulação Operacional: Aproximadamente 500 pessoas.
Integridade Estrutural: 16
Casco: Duranium duplo
Capacidades Diplomaticas: Nível 4
Vida Útil: 20 anos

Esta é talvez a classe de nave estelar mais famosa da historia da Frota Estelar. Quando a USS Constitution foi lançada ela fixou
um novo padrão para quase todos os campos de atuação de uma nave estelar, ela era ao mesmo tempo a nave mais rápida, a nave de
exploração mais avançada e a nave de combate mais poderosa da sua época. Os quatrocentos e trinta tripulantes passaram a desfrutar
de um conforto em seus alojamentos nunca antes experimentado em nenhuma outra nave do seu tempo.
Em seguida foi lançada a USS Enterprise, que se tornou a nave mais famosa da historia da Federação; durante a sua vida útil a
Enteprise explorou mundos novos, estabeleceu contato com inúmeros povos e ampliou o conhecimento da Federação a respeito do
território que a cerca, colaborando para o seu aumento. A Enterprise e suas irmãs serviram ainda de uma poderosa barreira contra
Klingons e Romulanos, defendendo a Federação e o próprio quadrante Alfa.
As naves da classe Constitution foram projetadas para missões de longa duração com o minimo de apoio, e missões exploratórias
que duravam até cinco anos. A USS Enterprise executou inúmeras missões como esta, primeiro sobre as ordens do Capitão April,
depois o Capitão Pike sendo em seguida entregue as ordens do Capitão Kirk. Em 2265 as Constitution já haviam esgotado a sua vida
útil e a Frota já iniciará os trabalhos para substitui-la, entretanto, devido a fama da classe, a Frota Estelar decidiu reconstruir as naves.
A USS Enterprise foi a primeira nave selecionada para tal reforma, e em 2269 ela atracou na doca espacial em orbita da Terra para
18 meses de trabalho. Nunca na historia da Frota Estelar uma nave havia sido tõa extensivamente atualizada, essencialmente foi
construída uma nova nave sobre o esqueleto da antiga. Em 2271 a reforma da Enterprise foi concluída as pressas para enfrentar um
entidade conhecida como V´Ger que avançada sobre a Terra, obtendo sucesso em sua missão.
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Classe CONSTITUTION

Tamanho: 250.000 m3

Componentes:
Casco
Blindagem: FD 7
Escudos: FD 8
Compartimentalização: Pesada
Carga Nominal: 4.166.666t
Gerador de Antimatéria
Gerador Auxiliar de Fissão
Propulsores de Impulso 50.000.000t
Propulsores de Dobra 855.000 CED
Tripulação: 500
Passageiros: 500
Sistema de Suporte de vida (cap. para 1.000)
Sistemas de Armas
6 Phasers IX (PF 500 cada)
2 Lançadores de Torpedos Fotônicos (CdT 2)
120 Torpedos Fotônicos (PF 1.000 cada)
Sensores
Computador Central (complexidade 7)
Gravidade Artificial
Raio Trator 500.000 t
2 Câmaras de Compressão (Normais)
Hangar para naves auxiliares
Amortecedores de Inércia 1.000G
600 Módulos de Fuga (cap. 1)
Nave Estelar Classe Constitution
Designação: Cruzador pesado
Lançamento: 2269
Produção suspensa: 2272
Comprimento: 305 m
Altura: 75 m
Raio: 140 m
(Deck) Convés: 23
Massa: 620.000 tons

NT: 11

Massa:
1.650
52.000
10.240
825
11.137,5
5.002
2.501
1.000
513.200
500
500
502

M3:
3
250.000m
-5.120
-3.700,75
-1.875,37
-2.000
-128.275
-9.500
-7.500
-1.503

Potência:
-10.240
+100.000
+25.000
-25.000
-85.500
-500

120
2
60
5
1
334
3.000
2
1
1.034
1.200

-78
-6
-240
-3,75
-5
-250,5
-1.000
-12
-150
-1.034
-1.260

-3.000
-1
-334
-1.000
-1.034
-

Velocidade de Cruzeiro: Dobra 6
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 7
Velocidade Máxima: Dobra 9
Tripulação Operacional: Aproximadamente 500 pessoas.
Integridade Estrutural: 19
Casco: Duranium duplo
Capacidades Diplomaticas: Nível 4
Vida Útil: 40 anos

Uma vez que a Enteprise teve a sua reforma concluída com êxito as demais naves da classe Constitution passaram pela mesma
reforma em uma rápida sucessão. As novas naves provaram ser mais que capazes de desempenhar os papeis exploratórios e
científicos, e em combate, mostraram-se mais que pareôs para a nova K´T´Inga do Império Klingon. As Constituion permaneceram
em serviço por mais 20 adicionais. A Enterprise ainda cumpriu mais cinco anos de missão exploratória sobre as ordens do Almirante
Kirk, que passou o seu comando para o Capitão Spock. Kirk passou a ser instrutor na academia e a Enterprise sobre as ordens de
Spock passou a treinar os futuros oficiais da Frota por oito anos. Em 2285, mesmo em missão de treinamento, a Enterprise enfrentou
em combate Khan impedindo-o de roubar o dispositivo de Gêneses, sofrendo grandes danos e escapando da destruição graças ao
sacrifício de Spock. Algum tempo depois Kirk e sua tripulação roubaram a Enterprise e a usaram para resgatar o corpo regenerado do
Capitão Spock do planeta Gêneses, mas atacados por uma Ave de Rapina Klingon, Kirk acionou o sistema de autodestruição da nave,
impedindo que a nave cai-se nas mãos dos Klingons, destruindo-a.
A USS Yorktown que havia passado pela mesma reforma foi rebatizada como USS Enterprise NCC 1701-A, sendo entregue ao
então Capitão Kirk. A Missão mais notável da Enterprise-A foi impedir um atentado a conferencia de paz de Khitomer junto com
USS Excelsior.
A Enterprise-A foi aposentada logo após esta missão. As Constituion restantes foram gradualmente descomissionadas nos
proximos cinco anos conforme eram comissionadas novas naves classe Excelsior.
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Classe EXCELSIOR

Tamanho: 300.000 m3

Componentes:
Casco
Blindagem: FD 8
Escudos: FD 9
Compartimentalização: Pesada
Carga Nominal: 5.000.000
Gerador de Antimatéria
Gerador Auxiliar de Fusão
Propulsores de Impulso 100.000.000t
Propulsores de Dobra 980.000 CED
Tripulação: 600
Passageiros: 1.000
Sistema de Suporte de vida (cap. para 1.600)
Sistemas de Armas
8 Phasers IX (PF 500 cada)
2 Lançadores de Torpedos Fotônicos (CdT 3)
150 Torpedos Fotônicos (PF 1.000 cada)
Sensores
Computador Central (complexidade 8)
Gravidade Artificial
Raio Trator 1.000.000t
2 Câmaras de Compressão (Normais)
Hangar para naves auxiliares
Amortecedores de Inércia 1.000G
400 Módulos de Fuga (cap. 2)
Nave Estelar Classe Excelsior
Designação: Cruzador/Explorador
Lançamento: 2287
Produção suspensa: 2326
Comprimento: 467 m
Altura: 100 m
Raio: 185 m
(Deck) Convés: 28
Massa: 825.000 tons

NT: 11

Massa:
1.980
124.800
20.480
990
13.365
10.002
5.001
2.000
641.450
600
1.000
802

M3:
300.000m3
-10.240
-7.400,75
-3.750,37
-4.000
-73.525
-11.400
-15.000
-2.403

Potência:
-20.480
+200.000
+50.000
-50.000
-98.000
-800

160
3
75
10
2
534
6.000
2
1
1.375
1.600

-104
-9
-300
-7,5
-10
-400
-2.000
-12
-180
-1.375
-1.680

-4.000
-1
-1
-534
-2.000
-1.375
-

Velocidade de Cruzeiro: Dobra 6
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 8.2
Velocidade Máxima: Dobra 8.6
Tripulação Operacional: Aproximadamente 600 pessoas.
Integridade Estrutural: 20
Casco: Duranium/Tritanium duplo
Capacidades Diplomaticas: Nível 5
Vida Útil: 100 anos

A historia da classe Excelsior se constitui de extremos, inicialmente provida com motores experimentais de transdobra e
proclamada sendo “a grande experiência”, a nave falhou em tentar perseguir a Enterprise. Embora isto tinha sido fruto de sabotagem,
enquanto os engenheiros trabalhavam para reapara-la encontram uma serie de falhas, que poderiam destrir a nave se os motores de
transdobra fossem acionados. A excelsior passou quase um anos da doca enquanto os engenheiros tentavam resolver o problema. Rélançada em 2286, a nave ainda sofreu problemas tecnicos e durante um ano de testes nunca conseguiu concluir com exito um testes
dos propulsores de transdobra, embaraçando o Capitão Syles e sua tripulação.
Finalmente a Frota cancelou o projeto dos motores de transdobra e por pouco a USS Excelsior não foi descomissionada. Porém
não havia nada de errado com a engenharia restante da nave, e em todos os aspectos ela continuava sendo a nave mais avançada do
quadrante. Sendo assim ela retornou a doca espacial em 2287 onde foi equipada com propulsores de dobra e no final do ano, lançada
novamente ao espaço. Apartir daí a historia muda de extremos, de um fracasso caro e embaraçoso para uma classe de nave de
desempenho excelente e de uma sólida confiabilidade. A produção em serie começou imediatamente e continuou pelos próximos
trinta e nove anos. Em 2290 a USS Excelsior foi nomeada ao Capitão Sulu que executou com grande êxito inúmeras missões
cientificas, exploratórios e diplomáticas. A classe Excelsior continua em serviço até hoje com inúmeras versões e reformas.
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Classe AMBASSADOR

Tamanho: 400.000 m3

Componentes:
Casco
Blindagem: FD 9
Escudos: FD 10
Compartimentalização: Pesada
Carga Nominal: 6.666.666t
Gerador de Antimatéria
Gerador Auxiliar de Fusão
Propulsores de Impulso 150.000.000t
Propulsores de Dobra 3.550.000 CED
Tripulação: 800
Passageiros: 3.000
Sistema de Suporte de vida (cap. de 3.800)
Sistemas de Armas
10 Phasers IX (PF 500 cada)
2 Lançadores de Torpedos Fotônicos (CdT 8)
250 Torpedos Fotônicos (PF 1.000 cada)
Sensores
Computador Central (complexidade 9, ótico)
Gravidade Artificial
Raio Trator 3.000.000t
2 Câmaras de Compressão (Normais)
Hangar para naves auxiliares
Amortecedores de Inércia 1.000G
250 Módulos de Fuga (cap. 4)
Nave Estelar Classe Ambassador
Designação: Científica/Diplomática/Exploração
Lançamento: 2340
Produção suspensa: 2357
Comprimento: 526 m
Altura: 125 m
Raio: 320 m
(Deck) Convés: 36
Massa: 2.350.000 toneladas

NT: 11

Massa:
2.640
332.800
40.960
1.320
17.820
18.002
3.000
3.000
1.420.000
800
3.000
2.002

M3:
+400.000m3
-20.480
-13.320,75
-6.000
-6.000
-213.050
-15.200
-45.000
-6.003

Potência:
-40.960
+360.000
+75.000
-75.000
-355.000
-2.000

200
8
125
10
5
667
18.000
2
1
3.917
2.000

-130
-24
-500
-7,5
-40
-500
-6.000
-12
-180
-3.917
-2.100

-5.000
-1
-5
-667
-6.000
-3.917
-

Velocidade de Cruzeiro: Dobra 6
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 8.8
Velocidade Máxima: Dobra 9.2
Tripulação Operacional: Aproximadamente 800 pessoas.
Integridade Estrutural: 22
Casco: Duranium/Tritanium duplo
Blindagem: 7 cm de blindagem de alta densidade.
Capacidades Diplomaticas: Nível 6
Vida Útil: 120 anos

A classe Ambassador foi desenvolvida entre 2320-2330 para ser substituta para as classes Excelsior e Consteleiton. Foram incluídas
características novas e inovadoras no projeto, principalmente em missões de exploração e diplomáticas. A USS Ambassador incluiu instalações de
conferencia elaborados, capazes de manter um grande numero de ambientes. Estas instalações permitiam a nave ser anfitriã para uma grande gama
de formas de vida.
As instalações cientificas foram igualmente melhoradas e os sistema sensor foi equipada com um sistema modular, capaz de facilmente adaptado
para missões especificas. O propósito principal da classe é exploratório e diplomático, mas ela é ainda equipada com um avançado sistema
defensivo, que incluem vários avanços técnicos acumulados na classe Excelsior.
Depois que o primeiro grupo foi entregue, a Frota Estelar pediu uma serie de modificações. A USS Yamaguchi abriu caminho para essas
modificações. O final da seção engenharia foi alargado para aumentar o hangar, tornando a nave mais efetiva como o estabelecimento de colônias e
evacuações. Foram feitas ainda modificações na conexão entre o disco e a engenharia e nas nacelas de dobra, corrigindo problemas estruturais e
aumentando a eficiência dos motores de dobra.
A USS Yamaguchi NCC 26510 mostrou-se muito eficiente em serviço, e todas as naves já construídas passaram a receber as mesmas
modificações, incluídas como padrão para classe. A única nave que não sofreu essa reforma foi a USS Enterprise NCC 1701-C, destruída seis meses
antes da reforma, enquanto tentava ajudar um posto avançado klingon que sofria um ataque romulano.
A USS Ambassador foi lançada em 2330 e comissionada em 2332. A produção em serie continuou em passo lento mas constante até 2357,
quando a 680 nave foi construída.
Algumas naves classe Ambassador em serviço: USS Ambassador NCC 10521, USS Adelphi NCC 26849, USS Excalibur NCC 26517, USS
Exeter NCC 26531, USS Gandhi NCC 26632 e USS Horatio NCC 10532.
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Classe GALAXY

Tamanho: 600.000 m3

Componentes:
Casco
Blindagem: FD 10
Escudos: FD 12
Compartimentalização: Pesada
Carga Nominal: 10.000.000t
Gerador de Antimatéria
Gerador Auxiliar de Fusão
Propulsores de Impulso 300.000.000t
Propulsores de Dobra 9.225.000 CED
Ponte Auxiliar
Tripulação: 1.000
Passageiros: 5.000
Sistema de Suporte de vida (cap. para 6.000)
Sistema de Armas
12 Phasers X (PF 1.000 cada)
2 Lançadores de Torpedos Fotônicos (CdT 10)
275 Torpedos Fotônicos (PF 1.000 cada)
Sensores
Computador Central (IA, complexidade 11, ótico)
Gravidade Artificial
Raio Trator: cap. 6.000.000t
4 Câmaras de Compressão (Normais)
Hangar 1
Hangar 2
Hangar 3
Amortecedores de Inércia: cap. de 1.000G
300 Módulos de Fuga (cap. 4)
Nave Estelar Classe Galaxy
Designação: Defesa/Diplomática/Exploração
Lançamento: 2362
Produção: Em produção.
Comprimento: 641 m
Altura: 145 m
Raio: 470 m
(Deck) Convés: 42
Massa: 5.125.000 toneladas

NT: 11

Massa:
3.960
998.400
163.840
1.980
26.730
47.502
20.001
6.000
3.690.000
2
1.000
5.000
3.002

M3:
600.000m3
-81.920
-35.151
-15.000,37
-12.000
-193.792,5
-7,5
-19.000
-75.000
-9.003

Potência:
-163.840
+950.000
+200.000
-150.000
-922.500
-3.000

300
10
137,5
10
6
800
36.000
4
1
1
1
8.542
2.400

-180
-30
-550
-7,5
-80
-600
-12.000
-24
-600
-200
-100
-8.542
-2.520

-12.000
-1
-10
-800
-12.000
-8.542
-

Velocidade de Cruzeiro: Dobra 6
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 9.2
Velocidade Máxima: Dobra 9.6 (até 12h)*
Tripulação Operacional: Aproximadamente 1.000 pessoas.
Integridade Estrutural: 22
Casco: Duranium/Tritanium duplo
Blindagem: 9 cm de blindagem de alta densidade.
Capacidades Diplomaticas: Nível 7
Vida Útil: 100 anos
* Pode atingir Dobra 9.9 por 10 minutos.

A classe Galaxy foi desenvolvida para substituir as classes Ambassador e Oberth como naves de exploração primaria e de pesquisa. O projeto foi
iniciado em 2343 com especificações desafiadoras. O projeto pedia uma nave baseada na classe Nebula, mas igualmente capaz e superior
cientificamente, exploratoriamente e militarmente, tudo dentro de um casco multi-missão. A primeira da classe, a USS Galaxy NCC 70637, foi
lançada em 2357 e comissionada em 2362, depois de quase duas décadas depois da aprovação inicial e de cinco anos de testes.
A USS Galaxy emergiu do estaleiro Utopia com linhas bem parecidas com a classe Nebula, mas mais volumosa e esquia. A principal
característica da classe era a de não ter uma missão especifica, o seu volume aumentado permite a adaptação da nave para determinada missão. Isto
combinado com os avançados sistemas da nave a tornam capaz de executar todas as funções necessárias a qualquer missão.
A classe Galaxy é sem igual até o ponto que isto é possível. Estas naves são capazes de apoiar até 5.000 especialistas em missão, que podem
durar até vários anos. A capacidade de combate da Galaxy também era significamente maior que a Nebula. Seu armamento pode disparar 10
torpedos fotônicos em um único alvo ou em alvos diferentes a cada 6 segundos, a frente ou a ré, e seu sistema phaser conta com 12 phasers X. Cada
phaser com o seu próprio sistema de alimentação concedendo uma sobrevida frente a dano de combate superior a outras classes anteriores.
Em serviço a classe Galaxy mostrou-se acima das expectativas, mas em 2371 nada menos que metade das seis naves construídas inicialmente
estavam perdidas. Este registro alarmante conduziu a uma serie de modificações na classe, resultando uma reforma geral da classe. As três naves
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restantes foram submetidas a essa reforma, e outras seis que estavam em construção também foram atualizada antes de deixarem os estaleiros. Asa
principais mudanças incluíam um campo de dobra mais poderoso, a instalação de outros dois bancos phaser e do sistema de escudos mais potente até
então. Hoje há nove naves da classe Galaxy em serviço e recentemente cinco delas participaram da operação de libertação da estação Deep Space
Nine das mãos dos Dominions na guerra, nenhuma nave sofreu danos sérios e a classe ganhou uma temida reputação. Atualmente as outras seis
naves classe Galaxy estão sendo concluídas sem nenhuma instalação cientifica ou diplomática, para reduzir massa e aumentar o seu desempenho em
combate na guerra Dominion, mas assim que a guerra acabar estas naves voltaram aos estaleiros para serem finalizadas.
As naves classe Galaxy perdidas foram a USS Yamato NCC 71807 em 2364 vitima de um programa de computador alienígena, a USS Odyssey
NCC 71832 em 2370, atacada sem provocação e destruída no primeiro encontro com os Dominions e a USS Enterprise NCC 1701-D no ano de
2371, danificada de forma irrecuperável em Veridiam-III. As naves USS Galaxy NCC 70637, USS Challenger NCC 71099, USS Venture NCC
71854 e USS Trinculo NCC 71867 são exemplos de naves classe Galaxy em serviço atualmente.

Classe SOVEREIGN

Tamanho: 600.000 m3

Componentes:
Casco
Blindagem: FD 12 (ablativa)
Escudos: FD 14 (NT12)
Compartimentalização: Total
Carga Nominal: 10.000.000t
Gerador de Antimatéria
Gerador Auxiliar de Fusão
Propulsores de Impulso 400.000.000t
Propulsores de Dobra 25.175.000 CED
Ponte Auxiliar
Tripulação: 700
Passageiros: 2.000
Sistema de Suporte de vida (cap. para 3.000)
Sistema de Armas
12 Phasers XII (PF 1.800 cada)
2 Lançadores de Torpedos Fotônicos (CdT 12)
500 Torpedos Fotônicos (PF 1.000 cada)
1 Lançador de Torpedos Quânticos (CdT 4)
600 Torpedos Quânticos (PF 4.000 cada)
Sensores
Computador Central (IA, complexidade 11, ótico)
Gravidade Artificial
Raio Trator: cap. 5.000.000t
4 Câmaras de Compressão (Normais)
Hangar 1
Hangar 2
Hangar 3
Amortecedores de Inércia: cap. de 1.000G
300 Módulos de Fuga (cap. 4)
Nave Estelar Classe Sovereign
Designação: Cruzador de Batalha Pesado
Lançamento: 2372
Produção: Em produção.
Comprimento: 680 m
Altura: 87 m
Raio: 240 m
(Deck) Convés: 24
Massa: 3.500.000 toneladas

NT: 11

3

Massa:
3.960
61.440
327.680
3.960
26.730
150.000
20.000
8.000
2.769.250
2
700
2.000
1.502

M:
600.000m3
-163.840
-111.000,75
-15.000,37
-16.000
-226.575
-7,5
-13.300
-30.000
-4.501,5

Potência:
-327.680
+3.000.000
+200.000
-200.000
-2.517.500
-1.500

360
12
250
4
300
10
6
800
30.000
4
1
1
1
5.834
2.400

-240
-36
-1.000
-12
-1.200
-7,5
-80
-600
-10.000
-24
-300
-300
-300
-5.834
-2.520

-21.600
-1
-10
-800
-10.000
-5.834
-

Velocidade de Cruzeiro: Dobra 8
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 9.9
Velocidade Máxima: Dobra 9.99 (até 24h)
Tripulação Operacional: 700 pessoas.
Integridade Estrutural: 24
Casco: Duranium/Tritanium duplo
Blindagem: 10 cm de blindagem ablativa
Capacidades Diplomaticas: Nível 5
Vida Útil: 120 anos

A origem da classe Sovereign inicia no ano de 2338. Nesta época as relações da Federação com o Império Klingon tinham se degradado
significativamente, até o ponto em que se considerava uma guerra inevitável. O presidente da Federação ordenou a Frota Estelar que estuda-se o
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desenvolvimento de uma nova nave estelar, com uma capacidade militar muito maior que as atuais. Este projeto já se encontrava em estagio
avançado quando houve a perda da USS Enterprise NCC 1701-C durante o incidente de Narendra III, aliviando as tensões. Assim o projeto da nave
de guerra seria cancelado, mas a Frota continuou o projeto. Apartir desse ponto o projeto passou a se chamar projeto Sovereign e se tornou uma nave
de guerra existente apenas em projetos e simulações de computador. A intenção era criar uma nave que pude-se ser posto em produção assim que
surgi-se necessidade.
O projeto básico seria atualizado a cada cinco anos, incorporando novas tecnologias. Inicialmente o projeto Sovereign era simplesmente um
projeto baseado na classe Ambassador, substituindo as seções diplomáticas e cientificas por sistemas defensivos. Nas atualizações que se seguiram
em 2350, 55 e 60 muita da tecnologia da classe Galaxy havia sido aplicada ao projeto Sovereign. O restabelecimento das relações com os Romulanos
em 2364 conduziu a uma revisão do projeto em 2365, e alguns elementos do projeto Sovereign foram colocados em baixa produção e estocados
como medida preventiva.
Em 2365 houve o primeiro contato com os Borgs. O projeto Sovereign foi reativado e a construção da quatro primeiras naves teve inicio, mas
todo o sistema defensivo estava baseado na classe Galaxy, que tinha se mostrado ineficaz. Novas armas estavam sendo desenvolvidas, mas apenas
para a próxima atualização em 2370. Estava claro que apesar das intenções, o projeto Sovereign ainda iria demorar. A Frota Estelar continuou com a
construção do casco, propulsão, computador central e sistemas sensores, enquanto suspendia os trabalhos com os sistemas de escudos e armas. A
Frota pensou cortar tamanho para acelerar a construção, mas isso comprometeria demais o período de prontidão que a nave poderia permanecer.
Com a destruição da ameaça Borg em 2367 a Frota acreditava que poderia lançar as primeiras naves antes um novo ataque. Muita da tecnologia de
guerra da classe Defiant foi aplica no projeto Sovereign, assim como a tecnologia em computação aplicada nas naves classe Intrepid. A primeira
nave foi lançada em 2371 e a segundo, a USS Honorious, seis meses mais tarde. A perda de USS Enterprise NCC 1701-D levou a Segunda nave da
classe Sovereign a ser rebatizada como USS Enterprise NCC 1701-E.
A classe de naves Sovereign emergiu dos estaleiros da Frota Estelar como a nave mais avançada em todos os sentidos, principalmente como
cruzador de guerra. Seu sistema phaser composto pelos novos bancos phaser XII eram nada menos que 92,6% mais poderosos que os que equipavam
as classe Galaxy. E seu sistema de torpedos não ficou para trás; equipada com lançadores capazes de disparar até 12 torpedos e com uma torre de
disparo de torpedos quânticos dianteira completavam o arsenal. Seus sistema de escudos também foi melhorado, principalmente em vista de resistir
aos ataques Borg. Atualmente a classe Sovereign são as naves mais rápidas da Frota Estelar, podendo alcançar até dobra 9.99.
O batismo de fogo da classe aconteceu em 2373 quando uma nave Borg atacou a Terra novamente. A USS Sovereign estava muito longe, enquanto
que a USS Enterprise havia sido deslocada para patrulhar a Zona Neutra. O Capitão Picard desobedeceu suas ordens e se uniu a frota que combatia
os Borgs, sendo decisivo para sua destruição. A Enterprise foi puxada subseqüentemente para o passado com os Borgs e quase foi assimilada. A
tripulação conseguiu derrota-los e votar para seu tempo. Picard foi julgado inocente pela desobediência e atualmente continua no comando da USS
Enterprise NCC 1701-E.

Classe DEFIANT

Tamanho: 100.000 m3

Componentes:
Casco
Blindagem: FD 14 (ablativa)
Escudos: FD 10
Compartimentalização: Total
Carga Nominal: 1.666.666,5t
Gerador de Antimatéria
Gerador Auxiliar de Fusão
Propulsores de Impulso 25.000.000t
Propulsores de Dobra 200.000 CED
Tripulação: 50
Sistema de Suporte de vida (cap. para 75)
Sistema de Camuflagem
Sistema de Armas
4 Canhões Pulsar Phaser (PF 2.000 cada)
1 Phaser X (PF 1.000)
3 Lançador de Torp. Fotônicos/Quânticos (CdT 2)
1 Lançador de Torpedos Fotônicos (CdT 1)
100 Torpedos Quânticos (PF 4.000 cada)
20 Torpedos Fotônicos (PF 1.000 cada)
Sensores
Computador Central (complexidade 8)
Gravidade Artificial
Raio Trator: cap. 500.000t
1 Câmara de Compressão (Normal)
Hangar
Amortecedores de Inércia: cap. de 1.000G
30 Módulos de Fuga (cap. 2)
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NT: 11

Massa:
660
40.960
40.960
660
3.795
5002
1.251
500
20.070
50
39,5
402

M3:
3
100.000m
-20.480
-3.700,75
-937,87
-1.000
-60.000
-950
-115,5
-201

Potência:
-40.960
+100.000
+12.500
-12.500
-20.000
-37,5
-6.700

200
25
12
0,5
50
10
10
2

-160
-15
-36
1,5
-200
-40
-7,5
-10

-10.000
-1.000
-1
-1

3.000
1
1
3
120

-1.000
-6
-200
-3
-126

-1.000
-3
-

Nave Estelar Classe Defiant
Designação: Nave de escolta
Lançamento: 2367
Produção: Em produção.
Comprimento: 170 m
Altura: 20 m
Raio: 100 m
(Deck) Convés: 5
Massa: 120.000 toneladas

Velocidade de Cruzeiro: Dobra 6
Velocidade Máxima de Cruzeiro: Dobra 8,7
Velocidade Máxima: Dobra 9.5 (até 12h)
Tripulação Operacional: 50 tripulantes.
Integridade Estrutural: 25
Casco: Duranium/Tritanium duplo
Blindagem: 20 cm de blindagem ablativa
Capacidades Diplomaticas: Nível 2
Vida Útil: 20 anos

O projeta da classe Defiant foi iniciado em 2365 como um programa para construir uma nave de combate capaz de enfrentar os Borgs. O projeto
incorporou novos conceitos de armas, como os torpedos quânticos e os canhões pulsar phasers. O objetivo era a construção de uma nave pequena,
resistente, fácil de ser construída e com o maior poder de fogo possível. Um objetivo secundário do projeto Defiant era de desenvolver novas
tecnologias para serem empregadas nas naves já existes e no projeta Sovereign.
A nave que nasceu do projeto Defiant era diferente de tudo que os engenheiros da Frota Estelar já haviam desenhado. Em lugar das estruturas
graciosas e a clara separação entre a engenharia e o restante da nave, a USS Defiant era uma nave compacta, com o corpo central dividido em três
partes mas únicos e protegidos por uma pesada blindagem. O defletor de navegação é localizado entre o casco frontal da nave, frangueando o
defletor estão alojandos dois tubos de torpedos capazes de disparar tanto torpedos quânticos quanto torpedos fotônicos. Cada nacela é equipada com
dois canhões pulsor phaser, a ré um tubo de torpedos fotônicos cobre a popa e o armamento é completado por um banco phaser X instalado em forma
de torre capaz de disparar em 360º a volta da nave.
Em 2367 um ataque Borg foi lançado a Terra, a Defiant ainda estava longe de ser lançada ao espaço, mas foi emprega um grande esforço para
lança-la a fim de tentar infligir algum tipo de dano na nave atacante, mas antes do pior a USS Enterprise destruiu a nave borg próximo a orbita da
Terra. A Defiant continuou na doca espacial por vários meses, uma vez que a ameaça borg havia sido afastada.
Mas em 2370 a USS Odyssey foi destruída pelos Dominions. A primeira nave da classe Sovereign ainda estaca vários meses longe da conclusão
e o Capitão pediu que Defiant fosse nomeada para Deep Space Nine em missão para contatar os Dominions. Os Romulanos entregaram a frota um
sistema de camuflagem para ser instalado na Defiant, em troca de qualquer informação adquirida. Apesar do desempenho decepcionante no inicio a
Defiant provou o seu valor como uma nave de guerra nos meses seguintes. O engenheiro O´Brien, integrante da tripulação de Sisko conseguiu
solucionar vários problemas no campo de integridade estrutural da Defiant, e embora a nave não fosse rápida era muito mais manobravel que
qualquer outra nave do seu tamanho. Aliando isso a seu armamento formidável e sua resistência a tornaram uma das melhores, se não a melhor, nave
de guerra de Frota Estelar. A frota ainda sofreu dificuldades inicias para por a nave em produção em serie, devido aos protestos da opinião publica e
de alguns membros da Federação quanto a produção de uma nave completamente dedicada ao combate. Depois de superar essas dificuldades, a
classe Defiant se encontra atualmente em plena produção.
A USS Defiant NCC 74205 permaneceu servindo na Deep Space Nine por algum tempo, até ser destruída em 2375 na recaptura do sistema
Chin’Toka durante a guerra Dominiuon. Outras naves dessa classe: USS São Paulo NCC 75633 (esta nave foi rebatizada como USS Defiant após a
destruição desta) e a USS Valiant NCC 74210 (também destruída na guerra Dominion)
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Combate Espacial e Estelar
Os combates entre naves de Jornada nas Estrelas são raros, mas cheiros de estratégia e astucia, não apenas uma chuva de tiros para
todos os lados. Um combate espacial se dá quando duas ou mais naves se enfrentam em velocidades inferiores a da luz, esse tipo de
combate é o mais comum, enquanto que um combate estelar é quando duas ou mais naves se enfrentam ambas viajando a velocidade
dobra.
O combate é rápido, e por isso o GM pode considerar que cada rodada de combate possuiu cerca de 10 segundos de duração, a não
ser que seja determinado o contrario.

COMBATE ESPACIAL
Como já dito é o mais comum, as naves geralmente se enfrentam com o os motores de impulso, e os de dobra como apoio tático
(permite a nave manobrar mais rápido). Nesse tipo de confronto todas as armas da nave podem ser disparadas. Mas mais importante
que o poder de fogo da nave é a tática utilizada, com um plano bem estruturado é possível derrotar um oponente muito superior ou em
vantagem numérica. Também deve-se lembrar que os combates serão travados em um ambiente totalmente 3D, possibilitando muitos
tipos de manobras. Um ótimo exemplo de combate pode ser visto em Jornada nas Estrelas II, A Irá de Khan ( o erro fatal de Khan foi
ter esquecido que a Enterprise podia se mover para cima e para baixo da sua atual posição).
Em alguns casos é possível até mesmo aproveitar elementos naturais do cosmo como vantagem:
NEBULOSAS
Algumas classes de nebulosas interferem no funcionamento adequado dos sensores e escudos defletores, essas nebulosas podem
ser usadas para diminuir a vantagem do inimigo sobre si, fazendo com que a maior experiência e astucia sejam uma grande vantagem
sobre o melhor equipamento.
NUVENS DE POEIRA E GÁS INTERESTELAR
Essas nuvens, assim como as nebulosas, podem bloquear completamente os sensores que tentam penetrar nela, transformando-as
em bons esconderijos para oponentes em desvantagem ou que necessitem de algum tempo para os reparos. O gás podem ainda ter
outras caraterísticas, como ser explosivo ou que impossibilita o uso da propulsão de Dobra, dando outras alternativas estratégicas.
AGLOMERADOS DE ASTERÓIDES
Apenas naves com grande mobilidade (como as da Frota Estelar) são capazes de manobra entre os asteróides e tentar transformalos em uma vantagem. Com uma grande diferença tática e estratégica é possível até causar danos nas naves inimigas forçando-as a
colidir com as rochas, ou com seus fragmentos caso sejam alvejadas.

MANOBRAS
A Frota Estelar ainda ensina inúmeras manobras de combate aos cadetes, geralmente é ensinado aos cadetes a assumirem uma
posição neutra ou defensiva em combate, afim de preservar a sua nave e tripulação, uma posição agressiva ou totalmente agressiva é
rara, geralmente usada em combates críticos (veja a pg. 92 do GURPS Viagem Espacial).
Entre as manobras mais famosas que são ensinadas na Academia está a manobra Picard, criada pelo próprio Jean-Luc Picard, se o
GM permitir, muitas outras manobras podem ser criadas e adicionadas pelos jogadores ou por ele mesmo, veja a pg 58-59 sobre
regras para isso.
MANOBRA PICARD
Essa manobra foi criada pelo então jovem Capitão Picard pela necessidade quando enfrentava uma nave Ferengi hostil no
comando da USS Stargazer danificada por um ataque na nave Ferengi não provocado. A manobra Picard consiste em uma rápido
acionamento dos motores de Dobra, isso acaba por criar a ilusão que existe duas naves, pois os fotons que refletiam na nave em sua
antiga posição não conseguem se mover, essa imagem dura apenas 1 segundo, mas é o suficiente para a nave se posicionar e disparar
contra seu alvo confuso, ou se necessário, fugir.
Para realizar a manobra Picard, o Capitão deve ser bem sucedido em um teste de tática-1, ou estratégia (espacial)-1 para o caso de
haver 10 naves ou mais, e o navegador deve ser bem sucedido em dois testes, um de pilotagem-2 e outro de astronavegação (dobra
espacial)-2.
COMBATE ESTELAR
Um combate estelar é quando duas ou mais nave se enfrentam em velocidade cima da luz, esse tipo de confronto é muito limitado,
as naves podem usar apenas armas que possam viajar em velocidade de Dobra, normalmente isso quer dizer que apenas torpedos
podem ser usados, phasers e disruptores não irão atingir seus alvos. Mesmo que se utiliza torpedos, ainda deve-se verificar que os
torpedos possuem velocidade suficiente pata atingir seus alvos, se a nave a frente da atacante estiver em Dobra 9.6 e o torpedo viaja a
Dobra 9, ele nunca o atingirá, já para a nave que está a frente não há essa restrição, apesar de os Phasers continuarem não podendo ser
usados, os torpedos atingirão seu alvo independente da velocidade.
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As naves em velocidade Dobra não podem realizar manobras bruscas, logo um combate desse tipo será basicamante uma nave
perseguindo a outra. Um bom exemplo desse tipo de combate pode ser visto no episódio “Q-Who?” da Nova Geração.
ATAQUE À SUPERFÍCIE
Qualquer nave estelar pode mirar suas armas em alvos que estejam na superfície de um planeta ou semelhante, e destrui-los. Uma
única nave estelar da Federação é capaz de alvejar os principais alvos da superfície de um planeta do tamanho da Terra (como grandes
cidades) em pouco tempo, e se necessário, bombardea-lo com radiações mortais. Os torpedos fotônicos poderiam ainda ser
modificados para uma larga destruição, como bombas atômicas, e muitos outros efeitos podem ser realizados. A única maneira de
evitar isso é o uso de defesas planetárias, que muitos planetas possuem, seja feita por naves patrulhando o espaço, seja por defesas
fixas (orbitais ou não).
Um planeta com algum tipo de defesa planetária geralmente possui um sistema de sensores de longo alcance, para dar tempo de
prepara a defesa, e canhões de algum tipo na superfície do planeta ou em orbita, ou como no caso da Terra, de uma Base Estelar em
sua orbita, capaz de contra atacar e lança dezenas de naves.
USO DA CAMUFLAGEM
Uma das táticas preferidas do Império Klingon e Romulano é a surpresa, causado pelo seu sistema de camuflagem, geralmente
uma nave fica a espreita de uma outra, e quando a condição é favorável, desativam a camuflagem e atacam, geralmente pegando o
alvo de surpresa e com suas defesas baixas.
Essa tática foi e é amplamente usado pelos Klingons e Romulanos em suas campanhas militares, outro uso da camuflagem é de
esconder o exato numero de naves utilizadas, para a desinformação do inimigo ou para quem queira interessar. Há ainda Klingons que
se camuflam e permanecem próximos a destroços de inimigos destruídos, a fim de surpreender adversários que tentem achar
sobreviventes, essa é uma atitude pouco honrada, mas não há nada que dê mais honra que a vitória.
Em um ataque relâmpago com o uso da camuflagem o artilheiro terá sempre um reduto igual a -4 devido ao pequeno espaço de
tempo para mirar a disparar, mas o alvo pode estar despreparado, aumentado e muito a chance de destrui-lo. Se uma nave camuflada
for atingida, ou uma nave camuflada que desativou sua camuflagem para atacar e foi atingida dificilmente sobreviverá, para o
primeiro caso a nave estará sem os seus escudos erguidos, e para o segundo será necessário um teste de Operação de Aparelhos
Eletrônicos (Escudos Defletores)-4 para ergue-los a tempo.
SISTEMA DE REGRAS A UTILIZAR
O GURPS Viagem Espacial, na pg. 91 à 96, possui um bom sistema de combate espacial que o GM pode utilizar se desejar, e
também o único conjunto de regras por enquanto em português, uma outra boa sugestão ao GM que está desejando simular batalhas
espaciais é o uso do sistema de “Combate de Ópera Espacial” encontrado em GURPS Lensman (pg. 104 -113). Também há outro
sistema de combate espacial em GURPS Humanx (pg. 71-74) que se mostrou bom para simular grandes batalhas, como a Batalha de
Wolf 359. (Episódio da Nova Geração “O Melhor dos dois Mundos, parte 2”).
Se o GM utilizar as regras do GURPS Viagem Espacial, é aconselhável observar as tabelas de danos, pois pode ser necessário
ajustar algo, como que uma nave não simplesmente explode com um dano pesado ao seu gerador, que há um interva-lo de tempo para
se fazer algo, entre outros. Aconselha-se ainda utilizar a regra Integridade dos Escudos, da pg. 94, para melhor simular os combates e
a proteção oferecida pelos escudos.
Outra regra utilizada neste suplemento é a de CdT (Cadência de Tiro) para os torpedos e similares, pelo GURPS Viagem
Espacial, é dito que não há um limite de disparos por rodada de combate, mas se o GM não utilizar a regra de CdT, os combates serão
resumidos a salvos de dezenas de torpedos e acabarão em uma única rodada. A CdT indicada é para cada lançador, que poderá
disparar uma salva de torpedos igual ao seu numero indicado. Por exemplo: uma nave classe Galaxy possuiu CdT 10 em seu lançador
de torpedos, isso quer dizer que ela pode disparar até dez torpedos fotônicos por rodada, que podem ainda ser acompanhados por
disparos Phasers.

Ponte de comando de uma nave classe Galaxy

Ponte de comando de uma nave classe Sovereign
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Planejamento da Campanha
O planejamento de campanhas e aventuras no universo de Jornada nas Estrelas não é tão difícil quando parece, os próprios
episódios e filmes podem dar ótimas idéias, quem sabe alguma coisa ocorrida em algum episódio ou filme não teve uma repercussão
mais tarde que renda uma aventura?
O universo de Jornada da Estrelas possuiu NT 11, NT 10 com vários ingredientes de NT 11 no caso da época da Série Clássica. O
GM deve ter em mente o “clima” de Jornada nas Estrelas quando estiver planejando sua aventura, e para auxiliar o GM, há
basicamente três conceitos de historias sobre Jornada nas Estrelas derivadas das séries da TV, nas quais o GM pode querer situar a sua
campanha ou aventura:
CAMPANHA EXPLORATÓRIA
Este é o tipo de campanha utilizada na Série Clássica, animada e na Nova Geração. O objetivo dessa campanha é “ir
audaciosamente onde nenhum homem jamais esteve”. Este é o tipo mais popular de campanha de Jornada, porque é o mais flexível e
o mais conhecido.
Normalmente, os PCs serão nomeados para a USS Enterprise, ou para outra nave estelar com a mesma missão, a de explorar
mundos novos e estranhos, novas civilizações e novas formas de vida. Quando estes encontros não forem planejados, os personagens
podem se achar na difícil situação de um primeiro contato. Nessas situações, os PCs deverão ter o máximo de cuidado, pois suas ações
irão afetar a Federação inteira.
Os PCs poderiam ainda ser designados em uma missão para estabelecer um primeiro contato pacifico com outras raças, nesse caso
pode ser necessário que eles se disfarçam e se infiltrem na sociedade alienígena para levantar informações. Uma vez que se constatado
reações positivas perante a chegada da Federação, as negociações podem ser iniciadas. Um bom exemplo dessa situação pode ser vista
no episódio da Nova Geração “First Contact”.
Campanhas exploratórias podem ainda envolver a procura por planetas para colonizar ou para terraformar. Ocasionalmente, a
Federação empreende pesquisas geológicas em um mundo que pode haver minerais valiosos, ou a realização da cartografia de uma
região inexplorada do espaço.
Há possibilidade ainda de campanhas desse tipo com os Klingons, Romulanos, Cardassianos e qualquer outra raça que o GM
julgar adequada, mas o GM deve ter em mente que as raças citadas acima e muitas outras darão um “gosto” mais militar a campanha.
Outros objetivos poderia ser a procura de um local satisfatório para uma base militar ou um posto avançado. Os Romulanos
dispõem de um tipo especial de nave de reconhecimento para seis ocupantes que é projetada para passar longos períodos no espaço
profundo, essa nave pode ser ideal para uma campanha exploratória. Se o GM quiser usar esse conceito com a Federação, uma
pequena nave modificada pode dar conta do recado. Nesse caso os PCs não necessitarão necessariamente seguir todas as leis e regras
da Frota Estelar ou dos Romulanos, pois estão por demais isolados, mas também não poderão pedir ajuda.
Missões de exploração Ferengi tem como único objetivo o lucro. Os Ferengi também tem interesse em estabelecer pacificas
relações comerciais com qualquer outra raça que encontrem, isso é bom para os negócios.
ALGUMAS ESTRELAS E CONSTELAÇÕES
Abaixo há uma pequena lista das estrelas reais mais próximas da Terra e de suas constelações com sua distâncias relativas a Terra
em anos-luz, afim de dar uma pequena idéia ao GM.
Estrela
Sol
Próxima do Centauro
Alfa do Centauro A
Alfa do Centauro B
Estrela de Barnard
Wolf 359
Lalande 21185
Sirius A
Sirius B
UV Ceti A
* 149.600.000 km

Constelação
Centauro
Centauro
Centauro
Ofiúco
Leão
Ursa Maior
Cão Maior
Cão Maior
Baleia

Distância (Anos-Luz)
0,000015*
4,2
4,3
4,3
5,9
7,6
8,1
8,6
8,6
8,9

Tipo Estelar
Amarela da seqüência principal
Anã vermelha
Amarela da seqüência principal
Laranja da seqüência principal
Anã vermelha
Anã vermelha
Anã vermelha
Branca da seqüência principal
Anã branca
Anã vermelha

CAMPANHA DO TIPO BASE ESTELAR
Esta campanha é mostrada na série Deep Space Nine. Ela é menos movimentada que qualquer outra, mas possibilitará mais
momentos para interpretação e dará mais ênfase a diplomacia, espionagem e mistério. Em uma campanha de Base Estelar, os oficiais
PCs serão nomeados a uma estação, ou a um posto avançado ao redor de Bajor, ou outro lugar semelhante. Em uma campanha de
Deep Space Nine eles serão responsáveis em receber e lidar com os viajantes que vem e vão pela fenda espacial. Também terão de
lidar com a ameaça constante dos Dominions e com a União Cardassiana. Sem mencionar a nova ameaça da guerra
Klingon/Cardassia...
O apoio da Federação e da Frota Estelar não é bem determinado na série. Além de prover transporte para Bajor, a Federação gasta
a maior parte do seu tempo patrulhando a nova zona militarizada criada para proteger a independência de Bajor. Um grupo terrorista
conhecido como Maquis formado por Bajorianos e cidadões da Federação descontentes tem vida difícil com a Federação e os
Cardassianos como inimigos. Ocasionalmente os Maquis se fazem notar com terrorismo e sabotagem na estação Deep Space Nine.
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As Bases Estelares são o principal ponto de transferencia para o comercio e exploração. Podem ser encontrados representantes de
varias raças, deste Klingons a Ferengi, e muitas outras trabalhando em inúmeros setores.
Os jogadores poderiam ainda pertencer a União Cardassiana em uma campanha sutil para estabelecer uma pequena passagem pelo
setor Bajoriano. Eles gostariam de ver a Federação bem longe, tratando de seus próprios problemas, mas não fugirão de um confronto,
mas o evitarão se possível.
Outro tipo de campanha seria jogando ao lado dos Maquis. Normalmente eles serão compostos por cidadões da Federação e por
Bajorianos, se mantendo no lado Cardassiano da zona militarizada, e eles estão muito descontentes com a paz atual entre a Federação
e os Cardassianos – eles acreditam que os Cardassianos devem pagar pelos atrocidades cometidas por eles a Bajor e sua população.
Os Maquis tentam evitar confrontos diretos com a União Cardassiana e com Frota Estelar, mau equipados, suas naves tendem a ser
velhas e obsoletas. Mas quando um confronto é inevital eles recorrem a todo tipo de táticas engenhosas em batalhas nave a nave,
chegando a preparar verdadeiras armadilhas com antecedência. Jogadores que apreciam o clima de jogo de “constante desvantagem”
podem gostar de jogar com os Maquis.
BASES ESTELARES
Abaixo há uma pequena lista de algumas das mais de 700 bases estelares e estações espaciais que existem atualmente no universo
de Jornada nas Estrelas que apareceram ou pelo menos foram mencionadas em alguns episódios:
Base Estelar 1
Base Estelar 2
Base Estelar 4

Base Estelar 6
Base Estelar 7
Base Estelar 9
Base Estelar 10
Base Estelar 11

Base Estelar 12

Base Estelar 14
Base Estelar 23
Base Estelar 24
Base Estelar 27
Base Estelar 36
Base Estelar 39
Base Estelar 67
Base Estelar 73
Base Estelar 74
Base Estelar 82
Base Estelar 83
Base Estelar 97
Base Estelar 103
Base Estelar 105
Base Estelar 117
Base Estelar 118
Base Estelar 123
Base Estelar 133
Base Estelar 152

Base em órbita da Terra, imensa, pode comportar varias naves estelares ao mesmo tempo, surgiu pela
primeira vez no Filme Jornada nas Estrelas III; A Procura de Spock
Base indicada por Spock a Dra. Janice Lester para diagnósticos mais aprofundados sobre a Colônia de
Benecia."Turnabout Intruder".
A base cuja Kirk devia lever as crianças provenientes do planeta Triacus, no qual houve uma desastrosa
expedição científica, também é a base que Lokai no episódio "Let That Be Your Last Battlefield" rouba
uma nave auxíliar que posteriormente é descoberta pela Enterprise.
Era onde a tripulação da Enterprise ia descansar antes de receber a missão de investigar o
desaparecimento da Nave Estelar Intrepid no episódio "The Immunity Syndrome".
Localizada em órbita do planeta Andor.
A Enterprise estava em rota para esta base quando uma anomalia gravitacional em uma estrela negra
tirou a Enterprise do curso a enviando para o passado no episódio "Tomorrow is Yesterday".
Destino da Enterprise depois de deixar o planeta Deneva "Operation- Annihilate!" . Também foi a base
que o Comodoro Stocker assumiu em 2267 no episódio "The Deadly Years".
Base comandada pelo Comodoro Stone onde Kirk foi julgado pela morte do oficial Ben Finney no
episódio "Court Martial". A Enterprise retornou a esta estação quando recebeu uma mensagem do
Capitão Christopher Pike, mas tarde descobriram que a mensagem era falsa no episódio "The
Menagerie, Parts I and II".
Está base é citada várias vezes, está localizada no sistema Gamma 400, era o curso que Kirk estava
tomando quando encontram a SS Botany Bay em "Space Seed". Também foi a base mais próxima do
planeta Pollux IV quando a Enterprise encontrou Adonis no episódio "Who Mourns for Adonais?". Na
Nova Geração ela é citada nos episódios: "Conspiracy" e "Captain's Holiday".
Ela envia uma mensagem para a Enterprise-D sobre o planeta Styris IV no episódio "Code of Honor".
Dra. Crusher foi removida temporariamente para esta estação enquanto aguardava transporte para a
Terra no episódio "Suspicions".
Base próxima a Khitomer citada nos episódios da Nova Geração: "Sins of The Father" e "Redemption".
Base para qual Kirk foi ordenado a transportar os sobrevientes do planeta Omicron Ceti III no episódio
"This Side of Paradise".
Base na qual Dra. Bervely checa o funcionamento do visor de La Forge no episódio "The Mind's Eye".
Base que está há cinco dias de distância da Zona Neutra Romulana.
La Forge e Deanna Troi viajam até lá para se encontrarem com Ktarianos no episódio "The Game".
Base comandada pelo Almirante Moore. "Up the long ladder". Também é onde se encontram
temporariamente os pais adotivos de Worf no episodio "Reunion".
Se encontra orbitando o planeta Tarsas III. É considerada uma base de grande porte pois pode abrigar
uma nave classe Galaxy.
Onde uma nave Ktariana ficou sob custodia da Frota Estelar em 2368.
A Enterpirse-D viajou para esta Base depois que Q fez a tripulação se encontrar com o Borgs no
episódio "Q Who? ".
Comandada pelo Almirante Mitchell. "Starship Mine" da Nova Geração.
Base próxima ao planeta Minos. "The Arsenal of Freedom" da Nova Geração.
Na estória alternativa do episódio "Yesterday Enterprise", da Nova Geração, era o local onde a
Enterprise-C poderia ser ajudada por um escolta. É feita apenas uma citação a respeito.
A Enterprise-D envia dois membros de uma missão Ferengi para lá no episódio "The Perfect Mate".
Local onde a Enterprise-D, recebe alguns novos tripulantes em 2369 no episódio "A Fistful of Datas".
Onde é detectado duas Aves de Guerras Romulanas classe D'Deridex no episódio "Tin Man".
A Enterprise-D parou lá para fazer um remanejamento de tripulantes no episódio "Remember Me".
Também foi o destino da E-D depois da missão no planeta Delta Rana IV, episódio "The Survivors".
Depois do contato com o Homem de Lata no episódio "Tin Man", a Enterprise rumou para esta Base
para sofrer reparos.
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para sofrer reparos.
Base Estelar 153 Local onde a Enterprise-D pegou o emissário especial da Frota em 2365 no episódio "The Emissary".
Base Estelar 157 Base que detectou sinais da USS Lalo depois de um ataque Borg no episódio "The Best of Both
Worlds" Parte 1.
Base Estelar 173 Localizada no Setor 23, próximo a Zona Neutra Romulana. A maquete desta base foi utilizada no filme
A Ira de Khan, depois foi reutilizada nos episódios da Nova Geração.
Base Estelar 179 Localizada na superfície de um planeta , foi visitada pela Enterprise-D em 2365.
Base Estelar 185 Depois que Q transportou a Enterprise D para o Sistema J-25, Data estimou que a nave levaria o
período de dois anos e sete meses, em velocidade máxima de dobra, para alcançar esta base.
Base Estelar 200 Destino da Enterprise em 2267 quando uma distorção inexplicável da velocidade de dobra foi
desencadeada na nave, esta anomalia causou uma pertubação magnética em todos os quadrantes da
galáxia, no episódio da Série Clássica "The Alternative Factor".
Base Estelar 211 A USS Phoenix foi escoltada pela Enterprise-D até esta Base em 2267.
Base Estelar 212 Localizada próximo aos limites dos domínios Klingons.
Base Estelar 214 Estação onde o Professor Berlinghoff Rasmussen foi mantido preso, episódio "A Matter of Time".
Base Estelar 218 Quando rumava para esta estação a Enterprise-D encontrou o antigo Kataan em 2368 no episódio "The
Inner Light". Está base também foi citada no episódio "Lessons", onde a Enterprise-D pegou novos
tripulantes.
Base Estelar 220 Quando a Enterprise escapou de TyKen's Rift data pilotou a nave até está base no episódio "Night
Terrors".
Base Estelar 234 Picard lançou sua armada contra a ofensiva Duras desta base em 2368. Posteriormente a Almirante
Brackett chama Picard para a Base no intuito de mandá-lo para uma investigação secreta em Romulus
atrás de Spock em "Unification" Parte 1.
Base Estelar 260 Destino da Enterprise-D , depois de escapar da Nebulosa Mar Oscura em 2366.
Base Estelar 301 Aparece o episódio "Conundrum" da Nova Geração.
Base Estelar 313 Base onde a Enterprise-D foi buscar um equipamento de transporte para o Sistema Guernica em 2367.
Base Estelar 324 Almirante J. P. Hanson retorna a esta base depois de receber a confirmação de uma invasão Borg no
espaço da Federação. "The Best of Both Worlds".
Base Estelar 336 Estação que detectou uma transmissão automática da nave klingon T'Ong, está mensagem foi lançada
quando a Federação e os Império Klingon estavam em guerra.
Base Estelar 343 A Enterprise seguiu para esta base depois da missão com os Acamarianos, está estação foi o local onde
a nave pegou suprimentos médicos para enviar para o Sistema Alfa Leonis.
Base Estelar 416 Destino da Enterprise-D depois de deixar o planeta Ogus II em 2367.
Base Estelar 440 Estação proxima ao lar dos Ullianos.
Base Estelar 514 A USS Vico foi retirada desta base antes de se destruir em 2368.
Base Estelar 515 Localizada no Setor Scylla, próximo ao Setor Epsilon IX.
Base Estelar 718 Local de uma conferência de emergência onde Picard compareceu, sobre uma possível incursão
romulana no espaço da Federação. "The Neutral Zone".
Base Estelar Earhart

Base Estelar G-6
Base Estelar Lya III
Base Estelar Montgomery
Base Espacial 4

Base Espacial 9
Estação Espacial Índia
Base Espacial K-7

Também conhecida como Estação de Espaço Profundo. Foi onde o alferes Jean Luc Picard
foi designado após sua graduação na Academia da Frota Estelar. O nome desta estação é em
homenagem a pioneira da aviação Amélia Earhart (1898-1937).
Base próxima ao planeta Betazed.
A Enterprise - D seguiu para esta estação quando de sua missão em Angosia III.
Onde a Enterprise-D se submeteu a alguns testes de engenharia.
Base da Federação onde o arqueologo Richard Galen esperava ganhar passagem no Al Leyan
transporte para dar continuidade a suas pesquisas sobre os primeiros humanoides que
viveram na Galáxia. "The Chase".
A propria Deep Space Nine.
A Enterprise-D teve uma missão urgente na rota desta Estação ao receber uma mensagem da
Frota Estelar. "Unnatural Selection"
Famosa por ser próxima ao planeta Sherman, apareceu primeiramente no episódio "The
Trouble with Tribbles" da Série Clássica, depois reaparece no episódio de Deep Space Nine
"Trials and tribbleations" , onde a tripulação de DS9 se encontra com a tripulação da Série
Clássica isso tudo na estação K-7, aquela onde os pingos faziam a festa, tudo feito com alta
tecnologia nos efeitos especiais, Sisko se encontra com Kirk em pessoa e a antiga Enterprise
volta a aparecer. Este episódio comemorou os 30 anos da série

CAMPANHA DE EXPLORAÇÃO LONGÍNQUA
Este tipo de campanha é mostrada na série Jornada nas Estrelas; Voyager. É a mais flexível, já que os jogadores estão tão
distantes de casa que até a primeira diretriz deixa de preocupar. O objetivo passa a ser voltar para casa, ou encontrar uma casa nova.
Os PCs e sua nave devem ser jogados de alguma maneira para os confins da galáxia, ou longe o bastante para que seja necessário
vários anos para alcançar algo familiar. Na série Voyager, uma nave da Frota e dos Maquis foi lançada para o outro lado da galáxia
por uma poderosa entidade conhecida como “o Protetor”. O GM poderia usar um outro protetor, um ser semelhante ou mesmo uma
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entidade como Q. Opções mais cientificas incluem fendas espaciais instáveis, tempestades espaciais e até mesmo buracos negros,
claro que essa ultima causaria danos consideráveis a nave dos PCs, ou mesmo a destruiria.
Outro tipo de campanha de exploração longínqua poderia incluir não apenas distanciamento espacial, mas também no tempo, para
o passado ou para o futuro. Uma vez separados do que conhecem, os PCs devem eleger a sua prioridade, a mais obvia é tentar voltar.
O GM pode usar esse tipo de campanha para introduzir uma nave e tripulação da Frota Estelar em uma outra campanha espacial.
Os PCs podem ainda se distanciar do que conhecem não por acidente, mas porque faz parte da missão, talvez envolvendo os Borg
ou os Romulanos.
PLANETAS CLASSE-M
No universo de Jornada nas Estrelas planetas classe-M são planetas tipo Terra, capazes de sustentar a vida humanóide conhecida,
e ao que parece, são planetas abundantes, pelo menos em Jornada. A Via Láctea possuiu cerca de 100 bilhões de estrelas, e estima-se
que 230 milhões delas possuem sistemas planetários, e mesmo que apenas 1% desse número possa sustentar vida como a conhecemos,
há nada mais nada menos que 2,3 milhões de planetas habitados! Esses cálculos são estimados e a realidade pode ser diferente.
Os planetas classe-M não necessitam necessariamente serem iguais a Terra, nem seus habitantes, mas quanto mais semelhanças
esses planetas tiverem, mas possibilidade há em que a vida desses planetas seja semelhante a Terra. Veja o GURPS Viagem Espacial
para dados astronômicos corretos para esses planetas, ou consulte o seu livro de astronomia preferido. Mapas astronômicos reais
podem ser úteis, principalmente para demonstrar onde os PCs estão e calcular o tempo de viagem para os diferentes fatores de Dobra.
Outras classes são: Y (vulcânico), G (desértico), B (gigante gasosa), P (ártico), L (com vastas selvas), O (oceânico) e J (estéril).
GRUPO LOCAL DE GALÁXIAS
É muito improvável que alguma nave da Federação chegue a alguma outro galáxia, mas seguindo o conceito da exploração
longínqua, o GM pode querer tornar essa campanha em uma campanha realmente longínqua, jogando os PCs em alguma galáxia.

Nome

Tipo

Distância em anos luz

Via Láctea
Grande Nuvem de Magalhães
Pequena Nuvem de Magalhães
Carena
Dragão
Ursa Menor
Leão I
Leão II
NGC 6822
IC 5152
Andrômeda (M31)
M33
GR 8
Pégaso

Espiral
Espiral Irregular
Irregular
Elíptica
Elíptica
Elíptica
Elíptica
Elíptica
Irregular
Irregular
Espiral
Espiral
Irregular
Irregular

0
170.000
190.000
300.000
300.000
300.000
600.000
600.000
1.800.000
2.000.000
2.200.000
2.400.000
3.000.000
5.000.000

SUPLEMENTOS GURPS
O universo de Jornada tem muito a oferecer. Um teorema estabelecido pela Federação, a Lei de Hodgkin do Desenvolvimento
Planetário Paralelo, diz que planetas semelhantes com populações semelhantes tendem a evoluir de modo semelhante.
Assim, padrões estabelecidos de desenvolvimento tendem a se repetir ao longo do espaço. O GM deve se sentir livre de usar
qualquer suplemento GURPS, principalmente os históricos, que julgar adequados em sua campanha. O universo é um lugar bem
grande, e no universo de Jornada nas Estrelas, a historia tende a se repetir.
Logo a seguir há uma pequena lista de vários suplementos GURPS, com breves sugestões de seu uso, mas lembre-se de uma coisa,
praticamente qualquer livro e historia pode ser usado, seja essa historia ocorrendo em um planeta recém descoberto, um universo
paralelo ou na sala de um Holodeck.
GURPS CONAN
O universo de Robert Howard, com sua Era Hiboriana, Conan, reinos e tudo mais poderia existir em um planeta recém descoberto,
ou quem sabe em uma realidade alternativa? Mas com certeza esse mundo chamaria muita atenção, da própria Federação de quem
sabe muitos outros.
GURPS CYBERPUNK
Os Borg com seus implantes biônicos é o mais que se aproxima do conteúdo desse livro, mas a Federação poderia vir a encontrar
mundos como descrito neste livro. Esses mundo chamariam a atenção (talvez alguma ligação com os Borg?) e as Mega-Corporações
certamente se mostrariam muito interessadas nos PCs e em sua tecnologia.
GURPS FANTASY
O mundo de Yrth com sua magia e criaturas fantásticas certamente se daria melhor se existir como um plano alternativo a ser
visitado pelos PCs, mas não se esqueça que em vários episódios esse nível de “magia” já foi visto.
GURPS HORROR
Quem disse que a Federação já encontrou as piores coisas do universo? Ou que esta preparada para o desconhecido... A galáxia e o
resto do universo podem esconder horrores nunca antes vistos, desconhecidos, imprevisíveis, incalculáveis...
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GURPS ILLUMINATI
Quem sabe o que há por trás do Comando da Frota Estelar, de suas ordens imprevisíveis e de sua constante exploração do espaço?
Um ou mais Illuminatis podem estar por trás disso, mas porque? Quem são eles? Ou melhor, o que são eles?
GURPS IMPÉRIO ROMANO
No episódio “Pão e Circo” da Série Clássica, Kirk e sua tripulação encontraram um mundo que desenvolveu sua sociedade de
forma quase idêntica aos Romanos da Terra, e não é impossível que outros mundos tenham feito o mesmo, ou quem sabe os PCs
venham a visitar esse mundo no futuro? Guardando as certas proporções, a sociedade Romulana segue um conceito semelhante.
GURPS MAGIA
No universo de Jornada nas Estrelas, a magia pura quase não existe, e como ela é descrita nesse livro, nunca foi vista. Sendo
demonstrando mais amplamente os poderes psiônicos, mas certamente, se surgir, será algo para qual os PCs não estarão preparados.
GURPS SUPERS
A imensa lista de super habilidades e super poderes desse livro podem trazer o inesperado para uma aventura, talvez na forma de
novos equipamentos, gerando historias interessantes, como tentar obter um exemplar do fantástico aparelho que faz com que os
Romulanos se tornem insolidos, e outros. A própria existência de super seres não é descartada, de uma olhado no livro Jornada nas
Estrelas; A Nova Geração, O Planeta X. Que conta a chegada da Enterprise-D a um planeta habitado pelos mutantes de X-MEN!
GURPS ULTRATECH
Muita tralha tecnológica que pode fazer a alegria, ou o desespero, dos PCs. O GM deve ter em mente ao utilizar esse livro que no
universo de Jornada nas Estrelas que quase qualquer equipamento descrito nesse livro pode existir, mas estranhamente, quase não se
vê a utilização de armaduras de qualquer tipo.
GURPS VIAGEM ESPACIAL
Indispensável se você pretende utilizar as naves estelares em sua máxima. Esse é o único livro GURPS em português por enquanto
com regras para naves espaciais, combate entre naves, personagens futuristas ou muito mais sobre campanhas espaciais. Sem esse
livro o GM pode se vir a ser forçado a mestrar aventuras apenas no cotidiano da nave e em missões de decida, perdendo um pouco o
sentido de criar personagens pilotos.
GURPS VIAGEM NO TEMPO
Sem muito a dizer, se você vem acompanhando Jornada a algum tempo já deve ter percebido que esse assunto é muito explorado,
e que ainda pode-se obter boas historias com viagens no tempo. Esse livro possuiu algumas sugestões e discussões sobre o assunto,
mas não é indispensável. Note que em Jornada essa viagem é normalmente realizada com a utilização um pouco exótica da nave.
SUPLEMENTOS IMPORTADOS
Atualmente há cerca de 145 suplementos GURPS em inglês, e praticamente qualquer um deles pode servir para a realização de
uma aventura ou mesmo campanhas de GURPS Jornada nas Estrelas.
AVENTURAS
Jornada pode render um numero imenso de aventuras, ficando limitado apenas pela imaginação do GM e dos jogadores. Abaixo há
alguns tipos de aventuras que encontramos nas séries, e que pode render ótimas tardes de diversão ao redor da mesa:
Missão de Descida
A mais comum, um grupo de descida deve descer a superfície do planeta por algum motivo, e alguma coisa acontece. Partir daí o
objetivo pode ser praticamente qualquer um, deste tentar preservar a Primeira Diretriz até a fuga do planeta.
Plano Alternativo
No plano alternativo os PCs são transportados para um plano ou para um outro lugar semelhante, onde pode variar de uma
diferença mínima com o universo normal até o completamente oposto passando pelo impossível. Um dos melhores episódios é
“Mirror, Mirror” da Série Clássica, onde Kirk e companhia são transportados por acidente para um plano onde a Federação e a Frota
são um império impiedoso.
Realidade Alternativa
Um dos mais bem sucedidos episódios com realidades alternativas é Elo Perdido (“Yesterday's Enterprise”). Aqui, em vez dos
PCs serem transportados para um plano alternativo, a realidade que os rodeia que é alterada, os detalhes, se eles se lembram das
realidades e etc, fica por conta do GM. Uma aventura desse tipo pode render qualquer situação, deste a destruição da nave dos PCs,
da Federação até a destruição dos próprios PCs, tendo essa situação “normalizada” com a conclusão bem sucedida da aventura.
Viagem no Tempo
Essa situação deveria ser rara, mas há vários episódios, principalmente na Série Clássica, que a utilizam. Uma aventura como esta
pode variar deste a busca de uma maneira de voltar ao tempo normal dos PCs até deter alguém ou alguma coisa que volta no tempo a
fim de cumprir uma determinada coisa prejudicial a Federação e/ou os PCs.

112

Quadro de naves da Frota estelar em escala comparativa

Classe Sovereign, substituta da classe Galaxy.

USS Enterprise-D – nave da classe Galaxy, a principal nave
de defesa e exploração da Federação. As naves da classe
Galaxy possuem capacidades ofensivas superiores a muitas
naves, mas seus escudos são considerados inadequados
para o porte da nave
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Nave de Guerra Borg

“Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais
esteve...”
Muitas pessoas se perguntam, por que Jornada nas Estrelas contagia tanta gente?
A reposta poderia ser simples, mas não é. Primeiro, Jornada nas Estrela nos mostra um mundo futuro, cheio de virtudes, onde a
maior preocupação é encontrar novas civilizações, e descobrir novos mundos, mas não se trata só disso, na verdade a Série como os
livros inspirados na Série, nos envolvem de tal forma que ficamos ansiosos por novas aventuras. Eis o segredo: a vida , as motivações
e os conflitos internos de cada personagem. Já que somos humanos, é normal que queiramos saber da vida dos outros humanos e dos
alienígenas que fazem parte da tripulação da nave, ou que habitam um planeta distante.
Assim, sempre que aparecem culturas diferentes, planetas e habitantes exóticos e conflitos de interesses raciais, "econômicos" e
políticos, nós ficamos mais atentos aos acontecimentos dos episódios. Essa é a motivação, poder entrar na vida alheia de um
personagem bem construído , o qual possuí passado, presente e futuro, saber o seus medos, suas dúvidas e ver que tal personagem,
pode ser também igual a gente, telespectadores ou leitores da saga Jornada nas Estrelas.
Quem primeiro criou as idéias centrais de Star Trek foi um produtor/escritor e diretor norte americano chamado Wesley Eugene
Roddenberry. Ele nos brindou com um mundo sem fronteiras com o planeta Terra usufruindo da paz e da prosperidade, onde não há
mais guerras, racismo e pobreza. A Terra e outros planetas fazem parte de uma Federação: Federação Unida de Planetas. Todos os
planetas mantêm um intercâmbio de paz e troca de informações científicas e um comércio de produtos manufaturados e minerais.
O braço militar da Federação é a Frota Estelar que tem a missão de descobrir novos mundos, novas civilizações indo onde nenhum
homem jamais esteve...Este é um aspécto importante na trama, apesar de ser o braço militar ela não se vê como tal, apenas agindo em
casos onde a defesa é crucial , pois a missão mais importante da Frota é manter a paz.

Agora vamos a um pequeno resumo de como tudo começou...
Gene Roddenberry criador do Universo Ficcional de Jornada nas Estrelas passou o começo da década de 60 com suas idéias
tomando forma, a nave era USS YORKTOWN, comandada pelo Capitão Robert April, mas suas idéias eram muito inovadoras para
época, tripulação feminina, primeiro oficial mulher e oficial cientista com orelhas pontudas e pele vermelha (lembrando um diabinho)
que neste época era marciano e não vulcano. Com algumas sugestões de DC Fontana na época sua secretária e de mais alguns amigos,
sem falar dos executivos de TV, ele criou a USS ENTERPRISE 1701 e com seu amigo Gene Coon, definiu o ar de Marinha
Americana dada a série, Coon também concebeu os Klingons e a Primeira Diretriz. Mesmo com as sugestões ele insistiu em continuar
com a primeiro oficial mulher (Majel Barret), a qual se tornaria sua esposa, e com a tripulação 50% feminina e 50% masculina.
Depois que a CBS recusou o piloto ele entrou em contato com a NBC a qual aceitou a série com várias condições, os executivos
queriam um segundo piloto, com a maioria da tripulação masculina e um primeiro oficial homem. Depois de todas as mudanças
finalmente ela estreou.

A Série Clássica de Jornada nas Estrelas teve sua estréia em 1966 no dia 08 de setembro pela televisão americana NBC, com o
filme A armadilha de Sal (The Man’s trap), são mais de 30 anos fazendo fãs em todo o mundo. O filme piloto foi The Cage (A Cela)
,posteriormente cenas deste piloto foram utilizadas no episódio A Coleção (The manegeire), um episodio dividido em 2 partes. The
Cage foi considerado "cerebral demais" pelos executivos da TV para o público daquela época (década de 60). Pediram um segundo
piloto intitulado Onde nenhum homem jamais esteve(Where no man has gone before) ,que foi feito com algumas alterações. The
Manegeire ganhou o prêmio Hugo de Ficção Científica em 1967, por melhor roteiro.
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No filme piloto o capitão foi Chritorpher Pike interpretado pelo ator Jeffrey Hunter, que saiu logo depois do piloto sendo
substituído pelo Capitão James Tiberius Kirk (Willian Shatner), introduzido no segundo piloto, Onde nenhum homem jamais esteve
(Where no Man has gone Before), Shatner ficou como titular durante os 3 anos da série na TV e nos primeiros 6 filmes para o cinema.
Quem fez o segundo em comando pela primeira vez foi a atriz Majel Barrett no papel de Número Um , depois ela foi substituída por
Spock (Leonard Nimoy) que em The Cage era Oficial Cientista, no segundo piloto ele foi promovido a Primeiro Oficial e continuou
assim até o filme A Ira de Khan. Majel Barrett se tornou a enfermeira Christine Chapel e mais recentimente ela fez a Mãe da
Conselheira Troi a Sra. Lwaxana Troi, em Next Generation, A Nova Geração.
Os três anos de série na TV americana na década de 60 foi cheia de altos e baixos, com episódios ganhadores do Prêmio Hugo de
Ficção Científica, A Cidade a Beira da Eternidade (The city on the edge of forever) é um bom exemplo, porém houve outros que até
hoje causam arrepios de desgosto no público, é o caso de O cérebro de Spock (The Spock’s brain) episódio do terceiro ano da série,
segundo alguns fãs o pior dos três anos de exibição. A série Clássica terminou em 06 de junho de 1969, com o episódio O intruso
(The Turnabout Intruder).
A Série Clássica de Jornada nas estrelas teve 79 episódios, mais 22 episódios em desenho animados que logo depois renderam 6
filmes para o cinema. A seguir há um guia de episódios dos três anos da série clássica, os episódios da série animada, com um
pequeno resumo de cada episódio e sua data estelar, há também resumos dos filmes para o cinema. O GM pode usar esses guias para
melhor se posicionar no universo de Star Trek.
Nota: Os episódios a seguir estão na ordem em que foram exibidos na TV (com exceção de The Cage), para saber qual a ordem
cronologica da série observe a data estelar.

Episódios da Série Clássica
10 Ano da Série Clássica (1966-1967)
1. A jaula (The Cage)
Data Estelar desconhecida - Enterprise vai ao planeta Talos IV direcionados por um pedido
de socorro da USS Columbia. Lá Christopher Pike conhece Vina, terráquea sobrevivente alterada por
métodos de ilusão para ter uma aparência atraente, Pike é sequestrado pelos Talusianos para ser um
espécime em uma coleção e fazer companhia para Vina. Porém o plano dos invasores é frustrado e Vina
fica sozinha até o episódio A Coleção I e II (Manegeire I and II).

2. Sal da Terra (The Man trap)
Data Estelar 1513.1 - Dr. Mccoy reencontra um antigo amor no planeta M113, Nancy Crater, ela
está casada com o professor Crater, um pesquisador. Oportunamente descobrem que a mulher Nancy, foi
substituida por uma criatura alienígena que se alimenta de sal. A criatura mata alguns camisas vermelhas
em busca de sal e no final tenta matar Kirk.

3. O estranho Charlie (Charlie X)
Data Estelar 1533.6 - Charlie Evans é o único sobrevivente de uma expedição e da nave Antares, quando chega à Enterprise o adolescente
mostra poderes sobrenaturais e faz das suas na nave, só Kirk consegue controlá-lo. Neste episódio há uma excelente cena entre Uhura e Spock os
dois fazendo dueto em uma música no refeitório.

4. Onde nenhum homem jamais esteve (Where no man has gone before)
Data Estelar 1312.4 - James Kirk está no comando ao se aproximar da barreira da galáxia, seu amigo Gary Mitchell é atingido por uma
descarga elétrica e começa a ter poderes sobrenaturais e agir como um Deus, ele se envolve com a psicóloga da nave e tenta matar Kirk.

5. Tempo de nudez (The naked time)
Data Estelar 1704.2 - Quando a Enterprise vai ao planeta Psi 2000, o grupo avançado espalha pela nave um vírus que afeta o sistema
nervoso liberando todas as emoções. Neste filme vemos a enfermeira Chapel se declarar para Spock, e a cena célebre de Sulu correndo pela nave
com um sabre se dizendo um mosqueteiro do rei Luis XIV. O episódio The Naked Now da Nova Geração usou o mesmo argumento e eles
encontram a cura do distúrbio pesquisando seus computadores nos arquivos da Enterprise da Série Clássica.

6. O inimigo interior (The enemy Within)
Data Estelar 1672.1 - O teletransporte é afetado por uma contaminação quando Kirk é
teletransportado é dividido em dois um Kirk bom e um Kirk mau, o bom não consegue tomar decisões e o
mau apronta por toda a nave, um excelente exemplo de divisão de alter egos.

7. As mulheres de mudd (Mudd's Women)
Data Estelar 1329.1 - A enterprise transporta Mudd que possue três mulheres lindíssimas que serão
vendidas para trabalhadores de um planeta distante. Ele usa uma droga chamada Vênus para mantê-las belas. Kirk e McCoy descobrem o engodo.
Mudd reaparece em um episódio do Segundo ano, Eu Mudd (Mudd).

8. E as meninas, de que são feitas? (What are little girls made of?)
Data Estelar 2712.4 - Em Exo III a enfermeira Chapel localiza seu antigo amor Dr. Roger Korby, este inventou um método de dar ao ser
humano a vida eterna através de transplantes de mentes entre um ser humano e um andróide. Ele insiste em fazer Kirk em cobaia o transformando
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em dois Kirks um humano e outro andróide. Chapel sente ciúmes da assistente de Korby Andrea, mas no final ela vê frustrada sua busca quando
descobre que todos alí são andróides.

9. Miri
Data Estelar 2713.5 - Ao descer em um planeta parecido com a Terra a Enterprise encontra uma raça de crianças que possuem 300 anos de
idade, porém uma peste se espalha quando elas chegam a puberdade, o grupo avançado se vê infectado e Mccoy faz de tudo para encontrar a cura,
inclusive se faz de cobaia para testar o antídoto.

10. O punhal imaginário (Dagger of the mind)
Data Estelar 2715.1 - Em Tantalus V uma colônia penal, a Enterprise faz uma visita de rotina, são apresentados ao Dr. Tristan Adams que
usa o neutralizador neural para controlar os prisioneiros, ele esconde mais segredos do que Kirk , Mccoy e Spock esperavam.

11. O ardil Corbomite (The Corbomite Maneuver)
Data Estelar 1512.2 - Após Kirk ser forçada a destruir uma boia espacial que os atingia com uma radiação mortal, uma estranha nave
aparece, a Fesarius comandada por Balok, e ameaça destruir a Enterprise. Kirk lança a mão de um ardil, dizendo-lhe que todas as naves da Federação
transportar um explosivo chamado corbomite, capaz de destruir qualquer um que destruia uma nave da Federação. Balok usa uma pequena nave para
rebocar a Enterprise a um planeta para ser destruída, mas não ressiste a potência dos motores da Enterprise quando tentam escapar a sua nave fica
incapacitada. Kirk, mostrando boa vontade vai a borda da nave buscar Balok, e descobre na verdade tratar de uma criança.

12. A coleção I e II (The menagerie - I e II)
Data Estelar 3012.4 - Spock se vê impelido a levar o Capitão Pike de volta a Talos IV, quando ele faz
isso é julgado por insubordinação pois leva a Enterprise a ter contato com este planeta proibido. Pike tinha pedido
para Spock fazer tal ato, e este têm que se explicar. Na verdade ele volta e passa o resto de seu dias em companhia
de Vina, os dois viverão a ilusão de um passado que sem os Talosianos não seria capaz de se realizar. Foram
usadas cenas do filme piloto The Cage.

13. A consciência do Rei (The conscience of The King)
Data Estelar 2817.6 - Tendo o título inspirado em uma fala de MacBeth, este episódio mostra Kodos, um ditador que no passado matou
centenas no planeta Tarsus IV, logo em seguida Dr. Leighton amigo de Kirk é morto e o suspeito é Karidan o empresário de um grupo de Teatro
especializado em Shakespeare que parece muito com Kodos, sua filha é a única que sabe do passado de Karidan, e Kirk e Ten. Riley são os únicos
que podem reconhecê-lo.

14. O Equilíbrio do Terror (Balance of Terror)
Data Estelar 1709.1 - Kirk se depara com uma nave Romulana, pode haver uma guerra, inusitadamente descobrem que os romulanos são
parecidos com os vulcanos, assim Spock se vê como alvo de uma suspeita de colaboração com a nave inimiga. Neste filme o ator Mark Lenard que
fazia o papel de Sarek, fez uma ponta como o Centurião romulano.

15. A licença (Shore Leave)
Data Estelar 3025.3 - A Enterprise para em um planeta onde tudo que o grupo avançado deseja acontece, uma espécie de parque de
diversões alienígena onde aparecem personagens de fábulas, antigos conhecidos e monstros de toda categoria.

16. O primeiro comando (The Galileu Seven)
Data Estelar 2947.3 - Spock no comando da nave auxíliar Galileu sofre um acidente e cai em Taurus II, o grupo avançado não concorda
com seu estilo de comando frio e lógico criando desavenças. Mostra os conflitos dos líderes ao tomarem decisões de comando.
17. O Senhor dos Gothos (The Squire of Gothos)
Data Estelar 2124.5 - Talvez um ancestral de Q , Trelane é encontrado pela Enterprise quando esta mapeava um deserto estelar, ele faz das
suas com a tripulação inclusive julgando Kirk por crimes da humanidade (Acho que ví isso em Next Generation).

18. Arena
Data Estelar 3045.6 - Quando uma base da Federação é destruida a Enterprise vai atrás dos culpados os Gorns, quando ambos estão prestes
a se destruir os Metrons uma raça alienígena pacífica captura os Capitães de ambas as naves e os coloca cara a cara em um planeta deserto. Os dois
vão ter que se utilizar de métodos primitivos para vencer a disputa.

19. Amanhã é ontem (Tomorrow is Yesterday)
Data Estelar 3113.2 - Quando a Enterprise tenta fugir do campo gravitacional de uma estrela é lançada em uma fenda temporal que a leva
ao passado da Terra, qualquer interferência pode mudar o futuro, ainda mais porque eles levam à Enterprise um piloto da Força Aérea Americana.

20. Corte Marcial (Court Martial)
Data Estelar 2947.3 - Kirk é acusado de matar o Ten. Finey quando este fazia reparos na Enterprise, é constituída uma corte marcial para
julgar os procedimentos de Kirk, o qual é salvo pelo computador da nave em um desfecho interessante (ou melhor fascinante). Neste filme aparece o
advogado de defesa de Kirk , Samuel T. Cogley, que inícia Kirk na arte de leitura de livros de papel.

21. A hora rubra (The Return of Archons)
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Data Estelar 3156.2 - Chegando no planeta Beta III a Enterprise descobre que a população é controlada por um computador de 6000 anos
denominado Landru, eles ferem a primeira diretriz e libertam o povo do computador. (Uma visão excêntrica da dominação das máquinas)
22. Semente no espaço (Space Speed)
Data Estelar 3141.9 - Lembre-se bem deste episódio, é quando aparece Khan. A
Enterprise encontra a Botany Bay no espaço com sobrevivente da Terra geneticamente
engendrados, o grupo salvo liderado por Khan Noonian Sing deseja controlar a Enterprise e para
isso são capazes até de matar Kirk. Quando Khan se envolve com Marla McGivers tripulante da
nave, tenta concretizar seus planos, mas não obtem sucesso. Todos eles são condenados a colonizar
o planeta Ceti Alpha V que apresenta condições primitivas. Anos mais tarde a Enterprise se vê cara
a cara com Khan na Nebulosa Mutala.

23. Um gosto de armagedon (A Taste of Armageddon)
Data Estelar 3192.1 - Quando a Enterprise leva um Diplomata para Eminiar IV, para
negociar a paz com Vendikar, planetas em guerra há 500 anos, vêem que as guerras são realizadas
por computadores e que a população é forçada a entrar em máquinas de eliminação, quando o intento de paz da Federação é oferecido Kirk e
tripulação se transformam em reféns dos alienígenas, pois segundo eles a Enterprise foi atingida por um ataque simulado do computador e eles
devem se entregar a máquina de desintegração.

24. Este lado do paraiso (This side of paradise)
Data Estelar 3417.3 - No planeta Omicron ceti III os habitantes usam esporos de uma planta para se protegerem dos raios Berthold ,
mortais aos humanos quando expostos por longo tempo. Este espóro também libera as emoções, o grupo avançado é afetado , colocando em risco a
missão. Spock reencontra uma antiga admiradora Leila Kalomi.

25. O demônio na escuridão (The Devil in the Dark)
Data Estelar 3196.1 - Num planeta que possue uma base mineradora uma série de assassinatos é
atribuido a Horta, um espécie pecúliar de alienígena, quando a Enterprise é chamada para investigar o caso,
descobrem que a Horta só quer proteger sua espécie. Neste filme Dr. Mccoy está ótimo quando diz ("Eu sou
médico Jim , não pedreiro) se referindo a constituição da Horta que é de silício, quando ele vê que tem que
salvar a criatura com um pouco de cimento....

26. Missão de misericórdia (Errand of Mercy)
Data Estelar 3198.4 - Spock e Kirk vão ao planeta Organia que é pacífico pedir autorização para a
construção de uma base da Federação ali, mas chegando lá descobrem que os Klingons também querem o
mesmo, vendo que os governantes não tomam uma decisão ao seu favor, Kirk e Spock os pressionam, mas descobrem que os Organianos são seres
muito mais evoluídos e dispostos a tudo para conseguir a paz. Logo depois deste incidente em 2267 é imposto o TRATADO DE PAZ DE
ORGANIA entre os Klingons e a Federação.

27. O Fator Alternativo (The Alternative Factor)
Data Estelar 3087.6 - A Enterprise encontra Lasarus um homem que para salvar o Universo tem que se isolar eternamente em um Universo
Alternativo com seu igual alternativo.

28. A cidade à beira da eternidade (The city on the edge of forever)
Data Estelar 3134.0 - A Enterprise descobre um planeta onde está o ser chamado O Guardião da Eternidade que utiliza O Portal do Tempo.
Mccoy se teletransporta para o planeta acidentalmente e entra no Portal do Tempo, sendo levado para o século XX (1929) da Terra. Spock e Kirk vão
atrás dele para resgatá-lo lá Kirk conhece seu grande amor Edith Keller, mas não consegue consumar seus intentos. Episódio Excelente. O roteiro foi
ganhador do prêmio Hugo de Ficção Científica. Roteiro escrito por Harlan Ellison.

29. Operação Aniquilação (Operacion - Annihilate)
Data Estelar 3287.2 - Em Deneva a Enterprise investiga casos de loucura coletiva, desecadeado por uma espécie alienígena que se infiltra
no sistema nervoso. Neste episódio o sobrinho de Kirk, Peter Kirk é uma das vítimas fatais.

20 Ano da Série Clássica (1967-1968)
30. Tempo de loucura (Amok Time)
Data Estelar 3372.7 - Spock está no Pon farr e se vê irremediavelmente forçado a voltar a
Vulcano. Lá ele deve encontrar sua esposa prometida T'Pring a qual não está muito "contente" em
recebê-lo. Ela lança um desafio o Kall-if-fee entre Spock e seu escolhido, que no caso é Kirk os dois
devem lutar até a morte. Neste filme vemos pela primeira vez T'Pal e vários costumes do planeta
Vulcano. Também podemos ver a atenção dispensada pela enfermeira Chapel ao vulcano.

31. O lamento por Adônis (Who mourns for Adonais?)
Data Estelar 3468.1 - A Enterprise é capturada por uma gigantesca mão e levada ao planeta
Pollux IV, lá encontram um ser alienígena que se diz ser Apôlo o deus grego. Carolyn Palamas
historiadora se envolve com o deus, frustrando os planos de Scotty que é apaixonado por ela.
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32. Nômade (The Changeling)
Data Estelar 3451.9 - Uma antiga sonda terráquea encontra a Enterprise para destruí-la. No caminho pelo espaço tal sonda se uniu a uma
entidade-máquina chamada Tan-Ru a qual interfere na programação da sonda determinando que ela deve destruir tudo no seu caminho. Quando a
sonda descobre que o nome do Capitão é Kirk poupa a Enterprise por que este nome é o mesmo de seu criador. No final a sonda se auto-destroi
devido a interferência de Kirk.

33. O Reflexo no Espelho (Mirror, Mirror)
Data Estelar desconhecida - Quando da utilização do teletransporte McCoy, Scotty,
Uhura e Kirk são teletransportados para um Universo Paralelo. Lá a Federação é um Império
Dominador, onde para subir de posto se pratica o assassinato. Enquanto nossos heróis tentam se
adaptar a este novo mundo, na Enterprise do nosso Universo Spock desmascara os sósias e os prende,
posteriormente descobrindo como trocá-los com os seus companheiros de Universo que passam maus
bocados com o Spock do Império Dominador.

34. Fruto Proibido (The Apple)
Data Estelar 3715.0 - Quando a Enterprise chega em Gama Trianguli VI se depara com uma cultura pacífica vivendo num aparente paraíso
com belas paisagens. Eles descobrem porém que a população é comandada por uma entidade denominada Vaal e que eles são seus escravos
submissos, O Grupo Avançado da Enterprise "esquece" da Primeira Diretriz (Com o protesto de Spock), e libertam o povo de Vaal.

35. Máquina da destruição (Doomsday Machine)
Data Estelar 4202.9 - A Enterprise encontra no espaço a Nave USS Constelation completamente inoperante, dentro dela está o último
tripulante vivo Comodoro Mathew Decker. Logo depois deparam com A máquina do juízo final uma espécie de destruidor de mundos a qual se
alimenta vorazmente de tudo que encontra. A Enterprise será o próximo alvo desta máquina e Kirk está preso na Constelation vendo a Enterprise
sofrer ameaças da Máquina da Destruição no final emocionante eles tentam se livrar da máquina introduzindo a própria Constelation a ponto de se
auto destruir no interior da mesma. O filho do Comodoro Decker aparece no Filme Jornada nas Estrelas o Filme como Capitão Will Decker.

36. O dia das bruxas (Catspaw)
Data Estelar 3018.2 - Tripulantes da nave são acometidos de "possessões" espirituais ao descerem ao Planeta Pirys VII , quando Kirk ,
McCoy e Spock descem ao planeta para investigar se deparam com gatos pretos, bruxas e fantasmas. Descobrem que na verdade são ilusões criadas
por uma dupla de alienígenas.

37. Eu Mudd (I, Mudd)
Data Estelar 4513.3 - Mudd reaparece aqui em um divertido episódio. Ele se tornou o soberano de um planeta de Andróides. Ao mandar
um andróide a Enterprise com ordens para trazer a nave até ele, encontra seus velhos conhecidos Kirk e companhia. Eles são forçados a descer no
planeta e se submeter a vontate de Mudd, até que os andróides se rebelam e Kirk e Cia. mais Mudd tem que se unir para conseguir desativá-los. O
motivação dos andróides foi desencadeada tendo em vista as ordens sem sentido que Mudd dava as quais eles se negavam a cumprir, na verdade eles
pretendiam dominar a raça humana então Kirk e Cia começaram a agir de forma estranha, embaralhando os circuítos dos andróides que acabavam
"queimando."

38. Metamorfose (Metamorphosis)
Data Estelar 3219.4 - Quando a nave auxíliar da Enterprise transporta a comissária Nancy Hedford sob os cuidados do Dr. McCoy, essa é
desviada da rota por uma estranha nuvem espacial. São direcionados a um planetóide e lá encontram Zephran Cochrane que foi salvo por uma
criatura de gás que ele chama de companheiro. Kirk e os demais ficam surpresos ao verem Zephran o inventor da Dobra Espacial, e descobrem mais
tarde que o alienígena gasoso os trouxe de propósito até ali para fazer companhia a Zephran, e que a nuvem de gás na verdade é fêmea . A
companheira.

39. A Caminho de Babel (Jouney to Babel)
Data Estelar 3842.3 - A Enterprise é incumbida de transportar importantes
diplomatas para o planetóide Babel onde haverá uma conferência de paz para aceitar ou não o
planeta Coridan na Federação(2267). Os tellaritas são contra a admissão e isso causa certo
embaraço para os outros embaixadores que são a favor, incluindo aí Sarek (pai de Spock ).
Quando um tellarita é morto com um golpe chamado T'au Chai (Vulcano) as suspeitas recaem
em Sarek. Mas este está com sérios problemas do coração e só Spock pode salvá-lo, isso talvez
não aconteça pois ao investigar o assassinato do Tellarita Kirk é ferido por um (alienígena)
disfarçado de Andoriano, o que tira Kirk do comando. Este filme é um marco, pois é a primeira
vez que aparecem os pais de Spock e conhecemos um pouco da cultura vulcana.

40. O Sucessor (Friday's Child)
Data Estelar 3497.2 - Em Capela IV , Kirk, McCoy e Spock negociam os direitos de
mineração de Topaline,mas os Klingons também estão lá para negociar, o clã dos Akaar está em meio a descontentamentos e a mulher do lider local
após ficar viúva tem que fugir e os três da enterprise a levam junto em uma fulga, mas ela está preste a dar a luz e McCoy usa métodos nada
ortodoxos para poder trazer o bebê a vida. O bebê recebe o nome de Leonard James Akaar em homenagem aos nossos conhecidos heróis.

41. Os anos mortais (The Deadly Years)
Data Estelar 3478.2 - A Enterprise passa pela cauda de um cometa e sua tripulação começa a envelhecer trinta anos por dia, apenas Checov
não sente o efeito do envelhecimento. Para chegar a Base mais próxima a procura de uma cura acabam passando por território Romulano o que põe
em risco a Nave. Assim Checov é a resposta para a descoberta da cura.

118

42. Obsessão (Obsession)
Data Estelar 3619.2 - Kirk e tripulação descobrem uma nuvem de gás que suga as hemácias do sangue, esta nuvem vampira já é velha
conhecida de Kirk que nos tempos da USS Farragut se viu frente a frente com ela não podendo salvar a tripulação pois hesitou na hora de atirar.
Quando o mesmo acontece com o Ten. Garry ele desconta sua raiva no rapaz, criando uma obssessão a respeito da criatura de gás. Depois que Spock
e atingindo (mesmo contento sangue com base de cobre e não de ferro como o sangue humano). Ele volta a sí e descobre que a culpa não tinha sido
dele no caso da USS Farragut e nem do Ten. Garry no caso da Enterprise

43. Um lobo entre cordeiros (Wolf in the Fold)
Data Estelar 3614.9 - Quando Kirk e McCoy levam Scotty para Argelius (um planeta dedicado ao prazer e descanso), para se recuperar de
um acidente em trabalho acabam se envolvendo em assassinatos misteriosos onde Scotty é o principal suspeito. Para não causar um incidente
diplomático eles investigam o caso utilizando para isso até recursos paranormais e descobrem que o verdadeiro assassino é uma entidade maligna
que já rondou a Terra: Jack o Estripador.

44. Problemas aos pingos (The Troubles with Tribbles)
Data Estelar 4523.3 - Ao chegar a uma base Estelar para carregar a Enterprise com
Trigotritical, os tripulantes se deparam com Klingons. Scotty se envolve em uma briga no bar da
Estação causando um problema de animosidade na base. Ao mesmo tempo um mercador oferece a
Uhura um bichinho muito simpático,o Pingo, que se multiplica mais rápido que coelho, o qual
infesta a Base e posteriormente a Enterprise. O filme é hilariante principalmente no final quando os
Klingons se vêem as voltas com os pingos os quais os Klingons odeiam (a reciproca é a mesma).
Em Deep Space 9 cenas deste filme foram usadas no episódio que comemoraram os 30 anos de Star
Trek, onde Sisko contracena com nossos heróis da Série Clássica.

45. O Senhor de Triskelion (The Gamesters of Triskelion)
Data Estelar 3211.7 - Triskelion é um lugar dominados por seres que se acham superiores. Eles criam jogos mortais com seres de vários
planetas por pura diversão. Os lutadores devem lutar até a morte, e estes são mantidos presos em celas. Kirk, Uhura e Checov são capturados quando
usavam o teletransporte e são forçados a lutar para a diversão destes seres. Este episódio é interessante pois aproveita os personagens de Checov e
Uhura os quais são renegados a um segundo plano em muito outros episódios.

46. Um pedaço de Ação (A piece of the Action)
Data Estelar 4598.0 - No planeta Lotia, a cultura lembra os anos 20 do planeta Terra onde
gangsters semelhantes aos de Chicago mandam no planeta. Tudo isso causado por um livro deixado lá
acidentalmente pela USS Horizon que visitou o planeta. Quando Kirk desce com Spock para verificar
como está o planeta são obrigados a negociar com os chefões, pois eles os prenderam como integrantes
de uma gangue rival.

47. Síndrome da imunidade (The Immunity Syndrom)
Data Estelar 4307.1 - Quando a USS Intrepid é destruída Spock sente como milhares de
mentes sumissem do Universo. Quando vão atrás da localização desta nave Vulcana, descobrem uma ameba gigante que consome tudo que vê.
McCoy e Spock se unem para encontrar a destruição de tal ser que se dirige para o Sistema Solar.

48. Uma Guerra particular (A Private Little War)
Data Estelar 4211.4 - Em Neural XIII, planeta que Kirk já visitou antes, a Enterprise descobre que os Klingons andam armando parte da
população com armas de fogo, os amigos de Kirk ainda usam arco e flecha, então ele decide interferir ferindo a Primeira Diretriz. A preocupação é
que isto pode causar uma corrida armamentista mas Kirk não se importa pois visa ajudar a Tribo de seus antigos amigos.

49. Volta ao amanhã (Return to Tomorrow)
Data Estelar 4768.3 - A Enterprise descobre três alienigenas feitos de energia. Sua civilização está extinta. Para voltar a vida corporal
emprestam os corpos de Kirk, Spock e da Dr. Anne Mulhall, para poderem construir andróides e usá-los como corpos. Mas quando vêem que ter o
corpo humano é melhor, insistem em ficar com os corpos emprestados. Spock transfere seu Katra para Christine Chapel para que ele não seja afetado
pelos alienígenas. E McCoy tenta descobrir uma forma de tirar os alienígenas dos corpos de Kirk, Mulhall e Spock.

50. Padrões de Força (Patterns of Force)
Data Estelar 2534.0 - No planeta Ekos, onde o históriador John Gill começou um trabalho de pesquisa e se comprometeu a não interferir
na sociedade local, a Enterprise descobre uma cultura nazista onde os Ekoanos dominam outro planeta chamado Zeon. Os Zeons são presos e
sacrificados pelo bem da população de Ekos. Kirk , McCoy e Spock revertem a situação , quando descobrem que Gill foi usado.

51. Por Qualquer outro nome (By any other name)
Data Estelar 4657.5 - A Enterprise é atraida por um pedido de socorro emitido pelos Kelvas naturais de Andrômeda, o pedido é falso e eles
na verdade querem tomar posse da Enterprise para voltar para sua galáxia nativa. Eles tomam as formas de humanos e com isso adquirem os vícios
da humanidade, só assim Kirk e Cia. são capazes de se livrar dos Kelvas.

52. A Glória de Omêga (The Omega Glory)
Data Estelar desconhecida - A Enterprise encontra em Omega IV o Capitão Ronald Tracey o único sobrevivente de uma praga
bacterológica que dizimou todos os tripulantes da USS Exeter. Ele não quer abandonar o planeta pois ele acha que este lhe dá poderes para a
imortalidade já que ele ficou imune a bactéria. Este episódio foi escrito em 1965 e junto com As mulheres de Mudd e Onde nenhum homem jamais
esteve, foi cotado para ser o segundo piloto da Série Clássica.
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53. O computador suplemo (Ultimate Computer)
Data Estelar 4729.4 - Ao criar o M-5 o Dr. Richard Daystrom, um gênio da computação insiste em instalá-lo na Enterprise, alegando que
os seres vivos e um capitão (ser vivo), são desnecessários para o comando de uma nave espacial. Seu plano dá errado quando o computador toma
decisões que afetam a segurança dos tripulantes e da nave.

54. Pão e Circo (Bread and Circus)
Data Estelar 4040.7 - Quando a Enterprise tem a missão de achar a USS Beagle, vai de encontro ao planeta 892-IV, onde a tecnólogia
lembra o século XX da Terra, mas a forma de vida esta mais para o Impéiro Romano, onde os carros se chamam Sat urno e os gladiadores dos Circus
Maximos se apresentam na TV. Lá eles encontram o Capitão Merik (Merikus) que entregou toda a sua tripulação aos divertimentos do Circus.

55. Missão: Terra (Assignmente Earth)
Data Estelar desconhecida - Ao voltar para 1968 na Terra Kirk e Spock ajudam um misterioso estranho Gary Seven a resolver uma
crise atômica, pois uma Terceira Guerra Nuclear é iminente (1968 , em plena Guerra Fria). Na verdade Seven é um terráqueo escolhido por
alienígenas para intervir com os humanos no caso destes construírem armas muito poderosas e com sua irresponsabilidade destruírem a Terra. (Foi
um bom alerta naquela época e o roteiro sendo de Ficção Científica, passou pelos executivos da censura sem problemas).

30 Ano da Série Clássica (1968-1969)
56. O cérebro de Spock (Spock's Brain)
Data Estelar 5431.4 - Segundo alguns fã é o pior episódio da Série Clássica. Kara uma mulher Eymorg de um planeta atingindo a muito
tempo por uma catastrofe ambiental. Rouba o cérebro de Spock para que este substitua o cérebro controlador do planeta e das máquinas que suprem
as necessidades das Eymorg. O planeta está dividido nas Eymorg (as que vivem no subsolo, no caso só as mulheres) e os Morgs (os que vivem na
superfície, no caso só os homens).

57. O incidente Enterprise (The Enterprise incident)
Data Estelar 5027.3 - KirK e Spock são mandados com a Enterprise para executar uma missão
secreta. Devem entrar no território Romulano e tentar conseguir o segredo do dispositivo de camuflagem. Kirk
vai para o território Romulano se disfarçando de Romulano, Spock é seduzido por uma comandante
Romulana. Assim eles conseguem seus intentos. Porém anos atrás em 2160 foi assinado o Tratado de Algeron
que proibia a Frota Estelar a utilizar tal dispositivo (Por onde anda esse segredo?), e estabelicia a Zona Neutra
Romulana. Este tratado só foi discutido no episódio The Pegasus da Nova Geração. Este argumento também
foi usado em um livro chamado Tempo Assassino de Della Van Hise onde Kirk e Spock voltam a encontar a
Oficial Romulana Thea que deseja se vingar de Spock ou reconquistá-lo.

58. A síndrome do paraíso (The paradise Syndrome)
Data Estelar 4842.6 - Ao descer em um planeta habitado por descendentes de índios americanos, Kirk ativa um dispositivo alienígena que
o atinge lhe causando aminésia. Ele agora pensa pertencer a tribo e se torna o curandeiro deles Kirok até se casa com a nativa Miramanne. Enquanto
isso Spock tenta fazer o dispositivo funcionar para reverter a situação e salvar o planeta de um asteróide que está vindo na direção do mesmo.

59. Ciranda do Poder (And the children shall lead)
Data Estelar 5029.5 - No planeta Triacos as crianças são as únicas sobreviventes de uma expedição científica. As crianças foram tomadas
por um ser alienígena incorpóreo denominado Gorgan que as domina fazendo com que elas se tornem assassinas. A Enterprise começa a investigar e
quando Kirk dá uma lição de moral nas crianças elas se libertam de Gorgan.

60. Não há beleza na verdade? (Is there in truth no beaty?)
Data Estelar 5630.7 - Uma linda mulher cega é transportada pela Enterprise ela é Miranda Jones a assistente do Embaixador Kollos, este
por sua vez é da raça Medusiana, e sua horrendo forma transforma qualquer um que olhe para ele em um louco desvairado. Ela é treinada em elo
vulcano para entrar em contato com o embaixador e ser sua interlocutora para com os demais da Nave.

61. O último duelo (Spectre of the gun)
Data Estelar 4385.3 - Toda a tripulação da Enterprise é transportada para uma recriação bizarra do Oeste Americano na simulação histórica
conhecida no E.U.A. como duelo O.K. onde a gangue dos Clatons enfrentam Whyat Earp e Doc Holliday. A tripulação procura um meio de escapar
desta armadilha desecandeada pelos alienígenas de nome Melkotianos. Este episódio foi escrito por Gene Coon que utilizou um pseudonimo Lee.
Cronin.

62. O dia da Paz (Day of the Dove)
Data Estelar desconhecida - Uma entidade que se alimenta de pensamento violentos atrai a Enterprise e uma Nave Klingon para um
setor da galáxia e faz com que os dois Capitães se degladeiem em insultos para se alimentar destas emoções. Enquanto isso Checov (filho único) é
envolvido pela entidade fazendo acreditar que possue um irmão Piotr e que este foi morto pelos Klingons deixando as animosidades crescerem entre
os dois grupos. Ao final todos se unem e tentam se concentrar só em pensamentos bons para neutralizar o poder da criatura.

63. O mundo infinito (For the world is hollow and I have touched the Sky)
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Data Estelar 5476.3 - McCoy decide ficar em Yonada quando descobre que esta para morrer de uma doença terminal e que não existe uma
cura conhecida, Yonada é um planetóide perdido no espaço, quando Kirk já perdeu as esperanças de manter o médico na nave Spock acha a cura da
doença de McCoy no Livro Fabrini na biblioteca da própria Yonada.
64. A teia Tholianos (The Tholian Web)
Data Estelar 5693.4 - Quando a Enterprise encontra a Defiant perdida no espaço próximo a uma zona instável que oscila entre dois
universos temporais, Kirk vai até a Defiant para investigá-la acaba oscilando também entre os dois universos. Então aparecem os Tholianos querendo
destruir a Enterprise e a Defiant pois acusam a todos de invadirem seu espaço. Na verdade aquela é uma armadilha onde os Tholianos capturam os
invasores.

65. Os herdeiros de platão (Plato's Stepchildren)
Data Estelar 5784.2 - A Enterprise encontra Platonius um planeta classe M, seus
habitantes possuem incríveis poderes mentais. Para conseguir um médico coisa que eles não
possuem e a Enterprise tem, eles capturam alguns tripulantes, entre eles Spock, Kirk e Uhura,
para forçar McCoy a ficar no planeta eles torturam os tripulantes da Enterprise de várias formas.
É neste filme que acontece o beijo que não acontece...(entre Kirk e Uhura), pois depois que o
beijo foi filmado os executivos da NBC mandaram cortar a cena do beijo interracial.

66. Ao piscar de um olho (Wink of an Eye)
Data Estelar 5710.5 - A Enterprise é invadida por alienígenas que só podem ser vistos
em um tempo muito acelerado, os Escalosianos, a sua rainha deseja que Kirk seja seu amante
para que ela possa repovoar seu planeta.

67. Jóia Rara (The empath)
Data Estelar 5121.0 - Quando a Enterprise tem a missão de evacuar alguns cientistas de Minara II ,localizada no Sitema Minaran, Kirk,
Mccoy , Spock e Lal que possue poderes empáticos (não é a Lal do Data da Nova Geração), são capturados pelos Vianes e torturados, Lal é morta
para salvar os demais. Ela podia sentir os planos dos Vianes por isso foi eliminada.

68. Elaan de Troyius (Elaan of Troyius)
Data Estelar 4372.5 - A Enterprise leva Elaan do Planeta Ellas para se casar em Troyius no Sistema Tellum. A belíssima mulher possue
uma substância nas lágrimas que faz o homem que olhar para ela se apaixonar estantaneamente. Ela não quer ir para Troyius e usa as suas lágrimas
para envolver Kirk e tentar fazer com que ele não a leve para o Sistema Tellum.

69. A destruição (Who Gods destroy)
Data Estelar 5718.3 - O ex-capitão de Nave Estelar Garth de Izar sofre de uma doença denegerativa cerebral o que causa-lhe uma doença
psicológica grave . Eles e mais 15 enfermos estão na colônia de Elba II, fazendo um tratamento. Garth entra na Enterprise quando esta vai a colônia e
quer se tornar Capitão novamente, para isso usa a Nave comandada por kirk. Spock , Kirk e Mccoy revertem a situação.

70. A sua última batalha (Let that be your last battlefield)
Data Estelar 5730.2 - Lokay foi acusado de um crime que não cometeu em seu planeta natal Cheron. Finalmente ele é capturado por Bele,
uma espécie de comissário de polícia do tal planeta. Na verdade Lokay é perseguido por motivos raciais, ele e Bele são os últimos integrantes de
Cheron (isso eles descobrem ao voltar ao planeta destruido por guerras raciais) e continuam brigando por causas raciais mesmo assim, pois um
possue o lado direito do rosto branco e o outro possue o lado esquerdo branco. (Um tema bem explorado na década de 60 –1968– quando a
discriminação racial nos EUA atingia o auge de sua violência).

71. A marca de Gideon (The Mark of Gideon)
Data Estelar 5423.4 - Odona é filha do Primeiro Ministro Hodin do Planeta Gideon, quando ela pega uma doença (isto como voluntária) é
curada por McCoy e sua equipe de infectologia. Gideon possue uma superpopulação e não possue doenças nem dificuldades. Mais e mais pessoas do
planeta querem pegar a doença de Odona para diminuir a população do planeta e decidem capturar Kirk por quem a moça se apaixona para
disseminar doenças no planeta diminuindo sua população.

72. O sobrevivente (That Which survives)
Data Estelar desconhecida - Quando a Enterprise é incumbida de estudar Kalladan, descobre neste planeta uma mulher chamada
Losira ela é a última sobrevivente de seu povo que morreu por causa de um vírus desencadeado por eles mesmos na construção do planeta e seus
sistemas artíficiais de clima. Ela mantem uma imagem holográfica que protege o planeta para enganar quem se aproxime.

73. As luzes de Zetar (The lights of Zetar)
Data Estelar 5725.3 - A Enterprise é incumbida de ir ao planetoide Alpha onde se encontra uma vasta biblioteca e transferir estas
informações para os bancos de dados da nave. No grupo que cuidará da transferência, esta a Ten.Mira Romaine, mas sua mente é invadida por uma
forma de vida incorpórea do Planeta Zetar, que causa danos ao seu corpo, Scotty muito amigo da moça faz de tudo para livrá-la da forma de vida
alienígena de Zetar.

74. Requiém para Matusalém (Requiem for Methuselah)
Data Estelar 5843.7 - Ao chegar ao planeta Holberg 917G, A Enterprise procura pela cura da febre rigeliana, lá encontram o Dr. Flint e sua
ajudante Rayna. Descobrem que Flinte é imortal e é de origem terráquea nascido na Mesopotâmia em 3834 a.C. Kirk se interessa por Rayna mas
descobre que ela é uma andróide construída por Flint para acompanhá-lo na imortalidade de seu corpo. Ele é muito chegado a música clássica e tem
predileção por Beethoven.
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75. O caminho para o Éden (The Way to Eden)
Data Estelar 5832.3 - A Enterprise ajuda um grupo de tripulantes a deriva no espaço , sua nave é a Aurora. Eles na verdade são liderados
pelo Dr. Sevrin que é obsecado pela idéia de achar um planeta paraíso chamado Éden. A Entreprise acha um planeta semelhante, quando isso
acontece o grupo foge da Enterprise com uma nave auxíliar tentando destruir a Enterprise para que ela não fale a respeito do planeta para mais
ninguém. Este episódio originalmente era para contar um romance entre Kirk e Joana McCoy (filha do Dr. McCoy) escrito por D.C.Fontana, que
neste episódio assina com o nome de Michael Richards. O personagem Joana é substituido por Irina Galliulin por quem Checov nutri uma paixão.

76. Os guardiões das nuvens (The Cloud Minders)
Data Estelar 5818.4 - A Enterprise vai ao planeta Ardana em busca de um carregamento de Zienite, o qual será a cura de uma praga de um
planeta vizinho. Chegando lá encontram um mundo dividido entre os moradores das nuvens e os trabalhadores da superfície. Há grande
descontentamento entre os trabalhadores da superfície, causando uma espécie de guerra cívil entre os dois extratos sociais. Kirk se vê envolvido
quando ambos os grupos não o deixam partir para levar o Zienite.

77. Por trás da Cortina (The savage Curtain)
Data Estelar 5906.4 - A Enterprise encontra um planeta semelhante a Terra, ao descerem se deparam com Abraham Lincon e Surak, eles
devem lutar contra os malvados da galáxia: Coronel Green, Kahless, Genghis Khan e Zora, num duelo entre os mocinhos e os bandidos. Kirk ,
McCoy e Spock ajudam Surak. Surak é o idealizador e lider da filosófia vulcana que aboliu as emoções.

78. Todos os nossos ontens (All our Yesterday)
Data Estelar 5943.7 - Quando Kirk , Spock e McCoy chegam a Sarpeidon descobrem que a estrela deste sistema está para explodir, a
população de Sarpeidon descobriu uma forma de fugir desta destruição, criaram uma máquina em forma de Portal que os envia para o passado do
planeta, isso adia para a eternidade o hecatombe planetário. Spock, Kirk e McCoy encontram o guardião do portal na biblioteca Atavachron o Sr.
Atoz (A to Z) esta designação é porque ele é o guardião da Biblioteca do Planeta. Pensando se tratar de mais habitantes do planeta ele os leva para o
passado do planeta , Kirk para uma época mais recente e Spock e McCoy para a idade glacial do planeta. Lá os dois encontram Zarabeth, belíssima
mulher exilada lá por não concordar com os métodos de governo do planeta e esta constante fuga da realidade. Spock se apaixona por Zarabeth pois
suas emoções voltam a ser primitivas devido a este deslocamento temporal (efeitos do portal). Ele briga com McCoy e fica com a moça. Este
argumento foi usado em dois livros de A.C.Crispin O filho de Spock e o Portal do Tempo, onde o filho de Spock com Zarabeth aparece: Zar.

79. O intruso (Turnabout Intruder)
Data Estelar 5928.5 - Respondendo a um pedido de socorro do planeta Camus II , Kirk reencontra uma ex-namorada Janice Lester. Esta
descobriu uma máquina alienígena que é capaz de transferir mentes entre corpos, ela toma o corpo de Kirk e começa a comandar a Enterprise. Spock
descobre e reverte o ocorrido. A Enterprise-D faz referência aos sobreviventes de Camus II no episódio Legacy.

A Série Animada de Jornada nas Estrelas
Três anos após a série sair do ar na TV americana, Star Trek começou realmente a se popularizar através das reprises, foi criada
uma série de 22 desenhos animados que, se não atingiu o mesmo nível da série, marcou por apresentar uma qualidade bem superior
em comparação aos demais desenhos da época. A animação era fraca, mas as historias, de uma impressionante seriedade, realçadas
pelas possibilidades de se criar alienigenas bem estranhos.
Alguns episódios resultaram em excelentes historias, como “Yesteryear”, escrita por D.C. Fontana, uma das produtoras que era a
alma da Série Clássica. No original, os episódios eram dublados pelos proprios atores da série.
No Brasil a Série Animada passou na antiga sessão “Globo Cor Especial” e uma rapida passagem pelo SBT, e saiu do ar até hoje.

Episódios da Série Animada
Atenção: os episódios animados da serie classica não são considerados pela Paramont como canon (que fazem parte) do universo
de jornada nas estrelas, apenas as produções com atores reais, isso exclui os desenhos, jogos, e etc, da cronologia oficial.
01. Outrora (Yesteryear)
Data Estelar 5373.4 - Depois de uma missão envolvendo o guardião da eternidade, ninguém reconhece Spock, que deve
retornar ao passado para salvar a sua propria vida durante um ritual Vulcano.
02. Procura-se um Planeta (One of Our Planet is Mission)
Data Estelar 5371.3 - Quando uma enorme nuvem cósmica que destroi planetas é interceptada pela Enterprise, Spock tenta um
contato telepática para convencê-las a parar de atacar planetas populados.
03. O Sinal Lorelei (The Lorelei Signal)
Data Estelar 5483.7 - A Enterprise visita um planeta onde uma raça de mulheres sedutoras sugam a força vital dos homens para
matê-las vivas; Uhura e um grupo avançado composto só por mulheres deve resgatar rapidamente os tripulantes homens que foram
capturados.
04. Mais Pingos, Mais problemas (More Trouble, More Tribbles)
Data Estelar 5392.4 - A Enterprise regata Cyrano Jones e uma nova geração de Pingos que crescem assustadoramente ao invés
de se reproduzirem. Mas Jones havia roubado um predador de Pingos de uma nave Klingon que agora o querem devolta.
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05. O Sobrevivente (The Survivor)
Data Estelar 5143.3 - Um metamorfo encontrado pela Enterprise assume a forma de um filantropo desaparecido, para executar
uma missão de espionagem Romulana.
06. O Vulcano Infinito (The Infinite Vulcan)
Data Estelar 5554.4 - Um gigante clonado das Guerras Eugênicas, quer clonar Spock em sua própria imagem como um
pacificador galáctico.
07. As Mágikas de Megas-Tu (The magiks of Megas-Tu)
Data Estelar 1254.4 - A Enterprise chega a um local onde a mágica tem mais importância do que a tecnologia, e a tripulação
encontra um alien que foi base para os mitos terrestres do Diabo.
08. Era uma vez um Planeta (Once Upon a Planet)
Data Estelar 5591.2 - A Tripulação retorna ao planeta visitado em A Licença, apenas para encontrar o seu benigno guardião
morto e o computador que transformou o local em um local terrivelmente perigoso.
09. A Paixão de Mudd (Mudd’s Passion)
Data Estelar 4978.5 - Kirk resgata Harry Mudd de um grupo de mineradores para os quais havia vendido uma fórmula falsa da
poção do amor. Mas ninguém se surpreende mais com as ações de Mudd, quando a poção funciona após a enfermeira Chapel usa-la
em Spock.
10. O Incidente Terratin (The Terratin Incident)
Data Estelar 5577.3 - Todos a bordo começam a encolher depois de serem atingidos por um raio, e acabam por encontrar uma
colônia perdida da Terra em miniatura.
11. A Armadilha do Tempo (The Time Trap)
Data Estelar 5267.2 - A Enterprise é aprisionada no Triângulo Delta com uma nave Klingon, onde encontram um cemiterio de
outras naves com suas tripulações vivendo em harmonia. Kirk e o Capitão Kor (de “Missão de Misericórdia”) descobrem que a
sobrevivência nesse lugar depende de uma aliança entre os povos presentes.
12. O Elemento Ambergris (The Ambergris Element)
Data Estelar 5499.9 - Em um instável planeta coberto quase que totalmente por oceanos, Kirk e Spock são transformados em
criaturas aquáticas chamadas Aquans, um raça que luta contra os “land-wellers”.
13. A Arma de Escravos (The Slaver Weapon)
Data Estelar 4187.3 - A tripulação da Enterprise é vitima dos Kzin, uma perigosa raça tentando coletar uma antiga tecnologia.
14. Além da Estrela Mais Distante (Beyond The Farthest Star)
Data Estelar 5221.3 - Uma entidade malevolente e sem forma toma o controle da Enterprise, mas Kirk a atrai para um estrela
de massa implodida, tentando salvar a tripulação e a nave.
15. A Visão do Observador (The Eye of the Beholder)
Data Estelar 5501.2 - Um grupo avançado é aprisionado em uma especie de Zôo, onde seus mantedores não acreditam que os
tripulantes da Enterprise sejam seres inteligentes.
16. Guerra Santa (The Jihad)
Data Estelar 5683.1 - Uma antiga raça pede a Kirk e Spock para ajudá-los a prevenir uma guerra santa guardando a alma de um
pacificador.
17. Os Piratas de Orion (The Pirats of Orion)
Data Estelar 6334.1 - Spock contrai uma doença fatal para os Vulcanos, mas o tratamento é roubado pelos piratas de Orion.
18. Bem
Data Estelar 7403.6 - Um observador do povo Pandron, Bem, é designado à bordo da Enterprise para ver se sua raça deve
partilhar sua tecnologia médica, que é pleiteada pela Federação.
19. O Piadista Prefeito (Pratical Joker)
Data Estelar 3183.3 - Depois de passar por uma nuvem de energia, a Enterprise é infestada por estranhos objetos, enquanto é
perseguida pelos Romulanos.

123

20. Albatroz (Albatross)
Data Estelar 5275.6 - Dr. McCoy é preso e condenado por causa de uma praga em um planeta que ele havia visitado anos
antes. A tripulação da Enterprise contrai a doença enquanto procura por evidências para salvar o bom doutor.
21. Afiado como um Dente de Serpente (How Shaper Than a Serpent’s Tooth)
Data Estelar 6063.4 - Um astronauta milenar que visitou a Terra séculos atrás e fora chamado de Deus captura Kirk, como um
item para a sua coleção de espécies influenciadas por ele.
22. Incidente Anti-Horário (The Counter-Clock Incident)
Data Estelar 6770.3 - Quando Robert April, o primeiro Capitão da Enterprise, e sua esposa viajam a bordo para sua cerimônia
de aposentadoria, a tripulação é atraída para um universo onde o tempo anda para trás, e se tornam crianças. Por causa de sua idade,
April permance adulto e assume o comando. Último Episódio da Série Animada.

Os Filmes com a Tripulação Clássica
O elenco da Série Clássica esteve presente em seis longa metragens para o cinema, fazendo assim o caminho inverso da maioria
dos
filmes,
os
quais
primeiro
estreiam
no
cinema
e
depois
se
tornam
séries
de
televisão.
Em 1969 a Série Clássica se despede da TV, mas deixa uma legião de seguidores ávidos por novos lançamentos, em 1973 é criada a
Série Animada com os personagens que fizeram tanto sucesso na Série de TV, e se inicia um novo projeto Star Trek II , onde uma
nova tripulação comandaria a Enterprise. Porém os planos não deram certo. Tendo em vista os novos lançamentos na área da Ficção
Científica por outros estúdios, a Paramout instigou os produtores de Star Trek II a lançar um filme de longa metragem seguindo as
novas técnicas desenvolvidas por Staley Kubrick no filme, 2001 Uma Odisséia no Espaço. E assim se fez, aproveitaram parte do
elenco de Star Trek II e construíram em cima do roteiro do piloto um filme em longa metragem era o ano de 1979...

Jornada nas Estrelas, o Filme. (1979)
(Star Trek: The Motion Picture)
Diretor: Robert Wise
Roteiro: Harold Livingston
Trilha sonora: Jerry Goldsmith
Atores convidados: Persis Khambatta e Stephen Collins
Data Estelar 7412.6 : Uma nuvem desconhecida com imenso poder ataca e destroí três naves klingons...assim começa a aventura
da tripulação da nova Enterprise, que está na doca espacial da base terrestre. James Kirk é convocado e assume a Enterprise depois de
dois anos trabalhando com serviços burocráticos na Federação Unida de Planetas. Ele substitui o Capitão Will Decker , filho do
Comodoro Decker ex-conhecido de Kirk. Aos poucos a tripulação antiga vai chegando e se juntando a Scott, Uhura , Sulu e Checov ,
que já estão na nave. Todos assumem seus postos. A medida que a nuvem se aproxima do perímetro do Sistema Solar o perigo
aumenta para o planeta Terra, mas com ajuda de Spock , Kirk e Cia. defrontam a grande ameaça, que é desencadeada por uma antiga
sonda terrestre a Voyager. Efeitos especiais magníficos que valeu uma indicação para o oscar e trilha sonora de arrepiar. Vale a pena
ver todos juntos de novo depois da Série Clássica.
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Jornada nas Estrelas II : A Ira de Khan. (1982)
(Star Trek II: The Wrath of Khan)
Diretor: Nicholas Meyer
Roteiro: Jack B. Sowards
Atores convidados: Ricardo Montalban e Kirstie Alley

Data Estelar 8130.3: Kirk e Spock estão inspecionando o teste mais famoso da Frota Estelar o Kobayashi Maru, realizado por
Saavik (aqui interpretado por Kirstie Alley), muita fumaça e a moça não passa. Enquanto isso Khan (o vilão mais famoso de Jornada
nas Estrelas) captura Checov e o Capitão Terrell da USS Reliant . Khan toma a nave e descobre Gênesis um projeto científico o qual
quando em funcionamento é capaz de trazer vida a planetas mortos, recriando um éden. Após capturar a Reliant Khan parte para a
base espacial onde se esconde o projeto que está sob comando da Dr. Carol Marcus e seu filho David Marcus , Carol teve um
envolvimento romântico com Kirk no passado e este desconhece a existência do filho. Khan rouba o poderoso dispositivo e detona ele
em um planeta deserto o qual a Federação depois vem a chamar de Gênesis. A Enterprise ainda em missão de treinamento é chamada
para resgatar os integrantes da base espacial, os jovens cadetes e alferes fazem o melhor possível , mas quando Khan descobre que seu
inimigo número um está a caminho, prepara uma armadilha para ele, as duas naves se encontram e vão em direção a Nebulosa Mutara
, onde uma grande batalha é desencadeada. O final é comovente quando Spock recebe uma dose letal de radiação para salvar a nave e
a tripulação. Em homenagem ao amigo, Kirk o sepulta no espaço e seu sepulcro aterriza no novo Planeta Gênesis.

Jornada nas Estrelas III: A procura de Spock. (1984)
(Star Trek III: The search for Spock)
Diretor: Leonard Nimoy
Roteiro: Harve Bennett
Trilha sonora: James Horner

Atores convidados: Robin Curttis e Christopher Lloyd

Data Estelar 8210.3: Tenente Saavik (agora desempenhada por Robin Curtis) e Dr. David Marcus estão em missão de pesquisa
no planeta Gênesis, missão desempenhada pela USS Grissom . Enquanto isso a Enterprise está de volta em casa, McCoy começa a
agir estranhamente, e Kirk fica preocupado, Sarek procura Kirk e fala a respeito do Katra , a alma vulcana que deve ser passada para
um familiar em um ritual vulcano obscuro. Kirk descobre então que deve recuperar o corpo de Spock e levá-lo de volta a Vulcan onde
seu Katra será transferido. Para isso ele reúne sua tripulação de ponte. Como a Enterprise não tem permissão para ir até o planeta
Gênesis, eles fazem uma insurreição e fogem com a nave, antes danificando os dispositivos da NX-2000 USS Excelsior nave que
ainda está em fase de experimentação sendo capaz de dobra transwarp. Quando chegam ao planeta deparam com uma Ave de Rapina
Klingon e com o General Kruge (Christopher Lloyd), que pretende descobrir o segredo de Gênesis e usá-lo para fins próprios.
Kruge mantém David e Saavik (que acabam encontrando um Spock rejuvenescido pelo efeito do Gênesis), como reféns. Enquanto
isso Spock, passa por todas as fases da puberdade vulcana, envelhecendo rapidamente, o que ocorre com o planeta também, pois o
dispositivo não funciona devidamente. Kirk é forçado a descer no planeta com sua tripulação e deixam a Enterprise para trás. Kruge
pensa que eles se entregarão junto com a Enterprise, então envia seus homensa a nave, mas descobre que ela está em processo de
autodestruição, e explodem com a Entreprise. No planeta Kirk e Cia. vêem a nave caindo em um céu vermelho/amarelo, depois de um
peque confronto com o Capitãp Klingon, todos são teletransportados para a Ave de Rapina Klingon e seguem direto para Vulcan,
chegando lá o ritual vulcano é desencadeado, e a alma de Spock volta para seu corpo, deixando McCoy descançar em paz...
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Jornada nas Estrelas IV: A volta para casa. (1986)
(Star Trek IV: The voyager home)
Diretor: Leonard Nimoy
Roteiro: Steve Meerson, Peter Krikes, Harve Bennett e Nicholas Meyer
Trilha sonora: Leonard Rosenman
Atriz convidada: Catherine Hicks

Data Estelar 8390: Quando Kirk e Cia. voltam para a Terra, a bordo na Ave de Rapina Klingon para se entregarem a Frota
Estelar, recebem uma estranha mensagem de socorro e alerta, uma sonda desconhecida está rumando para a Terra causando destruição
em seu caminho. Spock utilizando os computadores da nave klingon descobre que o som emitido pela sonda é o mesmo emitido pelas
baleias corcundas terráqueas, que no século XXIII já estão extintas. Eles decidem voltar no tempo se valendo do efeito estilingue
desencadeado pela gravidade do sol, que atua como acelerador temporal. Quando voltam no ano de 1986 se deparam com uma Terra
do passado, então começam as grandes tiradas de humor de um roteiro cheio de carisma.
Eles se dividem em grupos, Checov e Uhura vão atrás do porta-aviões Enterprise em busca de material radioativo para fazer os
motores da Ave de Rapina funcionarem, McCoy e Scott vão atrás de um grande tanque para transportarem a baleia (é nesta parte que
acontece a cena antológica de Scott conversando com o mouse do computador), Sulu procura um helicóptero para o transporte do
tanque, e Kirk e Spock vão atrás de uma baleia corcunda. Tudo dá certo no final, depois de idas e vindas. Ao voltarem para o século
XXIII são levados para uma corte marcial, Kirk é rebaixado a capitão e todos são designados para a Enterprise - A que está novinha
em folha. Enfim um filme ecologicamente correto.

Jornada nas Estrelas V: A Fronteira Final. (1989)
(Star Trek V: The Final Frontier)
Direção: Willian Shatner
Roteiro: David Loughery
Trilha sonora: Jerry Goldsmith
Atores convidados: Laurence Luckinbill e David Warner

Data estelar 8454.1: Kirk, McCoy e Spock estão de férias, Kirk tenta escalar a El Capitain e Spock tenta aprender (Roll..roll....life
is just a dream) músicas de acampamento, tudo isso acompanhado de feijão. Sem mais nem menos recebem um chamado da Frota e
por mais que não queiram voltam para o trabalho, a sua missão é capturar um louco vulcano que seqüestrou vários embaixadores que
estavam em reunião. O Vulcano é Sybok irmão mais velho de Spock e todos (Sybok e os embaixadores ) seqüestram a Enterprise para
ir em uma cruzada divina, atrás de Deus. Sem saber a Enterprise é seguida por uma nave Klingon, pois um dos embaixadores é
Klingon, todos vão para a barreira da Galáxia e lá encontram uma entidade que se diz Deus...então Kirk solta uma das suas: "Por que
Deus quer uma nave estelar?..." bem depois disso a farsa é desmascarada e todos voltam para as férias.

Jornada nas Estrelas VI: A terra desconhecida. (1991)
(Star Trek VI: The Undiscovered Country)
Diretor: Nicholas Meyer.
Roteiro: Nicholas Meyer, Leonard Nimoy e Denny M. Flinn
Trilha sonora: Cliff Eidelman
Atores convidados: Christopher Plummer, Kim Cattrall
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Data Estelar 9521.6: O agora Capitão Sulu comandando a USS Excelsior, capta um grande acidente em uma das luas de Kronos,
Praxis , que fica completamente destruída. Com isso o Império Klingon só tem 50 anos de vida útil, depois seu oxigênio acabará. Os
Klingons só tem uma alternativa negociar com a Federação e fazer um acordo de paz. É destacado o Chanceler Gorkon para iniciar as
negociações e a Enterprise-A é designada para escoltar a comitiva Klingon. Porém um complô está preste a vir a tona.
Depois do jantar de boas vindas oferecido pela tripulação da Enterprise a tripulação da Ave de Rapina o Chanceler Gorkon é
morto, Kirk e McCoy levam a culpa e são levados como prisioneiros para um asteróide prisão Rura Penth . Sem antes deixarem de
passar por um julgamento Klingon, eles são defendidos pelo avô de Worf ( Next Generation ), que trabalha aqui como advogado de
defesa. Enquanto isso Spock coloca a tripulação em um árduo trabalho de investigação e acabam descobrindo todo o complô que
envolve uma protegida de Spock Ten. Valeris e o Almirante Cartwright . Depois da morte do Chanceler Gorkon sua filha Azetbur
assume a missão do pai, guarnecida pelo Gen. Chang . Cenas belíssimas das naves, e muita emoção nas cenas de neve e amplitude em
Rura Penth. Sem falar na ação proporcionada por cenas eletrizantes. Este filme comemorou os 25 anos de Star Trek. Este filme
também é importante pois relata o encontro de paz de Khitomer (2398), que será muito citado nos episódios da Nova Geração.

Personagens Principais da Série Clássica
Esta adaptação se baseia nos personagens como estão no final da série.
James Tiberius Kirk (Willian Shatner)
Especilização: Operações/Segurança

ST 13 DX 14 IQ 15 HT 14
Vantagens; Desvantagens: Atraente; Reflexos em Combate; Intuição; Hierarquia Militar x6;
Impulsividade; Senso de Dever (Para com a sua Tripulação); Intorelancia (Klingons);
Peculiaridades: Aprecia Antiguidades; Gosta livros (de papel).
Perícias: Administração 17; Armas de Feixe (Phasers) 16; Artilharia (Canhão Phaser) 15; Artilharia
(Phasers da Nave) 15; Artilharia (Torpedos Fotônicos) 15; Astrofísica 13; Astronavegação (Dobra
Espacial) 15; Briga 17; Condução/NT 15; Diplomacia 18; Eletrônica (Computadores) 13; Eletrônica
(Comunicações) 13; Eletrônica (Sensores) 13; Estratégia (Espacial) 17; Escalada 14; Faca 14; História
(Federação) 14; Interrogatório 15; Intimidação 14; Jurisprudência (Federação) 14; Liderança 15;
Operação de Computador 15; Pilotagem (Nave Auxiliar) 14; Pilotagem (Nave Estelar) 14; Programação
de Computadores 13; Psicologia (Humana) 15; Psicologia (Klingon) 13; Op. de Aparelhos Eletrônicos
(Comunicações) 15; Op. de Aparelhos Eletrônicos (Phasers da Nave) 15; Operação de Aparelhos
Eletrônicos (Sensores) 15; Op. de Aparelhos Eletrônicos (Sistemas de Segurança) 14; Op. de Aparelhos Eletrônicos (Torpedos
Fotônicos) 14; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Transportadores) 15; Primeiros Socorros 14; Historia 14; Idioma Padrão da
Federação 15; Matemática 14; Física 13; Sobrevivência (Florestas) 14; Trato Social (Federação) 15; Xenobiologia 13; Xenologia
(Terrestre) 13; Xenologia (Klingon) 13; Queda Livre 14 Tática 18.
Capitão Kirk nasceu em 2233 em Iowa, aos 13 anos foi um dos sobreviventes de Tasos IV, uma colônia terrestre (A consciência
do Rei), (The conscience of the king). Foi considerado um cadete com grande futuro quando recebeu sua graduação. Ele foi o
primeiro a passar no teste Kobayashi Maru (usando um subterfúgio inusitado). A USS FARAGUT foi a primeira nave onde serviu.
Ao longo de sua carreira sua coragem e determinação o impeliram a sempre subir de posto. Quando se tornou Capitão recebeu o
comando da USS ENTERPRISE substituindo o Capitão Pike. Sempre fora conhecido por seu senso de humor extremado e seu ar de
Don Juan muito comentado pelas tripulantes da nave. Seus melhores amigos são Spock e McCoy fazendo assim um triangulo de
conflitos emocionais, na verdade Kirk é o equilíbrio entre o lógico Spock e o temperamental McCoy. Sua astúcia tanto na luta como
nas conversas o consagrou como um diplomata (claro ele não segue a linha Picard). Kirk é muito mais lider de um pequeno esquadrão
do que de um batalhão, isso fica patente em seu estilo, no qual atira primeiro e pergunta depois. Mesmo assim Kirk tem seus
admiradores (Sisko é um deles). Odiado pelos Klingons ele sempre conseguiu sair vitorioso de todos os confrontos com esta raça, (Só
não obtve sucesso no caso da vida de seu filho David Marcus Kirk), no filme "A Procura de Spock".
Spock filho de Sarek (Leonard Nimoy)
Especializações: Ciências/Operações/Engenharia

ST 19 DX 12 IQ 18 HT 15
Vantagens; Desvantagens: Meio-Vulcano; Hierarquia Militar x5; Bom Senso;
Tripulante da Frota; Estigma Social (Meio-Humano, apenas em Vulcano); Senso de
Dever (seus companheiros).
Peculiaridades: Orgulha-se de ser Vulcano; Não deseja o Comando.
Perícias: Administração 18; Armas de Feixe (Phasers) 15; Armeiro (Armas de Feixe)
18; Armeiro (Phasers da Nave) 18; Armeiro (Torpedos Fotônicos) 18; Arqueologia
Comparativa 17; Artilharia (Phasers da Nave) 14; Artilharia (Torpedos Fotônicos) 14;
Astrofísica 18; Astronavegação (Dobra Espacial) 18; Astronomia 19; Bioquímica 17;
Botânica 18; Briga 15; Ecologia 18; Eletrônica (Computadores) 19; Eletrônica (Comunicações) 18; Eletrônica (Escudos Defletores)
19; Eletrônica (Sensores) 19; Eletrônica (Suporte de Vida) 18; Eletrônica (Transportadores) 18; Engenharia (Motores de Dobra) 18;
Engenharia (Motores de Impulso) 17; Engenharia (Geradores de Campo Subespacial) 16; Engenharia (Gerador de Antimatéria) 16;
Estratégia (Espacial) 18; Física 20; Física Subespacial 18; Fisiologia(Vulcana) 18; Fisiologia (Humana) 18; Genética 18; Geologia 18;
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Mecânica (Motores de Dobra) 19; Mecânica (Motores de Impulso) 17; Operação de Computador 18; Op. de Aparelhos Eletrônicos
(Comunicações) 18; Op. de Aparelhos Eletrônicos (Phasers da Nave) 18; Op. de Aparelhos Eletrônicos (Sistemas de Segurança) 18;
Op. de Aparelhos Eletrônicos (Torpedos Fotônicos) 18; Programação de Computadores 18; Operação de Aparelhos Eletrônicos
(Sensores) 18; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Transportadores) 18; Pesquisa 19; Primeiros Socorros 19; Queda Livre 13;
Química 19; Historia 18; Idioma Padrão da Federação 18; Idioma (Vulcano) 18; Matemática 20; Pilotagem (Nave Auxiliar) 14;
Pilotagem (Nave Estelar) 14; Tática 17; Trato Social (Federação) 18; Xenobiologia (Romulana) 18; Xenobiologia (Terrestre) 20;
Xenologia 20; Zoologia 20.
Spock nasceu em 2230 em Vulcano sua mãe é Amanda Grayson (o nome de solteira segundo D.C. Fontana), uma professora
terráquea e seu pai é Sarek um renomado professor e embaixador de Vulcano. Spock possue o lado lógico do Pai e o lado emotivo da
Mãe, isso causou um sério conflito interno sempre controlado por seus conhecimentos de controle mental. Sua lógica e disciplina
foram-lhe ensinados em Vulcano em uma série de rituais de preparação onde até mesmo T'Pau (importante membro do Conselho
Vulcano) participou. Aos 7 anos é introduzido ao ritual de ligação de mentes com a jovem vulcana T'Pring a qual o recusa anos mais
tarde (Tempo de loucura, Amok Time). Sua carreira dentro e fora da Frota Estelar é exemplar, ele foi o primeiro Vulcano a entrar para
a Frota Estelar desistindo da carreira de cientista em Vulcano e desapontando seu Pai Sarek. Spock morre salvando a Enterprise da ira
de Khan em 2285, porem Spock é ressucitado pouco depois recebendo seu próprio Katra que estava escondido em McCoy. (Star Trek
III A procura de Spock). Depois de ser capitão e chefe do departameno de treinamento da Frota Estelar volta a ser Primeiro Oficial e
depois que saiu da Frota se tornou embaixador, atualmente ele está em Romulos tratando do processo de unificação entre Romulanos
e Vulcanos.
Dr. Leonard H. McCoy (DeForest Kelley)
Especialização: Medicina

ST 11 DX 12 IQ 16 HT 13
Vantagens; Desvantagens: Hierarquia Militar x4 (x6 para assuntos médicos); Carisma+2; Tripulante
da Frota; Impulsivo
Peculiaridades: Muito Emotivo e humano; Filosofico.
Perícias: Administração 15; Armas de Feixe (Phasers) 15; Bioquímica 16; Briga 12; Cirurgia
(Humanos) 18; Cirurgia (vulcano) 18; Diagnose (Humanos) 17; Diagnose (Vulcanos) 16; Diagnose
(Andorianos) 15; Diplomacia 15; Operação de Computador 16; Programação de Computadores 14;
Física 15; Fisiologia (Humana) 16; Fisiologia (Vulcana) 15; Historia 15; Idioma Padrão da Federação
16; Matemática 15; Medicina (Humana) 20; Medicina (Vulcana) 17; Medicina (Andoriana) 15;
Operação de Aparelhos Eletrônicos (Sensores) 16; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Sistemas
Médicos) 18; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Transportadores) 12; Pilotagem (Nave Auxiliar) 13;
Primeiros Socorros 20; Psicologia (Humana) 16; Psicologia (Vulcana) 14; Queda Livre 13; Trato
Social (Federação) 16; Xenobiologia 20; Xenologia 20;
McCoy nasceu na Georgea e em muitos episódios mostrou seus costumes sulistas um deles era tomar um uísque de vez em quando
(toda hora). Ele foi introduzido na tripulação da ENTERPRISE em 2267, e se tornou um grande amigo de Kirk e de Spock (apesar de
viver reclamando ou implicando com o Vulcano). Tinha como sua assistente a enfermeira Chapel. Teve um estilo temperamental
sempre dando vasão aos seus sentimentos e ignorando a racionalidade das ocasiões. Era conhecido pela tripulação como um excelente
conselheiro. Homem corajoso jamais fugiu das situações perigosas ver Miri (Miri) onde inocula em sí mesmo uma solução que pode
salvar o resto do grupo avançado de um vírus desconhecido, ou em Padrão de força (Patterns of Force) onde joga na cara de Spock
sua verdadeira natureza (cena da cela), e tantos episódio onde Bones (Ossos) (seu apelido) foi um exemplo de testemor. Além de ser
conhecido por seu temperamento ele também é conhecido por sua frase mais celebre. McCoy possue uma filha chamada Joana citada
em livros de D.C. Fontana e de Jean Lorrah.
* O ator DeForest Kelley faleceu em 11 de junho de 1999, deixando um legado de profissionalismo e caráter na história de
Jornada nas Estrelas, nosso bom doutor deixou boas lembranças a todos os fãs da série.
Montegomery Scott (James Doohan)
Especialização: Engenharia/Operações

ST 12 DX 12 IQ 15 HT 14
Vantagens; Desvantagens: Prontidão+2; Carisma+2; Hierarquia Militar x4; Tripulante da Frota;
Desagradável
Peculiaridades: Considera a nave como se fosse sua filha; Aprecia uísque;
Perícias: Administração 15; Armas de Feixe (Phasers) 16; Armeiro (Armas de Feixe) 16; Armeiro
(Phasers da Nave) 17; Armeiro (Torpedos Fotônicos) 17; Briga 14; Eletrônica (Computadores) 15;
Eletrônica (Comunicações) 15; Eletrônica (Escudos Defletores) 16; Eletrônica (Sensores) 16;
Eletrônica (Suporte de Vida) 16; Eletrônica (Transportadores) 18; Engenharia (Motores de Dobra) 18;
Engenharia (Motores de Impulso) 18; Engenharia (Geradores de Campo Subespacial) 16; Engenharia
(Gerador de Antimatéria) 17; Física 17; Física Subespacial 17; Idioma Padrão da Federação 15;
Operação de Computador 15; Programação de Computadores 14; Matemática 16; Mecânica (Motores
de Dobra) 18; Mecânica (Motores de Impulso) 18; Programação de Computadores 14; Operação de
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Aparelhos Eletrônicos (Sensores) 15; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Transportadores) 18 ;Primeiros Socorros 14;
Historia(Federação) 14; Idioma Padrão da Federação 15; Matemática 14; Física 20; Pilotagem (Nave Auxiliar) 15; Trato Social
(Federação) 15; Xenobiologia 13; Xenologia 13; Queda Livre 14;
O engenheiro chefe da ENTERPRISE, começou sua carreira em 2242. Era conhecido na Enterprise como Scotty (Fazedor de
milagres), e sempre teve uma predileção por uísques de qualquer planeta, ele nasceu em Edimburgo - Escócia, e sempre manteve seus
costumes de escocês inclusive vestindo sua kilt em datas comemorativas. Ele sempre cumpria as ordens da ponte por mais
irresponsáveis que parecessem, homem corajoso e excelente profissional nunca teve sorte no amor ,ver O lobo (Wolf in the fold) ou
Lamento por Adonis (Who Mourns for Adonais?), possuía senso de humor e era estremamente camarada com a tripulação. Depois das
negociações de Kitomer em 2293 ele se aposentou prestando ainda serviços de assessoria a Frota Estelar. Aos 52 anos quando se
dirigia para a Colônia de Norpin para a aposentadoria sofreu um acidente e foi achado 75 anos depois pela Enterprise-D que se viu em
apuros com uma Esfera Dyson. (Relíquias).
Pavel Andreievich Checov (Walter Koenig)
Especialização: Navegação/Operações

ST 13 DX 12 IQ 14 HT 12
Vantagens; Desvantagens: Força de Vontade+2; Hierarquia Militar x4; Tripulante da Frota;
Desagradável.
Peculiaridades: Forte sotaque Russo;
Perícias: Administração 14; Armas de Feixe (Phasers) 16; Briga 14; Matemática 14; Física 14;
Língua Padrão da Federação 14; Língua (Russo) 14; Operação de Computador 14; Programação de
Computadores 12; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Sensores) 16; Operação de Aparelhos
Eletrônicos (Sensores) 15; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Transportadores) 14; Primeiros
Socorros 12; Historia(Federação) 14; Matemática 12; Física 12; Primeiros Socorros 14; Pilotagem
(Nave Auxiliar) 14; Trato Social (Federação) 15; Xenobiologia 12; Xenologia 12; Queda Livre 13;

Nasceu em 2245 na Rússia e sua primeira nave foi a USS ENTERPRISE, sob comando de Kirk, sua primeira missão foi no
episódio Dia das bruxas (Catspaw). Quando esteve na Academia se envolveu com uma jovem chamada Irina Galliulin ver em O
Caminho para o paraíso (The Way to Eden). Em 2267 serviu a Reliant (destruida na nebulosa Mutara por Khan), depois deste ataque
volta a integrar a tripulação da Enterprise como navegador e cientísta. Checov era o membro mais novo da Enterprise e criou-se em
torno dele um círculo de amizades que mais o admoestavam com conselhos do que pagavam para ver do que o russo era capaz,
principalmente na área sentimental. Foi um excelente navegador sempre acompanhado de Sulu que era piloto.
Hikaru Sulu (George Takei)
Especialização: Operações/Navegação

ST 12 DX 13 IQ 15 HT 12
Vantagens; Desvantagens: Hierarquia Militar x4; Reflexos em Combate; Bom Senso; Tripulante da
Frota;
Peculiaridades: Detalhista;
Perícias: Administração 15; Armas de Feixe (Phasers) 16; Botânica 14; Caratê 14; Esgrima 15;
Estrategia (Espacial) 14; Historia(Federação) 15; Operação de Computador 16; Programação de
Computadores 16; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Sensores) 16; Operação de Aparelhos
Eletrônicos (Transportadores) 15; Primeiros Socorros 13; Historia 14; Língua Padrão da Federação
15; Matemática 13; Física 13; Pilotagem (Nave Auxiliar) 16; Primeiros Socorros 14; Tática 14; Trato
Social (Federação) 14; Xenobiologia (Terrestre) 12; Xenologia 12; Queda Livre 14;

Piloto da ENTERPRISE, Sulu nasceu em 2237 em São Francisco. Excelente esgrimista ganhou vários campeonatos pela
Academia. Sempre cumpriu suas missões a risca e com muita coragem. Mantinha um relacionamento camarada com todos da
tripulação. Em 2290 se tornou Capitão e assumiu a USS EXCELSIOR, participando de várias aventuras inclusive auxiliando a
ENTERPRISE em momento decisivo em 2293 no encontro de Khitomer, veja filme Jornada nas Estrelas; A terra desconhecida (Star
Trek VI The undiscovered country). Sulu possue vários robes inclusive botânica. Sua filha é navegadora da Enterprise-B, Demora
Sulu, ela apareceu no filme Star Trek Generations.
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Nyota Uhura (Nichelle Nichols)
Especialização: Comunicações/Navegação

ST 10 DX 12 IQ 15 HT 13
Vantagens; Desvantagens: Bonita; Hierarquia Militar x4; Voz Melodiosa; Tripulante da Frota;
Peculiaridades: Quedinha por Scott; Adora cantar.
Perícias: Administração 15; Armas de Feixe (Phasers) 15; Briga 11; Canto 14; Diplomacia 15;
Eletrônica (Computadores) 15; Eletrônica (Comunicações) 17; Eletrônica (Sensores) 14; Física 13;
Língua Padrão da Federação 16; Língua (Klingon) 12; Matemática 12; Operação de Computador 16;
Programação de Computadores 15; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Comunicações) 16;
Operação de Aparelhos Eletrônicos (Sensores) 17; Operação de Aparelhos Eletrônicos
(Transportadores) 15; Primeiros Socorros 15; Psicologia (Terrestre) 16; Historia(Federação) 16;
Idioma Padrão da Federação 16; Matemática 12; Física 12; Pilotagem (Nave Auxiliar) 14; Trato
Social (Federação) 16; Xenobiologia(Terrestre) 13; Xenologia 12; Queda Livre 12;
Oficial de comunicação da ENTERPRISE, nasceu em 2239 nos Estados Unidos da Africa.
Mulher de extrema beleza, cantora e atriz nas horas vagas da tripulação sempre insentivou a todos na nave a participarem de
espetáculos para a diversão de todos (naquela época não tinha holodeck). Manteve com Scotty um relacionamento de anos, mas muito
discreto. Oficial de carreira, sabia defender muito bem um posto (ver o Livro: O filho de Spock de A. C. Crispin). Sua primeira
missão na Enterprise foi no episódio O Ardil Corbomite (The corbomite maneuver).

A Nova Geração

A Nova Geração (The Next Generation) , teve sua estréia na TV no ano de 1987 com o episódio Encontro em Farpoint e durou 7
anos chegando ao fim no ano de 1994 com o episódio "All Good Things", durante este período conhecemos a nova tripulação e a nova
nave Enterprise-D a quinta já construída. Seu capitão é um francês chamado Jean-Luc Picard, uma derivação do nome Pike (o antigo
capitão da Enterprise, antes de Kirk , Picard também é o nome de um oceanógrafo frances que comandava uma base no fundo do
mar), com eles nos são apresentados novos personagens, um andróide, uma betazoíde que assume um novo cargo denominado
conselheiro de bordo, e até um Klingon que a partir do segundo ano de temporada se torna chefe de segurança da Nave, junto a isso se
vê toda uma gama de novidades tecnológicas derivadas do novo conceito de tecnologia de filmagem a disposição dos diretores e
produtores de TV.
Essa Série é uma das que fizeram maior sucesso nos EUA, sendo muito bem acolhida pelos fãs Trekkers, no entanto no começo
houve uma certa comoção e expectativa em ver nesta nova Série uma cópia da Série Clássica com Kirk e Cia, porém depois do
terceiro ano de exibição da Nova Geração o público começou a entender que seria impossível comparar as duas tripulações pois cada
uma tinha suas particularidades.
Esta Série foi acompanhada de perto por Gene Roddenbery (o criador de Star Trek ), o qual se empenhou em inserir neste novo
projeto todas as suas idéias de civilização avançada, lembrem-se na década de 60 muitas das idéias de Roddenbery foram barradas
pelos executivos da TV, e a sociedade ainda não aceitava muitas coisas como comandantes de alto escalão do sexo feminino e
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tripulação multirracial. Com os anos 80 e 90 muitas das barreiras preconceituosas dos anos 60 já haviam caído e isso deu mais
liberdade de ação para os roteiristas.
Dezoito anos antes em 1969 a Série Clássica teve seu fim, estagnada nos horários menos assistidos e perdendo parte de seus
roteiristas que abandonaram o navio junto com produtores desestimulados com as exigências dos executivos da NBC, houve um certo
marasmo, e a partir da década de 70 os fãs começaram a se reunir e a exigir a volta da Série, ela volta em 1973 mas em forma de
desenho animado, alguns inclusive adaptados da Série que durou 3 temporadas na década de 60, junto a isso era idealizado uma nova
Série Star Trek II , o que deu origem ao Filme Star Trek the motion picture. O primeiro longa para cinema da Série, a partir deste
seguiu todos os filmes com a tripulação da Série Clássica, mas no meio do caminho já na década de 80, outras idéias eram concebidas
o que deu origem a Next Generation , uma Série mais arrojada, com conceitos modernos e efeitos especiais de última geração
mesclados com técnicas antigas e novas de cinema. Isso tudo levou os fãs da Série Clássica antes relutantes em aceitar a Nova
Geração, recebê-la com a convicção que esta era realmente uma digna representante do nome Star Trek .
Depois do último filme para o Cinema com os tripulantes da Série Clássica que se passa no ano 2293 e relata o tratado de
Khitomer com os Klingons, a Enterprise é retirada de ação, logo em seguida sai das docas espaciais, a nave Classe Excelsior sendo
denominada Enterprise-B, é nesta mesma nave que Kirk devido um acidente desaparece para o Nexos vindo a reaparecer anos mais
tarde no Filme Generations. Depois a Enterprise-B é substituída pela Enterprise-C agora Classe Ambassador, mas esta é destruída em
2344 sob o comando da Capitã Rachel Garrett. Em 2363 é construída após incessantes estudos, a nave classe Galaxy para exploração
a Enterprise-D, sendo comandada por Jean-Luc Picard e tendo como Primeiro Oficial o comandante Willian Thomas Riker.
Depois que o Capitão Picard é designado para assumir o comando da Enterprise-D com a responsabilidade de missões de
exploração, diplomacia e de defesa, decorrem 7 anos de comando nesta nave, com muitas aventuras e descobertas, inclusive para o
público que começa a entender melhor o Universo Ficcional de Star Trek e sua estória.
Foram lançados até agora três filmes para o cinema envolvendo a Nova Geração , o primeiro deles foi Generations que conta o
encontro dos dois capitães (Kirk e Picard ), neste filme a Enterprise-D é destruída e o ano é 2371, em seguida é construída a
Enterprise-E , com estilo mais arrojado e com maiores e mais potentes sistemas de defesa, inclusive visando a defesa contra um dos
mais impiedosos inimigos criados na Nova Geração, os Borg, este é o tema central do segundo filme com a nova tripulação The First
Contact (O primeiro contato), que mostra uma tripulação mais segura de sí, depois de anos trabalhando juntos. O último lançamento
foi a aventura Insurrection que mostra uma Enterprise-E com novo desenho, pronta para grandes batalhas.

Um pouco do cotidiano...
Quando o Capitão Picard foi designado para o comando da Enterprise-D, ele chegou cheio de entusiasmo com a Nova Nave de
uma Nova Classe, a Galaxy, mas parecia ainda um tanto inseguro no seu cargo, as coisas foram se afinando aos poucos, ele se apegou
depressa a Data o andróide quase humano que também pilota a nave, Data sempre foi muito curioso e sua fome por conhecimento é
constantimente nutrida nos maneirismos dos demais tripulantes da nave, da onde ele busca inspiração para ser cada vez mais parecido
com um ser vivo, agindo como tal. Logo nos primeiros meses Picard e Riker (Primeiro Oficial), se mostraram polidos um com o
outro, dando a perceber que Picard agia mais sozinho no comando do que em conjunto com seu Oficial executivo, o qual cuidava de
pormenores na Nave. Picard também é muito chegado a Guina uma espécie de "Bartender" da Nave, a qual Picard conhece de longa
data, Guina não é humana, podendo tomar a forma que lhe convier, é uma excelente conselheira e uma boa ouvinte, sendo uma
espécie de confidente de todos na Nave.
A Conselheira Deanna Troi chega na Nave e causa certo alvoroço em Riker, o qual foi seu antigo "affair" no planeta Betazed, anos
atrás, nestes primeiros anos de convívio na Nave os dois se mostram um tanto desconfortáveis com a presença mútua, mas com o
tempo as coisas se acertam, outra pessoa que está ligada a Troi pela amizade iniciada na Nave e por Picard em um passado conturbado
é a Dra. Bervely Crusher viúva de um antigo subordinado e amigo de Picard, ela trás consigo o filho Wesley, um jovem de intelecto
desenvolvido que cai nas graças de Picard e assume o posto de navegador na ponte, passando por cima de muitos tripulantes aptos,
isso cria na nave um certo desconforto, inclusive para Wesley que tem o estigma de ser o queridinho do capitão. Outros personagens
se misturam nesta trama, Tasha Yar que morre no primeiro ano como tripulante da nave, ela era a chefe de segurança, sua
impulsividade era sempre freada por Picard, mas a moça queria mostrar serviço, e ás vezes era afoita demais. Worf que chega a nave
como tenente, logo após a morte de Yar ocupa o cargo dela, Worf é Klingon, o primeiro a ingressar na Frota e o único em ativa. Worf
também se envolveu romanticamente com Deanna Troi, mas esta é uma outra estória.
La Forge , é o engenheiro da Nave, cego de nascença usa um visor, tecnologicamente desenvolvido para sua pessoa, este sensor
possibilita La Forge ver em vários espectros de luz, reconhecendo problemas estruturais muito antes do que qualquer sensor, no filme
The First Contact ele ganha olhos artificiais, um avanço na tecnologia do século XXIV. Outros personagens aparecem vez por outra,
Q o inimigo mais carismático do seriado, teve sua estreia logo no início atormentando Picard e tripulação os julgando pelos crimes da
humanidade, coisa já vista com Trelanne na Série Clássica, outro que aparece vez por outra e dá um toque de humor é o tenente
Barclay, conhecido como Brocoly, "gentil" apelido dado por Wesley ao homem mais desastrado de toda a Frota. Uma sensação da
Enterprise-D é o Holodeck onde tudo pode acontecer, a partir da conversão da matéria, há possibilidade de criação de vastas
paisagens ou de recintos privados, em qualquer época ou situação, bastando apenas inserir dados no computador central da Nave.
Outra personagem importante é a mãe da Conselheira Troi a Sra. Lwxana Troi , uma senhora com poderes mentais aguçadissimos
como todos os Betazed puros, que vez por outra atormenta a filha e sua situação de moça solteira, a espera de Riker...
Infelizmente aqui no Brasil em TV aberta só chegamos a assistir as 3 primeiras temporadas da Nova Geração, e ao que parece a
TV fechada não vem respeitando a cronologia das temporadas exagerando nas reprises, só resta aos fãs se engajarem para trazer a
Série de volta ao Brasil ou conseguir fitas com os episódios as assistindo a partir do vídeo cassete, é o que muita gente está fazendo...
131

Episódios da Nova Geração
A seguir há também um pequeno guia de episódios, com os sete anos de produção da Nova Geração. O GM pode usar esse guia
para se pocisionar melhor no universo de Jornada na época da Nova Geração, o século XXIV.

10 Ano da Nova Geração (1987-1988)
1 e 2. Encontro em Farpoint, parte I e II (Encounter at Farpoint, part I e II)
Data Estelar: 41153.7 – Há uma nova Enterprise no espaço, com uma nova tripulação, indo onde nenhum homem jamais esteve...Sua
primeira missão é observar uma nova estação espacial chamada Farpoint no planeta Deneb IV. Este planeta oferece todos os confortos de uma base
espacial para a Federação, só que as coisas acontecem rápido demais, para um planeta aparentemente subdesenvolvido tecnologicamente e isso deixa
a Frota muito desconfiada.
Em contra partida a tripulação encontra no meio do caminho uma criatura alienígena denominada Q que se diz vinda do Q-Continium, e quer
julgar a tripulação da Enterprise-D por todos os crimes da humanindade terráquea. No final do julgamento Q condena Picard a sentença de morte,
lembrando o episódio da Série Clássica – O Senhor dos Gothos -. Enquanto isso Troi, Tasha, Data, La Forge e Riker, averiguam a estação em Deneb
IV e descobrem que ela é um organismo vivo, escravizado pelos habitantes do planeta os Bandis. Finalmente Q perdoa Picard, dizendo que tudo isso
não passou de um teste, mas deixa um aviso, que voltará a qualquer momento.

3. Tempo de Nudez Agora (The Naked Now)
Data Estelar: 41209.2 – A USS Enterprise-D investiga estranhas ocorrências na USS Tsiolkovisky, e enquanto monitoram as ocorrências
são infectados por algo desconhecido que os afeta de modo inesperado, liberando suas emoções mais escondidas. Uma espécie de "revival" do
episódio da Série Clássica - O Tempo de Nudez - Quando todos parecem cometer as maiores loucuras na nave, uma pesquisa feita nos arquivos da
Frota mostra que isso já ocorreu antes em uma Enterprise sob o comando do Capitão Kirk. Dra.Crusher acha um antídoto e todos voltam ao normal.

4. Código de Honra (Code of Honor)
Data Estelar: 41235.25 – A USS Enterpirse-D viaja até o planeta Ligon II, para negociar um tratado para o uso de uma rara vacina
necessária no planeta Stryris IV, durante as negociações os tripulantes da nave em especial Tasha Yar que é raptada pelos nativos, entram em contato
com os rígidos preceitos morais dos habitantes do planeta.
Tasha acaba causando um incidente diplomático em um ritual de honra onde se Tasha ganhar a Enteprise pode levar a vacina até Stryris IV. No
final Tasha se envolve em um golpe de estado quando mata a esposa do Líder do Planeta e a Enterprise consegue a permissão para levar a vacina.

5. O último Guardião (The Last Outpost)
Data Estelar: 41386.4 – A Enterprise-D deve recuperar um converssor de energia chamado T-9, que foi roubado por Ferengis, isso os leva
a um planeta muito estranho. Neste planeta eles encontram os Ferengis e ambas as tripulações se vêem capturada pelo poder de um estranho planeta,
no final eles têm que se unir para livrar as duas naves da influência do planeta e seus portais. Depois do primeiro choque de encontrar esse
alienígenas que Picard já conhece, os Ferengis, Riker é forçado a passar por um teste intelectual atravessando vários portais, Riker passa o teste e as
tripulações são restauradas as suas respectivas naves.

6. Onde ninguém jamais esteve (Where No One Has Gone Before)
Data Estelar: 41263.1 – A Enterprise-D viaja com sua tripulação fazendo testes com
um novo sistema de propulsão que a faz viajar mais do que um bilhão de anos-luz.
Para isso recebe um arrogante cientísta, especialista em propulsão, porém a experiência se
mostra uma catástrofe. Cria-se um dilema entre se perder em um espaço desconhecido da
Federação, ou continuar o teste com o mecânismo propulsor. A propulsão começa a criar um
universo alternativo e a tripulação sente estes efeitos. A única esperança de Picard é reabilitar
um alienígena que de certa forma tomou conta da nave nesta viagem insólita, mas o alienígena
está a beira da morte.

7. Solidão (Lonely Among Us)
Data Estelar: 41249.3 – Durante o transporte de duas raças inimigas os Anticanos e
os Selay para uma conferência no planeta Parliament, a tripulação da Enterprise passa através de uma misteriosa nuvem, designada Beta Renner.
Coisas estranhas começam acontecer na nave, Dra. Crusher começa agir estranhamente e os mecanismos da Nave não respondem adequadamente. O
Sub-chefe da engenharia Singh é morto quando tentava reparar os mecanismos da Nave, e uma investigação começa na nave, Tasha Yar interroga os
visitantes e até mesmo os outros tripulantes. Quando Troi coloca a Dra. Crusher e Worf sob hipnose eles descobrem que há algo afetando a mente de
todos alí. Após alguma investigação um contato com a mente alienígena é feito, a criatura tentava achar o caminho para casa possuindo as mentes
dos tripulantes da nave.

8. Justiça (Justice)
Data Estelar: 41255.6 – A tripulação da Enterprise-D entra em contato com uma civilização
sem leis que mantém a ordem com rígidos preceitos éticos, em contra partirda eles pregam o
edonismo, Rubicum III, acredita em um Deus que na verdade é um alienígena com grandes poderes.
Wesley sem querer desrespeita uma das leis locais e é sentaciado a morte pelos Edos os habitantes do
planeta. Enquanto isso a tripulação confronta uma estranha nave que parece estar em duas dimensões
ao mesmo tempo, a nave protesta sobre a instalação dos colônos terráqueos no sistema onde se
encontra Rubicum III. A tripulação da nave manda um artefato para manter contato com Data, os
habitantes de Rubicum o reconhecem como o Deus de Edo. No final Picard consegue resolver tudo
passando por cima da Primeira Diretriz.
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9. A batalha (The Battle)
Data Estelar: 41723.9 – Ao encontrar a nave estelar USS Stargazer, a velha nave de Picard no espaço, descobrem que ela na verdade é um
presente de um Ferengi. Damon Bok a oferece a Picard, porém tudo não passa de um engodo, na nave há um dispositivo que interfere na mente de
Picard, tudo isso para fazer ele próprio destruir sua nave atual e matar seus tripulantes. O plano dos Ferengis é descoberto por Wesley.

10. Esconde-esconde (Hide and Q)
Data Estelar: 41590.9 – Q aparece pela segunda vez no seriado. Ele agora coloca os tripulantes em um estranho jogo e oferece a Riker os
mesmos poderes que ele tem o transportando para o Q Continium. Durante este jogo de esconde-esconde ele se transveste dos tripulantes da
Enterprise e os transporta para outras dimensões com soldados de chumbo, serpentes e criaturas hóstis. Com os poderes que recebe Riker restaura a
visão de La Forge, transforma Wesley em um oficial da Frota e arruma uma companheira para Worf e oferece a chance de Data ser humano. Porém
os tripulantes da Enterprise declinam das ofertas tentadoras e preferem continuar sua "vidinha" de sempre sob o comando de Picard.

11. Paraíso (Haven)
Data Estelar: 41294.5 – A mãe da conselheira Troi está abordo da Enterprise para
celebrar a união de sua filha Deanna com o jovem médico Wyatt, este por sua vez nutre
fantasias sobre sua pretendente uma jovem de cabelos loiros que não se parece nada com
Deanna. Durante a estada de Lwaxana com vários incidentes e um conflito passional entre
Riker que sente ciúmes e Deanna, que não sabe ao certo como reagir, um jantar entre os pais
dos pretendentes é o ápice do episódio. Posteiormente uma nave Tarellian entra em contato
com a Enterprise pedindo ajuda para uma peste que assola seu planeta natal. E lá que eles
descobrem uma tripulante que na verdade era quem mandava imagens para Wyatt, efim ele
acha sua pretendente e libera Deanna de seus votos, para alívio desta, de Riker e do próprio
Wyatt, que vai para o planeta ajudar a eliminar a peste. Neste episódio aparece pela primeira
vez a mãe de Deanna (Majel Barret - Sra. Roddenberry -), que também desempenhou o papel
de Enfermeira Chapel na Série Clássica e faz a voz do computador da Nave.

12. O grande adeus (The Big Good-Bye)
Data Estelar: 41997.7 – A Enterprise deve passar nem Korona IV para negociar um tratado com a raça insetoíde chamada Jarada. Como
Picarda anda muito tenso, Troi recomenda que ele se divirta no holodeck enquanto o encontro não chega. Picard convida Dra. Crusher para participar
de sua brincadeira preferida, onde ele entra dentro do papel de Dixon Hill, com eles vão também Data e o histoiador Whalen. Durante a brincadeira
no holodeck ocorre um mau funcionamento e todos ficam presos no jogo, sofrendo com os personagens que atiram de verdade e ameaçam a vida de
todos.

13. Datalore
Data Estelar: 41242.4 – A Enterprise parte para uma investigação no planeta natal de Data, Omicron Theta, lá encontram outro androíde
desmontado, que seria o irmão de Data, seu nome é Lore e também foi criado pelo Dr. Soong que criou Data. Porém descobrem que Lore tem
emoções e ao contrário de Data, ele se mostra muito malvado, seria o alterego de Data. Lore começa a criar problemas e posteirormente deve ser
retirado da nave, missão para seu irmão Data. Lore aparece em outros episódios (Brothers - Irmãos e Silicon Avatar - Avatar de silício).

14. Ordem estabelecida (Angel One)
Data Estelar: 41636.9 – A Enterprise-D viaja para Angel One um planeta dominado por mulheres, este planeta sofreu com a colisão de um
asteróide e a tripulação deve procurar sobreviventes, após sete anos.
Descobrem os sobreviventes todos homens fugitivos das governantes do planeta que tratam os homens como escravos. Durante isso a Enterprise
ainda tem que lutar contra um estranho vírus que afeta os tripulantes da nave, isso impossibilita que Riker traga os fugitivos do planeta para a nave,
com isso também ele viola a Primeira Diretriz, tentando salvar os fugitivos.

15. 11001001
Data Estelar: 41365.9 – Os binários andam fazendo uma atualização nos computadores da Enterprise, mas o que Picard não sabe é que
eles estão com sérios problemas em seus computadores centrais e que os binários pretendem roubar a Enterprise. Os binários são uma raça ligada a
uma coletividade e a um computador central em seu planeta, com problemas de operação eles se vêem obrigados a roubar a memória central da
Enteprise para resolver seus problemas. Para isso criam uma armadilha no Holedeck onde criam uma bela mulher pela qual Riker acaba se
apaixonando. Quando Picard e Riker vão ao holodeck fazer algumas veriguações eles acabam presos pelos binários. Quando estes seres pretendem
usar a nave ela se recusa (seus sistemas) e Picard e Riker tem que voltar para controlar a nave no final os próprios sistemas da nave conseguem
resolver os problemas dos Binários.

16. Um breve regresso (Too Short A Season)
Data Estelar: 41309.5 – A Enterprise-D transporta um famoso negociador, Almirante Mark Jameson para Mordan IV, onde vários oficiais
da Federação tentam um acordo com o nervoso Karnas o governador do Planeta.
Durante a viagem todos estão nervosos com a presença do Almirante e por sua importância, quando ele chega a nave aparenta ter 80 anos, mas
no decorrer do tempo ele parece rejuvenecer, chegando a ter uns 40 anos, quando é interrogado ele admiti estar tomando uma droga alienígena
proibida que rejuvenece o corpo. Na chegada ele revela por insistência de Karnas que ele é o antigo negociador que veio há anos atrás fazer um
acordo com eles, e sua intenção é terminar o acordo positivamente o qual ele reconhece ser de sua responsabilidade. Após positiva negociação,
Jameson sente fortes dores efeitos colaterais da droga, Jameson acaba morrendo mas Karnas faz um tratado de paz com a Federação.

17. O rapto dos inocentes (When The Bough Breaks)
Data Estelar: 41509.1 – Por acidente a Enterprise-D encontra Aldea, um planeta considerado um paraíso e uma lenda. Neste contato os
aldeanos acabam raptando Wesley Crusher e todas as crianças da Enterprise sua intenção é mantê-las no planeta, já que eles não podem ter filhos,
posteriormente a Dra. Crusher descobre que a razão para isso é a incidencia de raios nocivos ao organismos dos aldeanos no planeta, e estes raios são
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desencadeados pelo campo de força que mantem o planeta escondido. Após encontrar uma cura a Enterprise comunica tudo a Federação que
mandará técnicos para manterem a vida saudável no planeta.

18. Terra Natal (Home Soil)
Data Estelar: 41463.9 – A Enterprise-D é enviada a Velara III , onde um grupo de terraformadores trabalham duro para transformar
planetas desolados em lugares capazes de suportar vida. Porém durante a visita um engenheiro é tragicamente morto em um bizarro acidente.
Durante as investigações Data é atacado e ele e Geordi descobrem posteriormente uma forma de vida baseada no silício, denominada de
Microcérebro, eles tentam se comunicar com os Microcérebros e descobrem que muitos deles foram mortos nos planetas terraformados pelo grupo
de Velara III. E agora eles apenas se defendem destes intrusos. O poder dos Microcérebros é muito grande e pode botar em risco a vida em Velara
III, porém Picard e Cia. conseguem subjulgá-los e eles voltam ao seu planeta de origem , agora não mais molestados pelos terraformadores.

19. Rito de Passagem (Coming Of Age)
Data Estelar: 41461.2 – Enquanto a Enteprise-D órbita Relva VII, Wesley resolve prestar os testes de admissão à Academia da Frota
Estelar. Abordo da nave está um oficial da Frota, Dexter Remmick que faz uma investigação em Picard e na tripulação, o motivo da investigação é
devido a ordens emitidas por um velho amigo de Picard Gregory Quinn. Durante os testes para a Academia um jovem chamado Jake Kurland não é
qualificado e revoltado rouba uma das naves auxiliares, quando no espaço descobre que tal nave está com mau funcionamento, mas Picard consegue
trazer a nave de volta.
Isso desperta o interesse de Remmick, que emite um relatório para Quinn dizendo que Picard é um excelente Capitão, Quinn por sua vez
promove Picard a Almirante mas como esse terá que abandonar o comando da Enterprise, ele recusa a promoção e continua na Enterprise-D.

20. O âmago da Glória (Heart Of Glory)
Data Estelar: 41503.7 – Perto da Zona Neutra a Enterprise-D encontra uma nave
avariada tellariana e lá dentro encontram três Klingons, eles são trazidos para a Enterprise e lá
conhecem Worf. Depois de algum convívio ele enfrenta um dilema entre sua lealdade com a Frota
Estelar ou com suas origens Klingon.
Posteriormente descobrem que os klingons são foragidos do Império e que pretendiam destruir
a Enterprise-D. O ponto alto do episódio é o Ritual da Morte Klingon.

21. Arsenal da Liberdade (The Arsenal Of Freedom)
Data Estelar: 41798.2 – Depois do desaparecimento da USS Drake no planeta Minos a
Enterprise descobre que uma atividade ilegal que é a venda de armas anda dominando a política local colocando em risco o povo do planeta e outras
naves. Os ataques são deferidos por poderosas esferas de energia que se tornam invisíveis. A Enterprise também sofre com os ataques enquanto
Tasha, Riker e Data investigam tudo lá no planeta eles na verade são levados a uma armadilha. Quase no final Picard com ajuda de La Forge destroi
as poderosas naves-esferas e conseguem trazer de volta a nave os três tripulantes da Enterprise, com isso eles salvam o planeta e o livram do
mercado ilegal de armas.

22. Simbiose (Symbiosis)
Data Estelar: Desconhecida – Durante estudos de fenômenos magnéticos no Sistema de Delos, a USS Enterprise-D recebe um sinal de
uma nave avarada. Está nave é resgatada com o raio trator, descobrem que ela é proveniente do planeta Onara e que carrega produtos de primeira
necessidades para o planta Brekka. Na verdade um planeta escraviza o outro através de cargas de medicamentos e alimentos em conjunto com drogas
poderosas. Há uma certa confusão entre os dois planetas um alegando que o outro não pagou pelas mercadorias e isso cria certa instabilidade no setor
que é contornada pela participação da tripulação da Enteprise.

23. A essência do mal (Skin Of Evil)
Data Estelar: 41601.3 – Uma nave auxíliar com Deanna Troi cai em um planeta chamado Vagra II por mau funcionamento, o planeta é
aparentemente deserto, porém uma criatura muito antiga ainda habita por lá ele é o Armus. Picard ordena a Riker, Crusher, Data e Yar que formem
um grupo avançado e desembarquem no planeta para resgatar Troi, no planeta eles descobrem a criatura e inexplicavelmente ela mata Tasha Yar.
Picard teletransporta o resto da equipe para a Nave. Como a criatura insiste em não devolver a nave avariada, Picard decide destruí-la e aciona os
phaser da Enterprise e explode a nave auxíliar. Picard qualifica o planeta proibido a futuras visitas de naves da Federação.
Worf assume o posto de Tasha Yar na estação de Tático e operações.

24. Nós sempre teremos Paris (We'll Always Have Paris)
Data Estelar: 41697.9 – Durante umas férias em Sarona VIII a tripulação da Enterprise sofre um fenômeno temporal que foi sentido em
toda a Galáxia. O sinal tem origem em Vandor IV, onde o Dr.Paul Manheim conduz experiências com o tempo não-linear.
Depois de resgatar Dr. Manheim e sua esposa Jenice (O primeiro amor de Picard), Manhein fala sobre sua experiência e que ela pode ter afetado
duas dimensões temporais. Depois de cenas de ciúmes de Dra. Crusher e do Dr. Manhein , Picard resolve voltar em Vandor IV e consertar o erro de
Manhein, salvando a Galáxia de possíveis distorções temporais e dimensionais.

25. A conspiração (Conspiracy)
Data Estelar: 41775.5 – Durante uma viagem a Pacífica, a Enterprise recebe uma mensagem de emergência do Capitão Walker Keel que
pede a Picard uma reunião secreta. No planeta desabitado Keel e outros oficiais da Frota, suspeitam de uma conspiração no primeiro escalão da Frota
Estelar. Sabendo disso Picard ordena a Data que faça uma investigação sobre os movimentos dos oficiais suspeitos nos últimos seis meses. Depois
do encontro Picard e Riker são convidados para um jantar na alta roda da Frota para discutir o problema.Descobrem depois que Quinn, Dexter e
muitos outros estão afetados por parasitas que os controlam afetando seu senso crítico e os conduzindo a uma conspiração para acabar com a Frota.

26. A Zona Neutra (The Neutral Zone)
Data Estelar: 41986.0 – Enquanto esperam Picard retornar de uma conferência na Federação, a tripulação da Enterprise descobre uma
antiga nave terráquea que possuia três corpos em animação suspensa por trezentos anos.
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Quando Picard volta a Enterprise todos são enviados a Zona Neutra Romulana onde um posto avançado da Frota foi destruido e a suspeita recai
sobre os romulanos.
Preocupado com a situação na Zona Neutra, Picard não dá muita importância para os três visitantes inesperados reanimados pela Dra. Crusher e
decide pensar nisso depois com Riker. Chegando a Zona Neutra descobrem que a estação foi varrida do mapa e que os Romulanos requisitam um
contato visual com a Enterprise. Os romulanos alegam que não foram eles que destruiram a Estação o que fica sob suspeita. Pois Riker ressalta as
hostilidades desta raça, neste episódio o telespectador suspeita que pode ser um ataque Borg, mas nada é dito no episódio. Depois do depoimento dos
romulanos a Enterprise não pode fazer mais nada, entrega os visitantes para a USS Charleston que se encarrega de levar os sobreviventes reanimados
do século XX, de volta para a Terra.

20 Ano da Nova Geração (1988-1989)
27. A experiência (The Child)
Data Estelar: 42073.1 – Durante uma missão no Sistema Rachelis acontece algo inexplicável com Deanna Troi que descobre que está
grávida. Segundo ela uma luz brilhante a penetrou durante o sono concebendo nela um ser alienígena. A nova Dra. da Enterprise a recém chegada
Kate Pulaski (Diana Muldaur),confirma que Troi está grávida e de um ser alienígena. O futuro rebento cresce a uma velocidade espantosa e depois
de 36hs o bêbe nasce e é batizado com o nemo do pai de Deanna Ian Andrew, o ser cresce rapidamente e em um dia chega a idade de oito anos.
Enquanto isso Wesley vive um conflito emocional, deixar a Enterprise para viver com sua mãe na Federação onde ela faz um curso de
especialização, ou continuar na nave independente. Nesta ocasião ele conhece Guinan (Whoppi Goldberg), que é a nova barwoman da nave no
Tenforward. Uma espécie de radiação em forma de plasma aparece no convés de carga isso coloca a nave em perigo, Ian sacrifica-se para salvar a
tripulação. Troi fica infinitamente triste, o corpo de Ian reverte-se em sua forma orginal como da criatura que engravidou Troi e salva a nave. Esse
enredo foi escrito originalmente para a Série Star Trek II da década de 1970, ele foi aproveitado para a Nova Geração.

28. Onde mora o silêncio (Where Silence Has Lease)
Data Estelar: 41293.6 – Em rota para o Quadrante Morgana a USS Enterprise encontra um vázio estelar, uma espécie de buraco negro sem
gravidade aparente, lá eles encontram uma entidade de energia que se auto denomina de Nagilum.
Sem poder fugir do buraco negro, Riker e Worf decidem investigar uma nave abandonada e descobrem que tudo não passa de uma armadilha da
dita criatura. Na verdade é apenas um teste feito pela criatura e Picard tem que tomar uma difícil decisão, destruir a Enterprise e toda a sua tripulação
para que a criatura não consiga sair do buraco negro.

29. Elementar, caro Data (Elementary, Dear Data)
Data Estelar: 42286.3 – Quando faltam três dias para a Enterprise encontrar a USS Victory,
Dra. Pulaski lança um desafio para Data, no qual ele não conseguirá intuitivamente resolver um caso
novo digno de Sherlock Holmes seu personagem predileto.
Ele e La Forge preparam os programas do Holodeck e os três entram na brincadeira, eis que surge
Professor James Moriarty o enterno inimigo de Holmes, que pensa estar vivo realmente, consegue até
mesmo entender o mecânismo do Holodeck e conhecer a Nave na qual esta, a Enterprise, depois de
muitos estudos Moriarty na intenção de sair do Holodeck coloca a nave em perigo assumindo a partir do
Holodeck, as funções de navegação da nave, Picard tem que intervir e convercer Moriarty que ele não
passa de um programa holográfico.

30. O escandaloso Okona (The Outrageous Okona)
Data Estelar: 42402.7 – Capitão Okona é resgatado pela Enterprise, logo ele contagia a todos com seu senso de humor e seu charme
principalmente as tripulantes femininas. Data dá atenção a isso e pede a Guinan explicações sobre o senso de humor humano e as piadas, Guinan
recomenda que Data vá ao holodeck e tenha algumas lições de humor com um humorista do século XX, chamado Piscopo.
Durante a estada de Okona descobre-se que dois planetas estão em guerra por causa das atitudes escandalosas de Okona, Debin um dos líderes
acusa Okona de ter engravidado sua filha Yanar, e Kushell acusa ele de roubar seu filho Benzan, depois de grande confusão na nave, Yarna aceita
casar com Benzan, por quem está apaixonada e a confusão é desfeita.

31. O som do silêncio (Loud As A Whisper)
Data Estelar: 42477.2 – A Enterprise recebe ordens para se deslocar para o Sistema Estelar Ramatis para transportar o famosos mediador
Riva que tentará resolver um conflito planetário em Solais V.
Chegando a nave, descobrem que Rivas é surdo que se comunica lendo os lábios e através de três pessoas que o acompanham, denominados de
Coral de Rivas, estas pessoas possuem comunicação telepática com Riva e expressão seus sentimentos. Troi se envolve afetivamente com Riva e os
dois usam linguagem dos sinais para se comunicarem. Quando chegam ao planeta o grupo da Enterprise e de Riva aguardam o momento de começar
as negociações de paz, porém um grupo dissidente acaba matando o coral de Riva (as três pessoas que o acompanhavam), depois desta desastrosa
chegada, Riva não pode desistir da negociação, eles voltam rapidamente para a Enterprise.
Rivas decide voltar a Solai V e Data se oferece para ser seu tradutor assim a negociação continua.

32. O homem esquizofrenico (The Schizoid Man)
Data Estelar: 42437.5 – A missão da Enterprise é providenciar ajuda ao Dr. Ira Graves, uma das mentes mais previlegiadas da Galáxia.
Infelizmente a Dra. Pulaski não consegue salvar o cientista e fica triste pois todos irão perder muitos dos segredos de Graves na área científica.
Data nesse breve encontro desenvolve um bom relacionamento com Graves antes de sua morte e o cientista ensina a Data transferir o
conhecimento humano para um computador que no caso é o próprio Data.
Quando Data volta para a nave , começa a agir estranhamente, posteiormente descobrem que a memória de Graves foi toda transferida para Data.

33. Seleção artíficial (Unnatural Selection)
Data Estelar: 42494.8 – Fazendo uma varredura na ponte da USS Lantree, a tripulação da Enterprise descobre que toda a tripulação desta
nave estava morta, a causa era , morte natural por idade avançada.
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A Lantree é colocada em quarentena e descobrem que ela aportou recentimente na Estação científica de Pesquisa genética chamada Darwin.
Posteiormente investigando a Estação, Picard e Pulaski descobrem que eles estavam fazendo experiências genéticas com crianças, as quais
envelhecem rapidamente, a experiência sai de controle e se torna um vírus, que contamina Pulaski a fazendo também envelhecer rapidamente.
Pulaski só tem uma chance, Picard manda que modifiquem a unidade central do teletransporte para filtrar o vírus geneticamente criado na
Estação, as células de Pulaski são modificadas no teletransporte e ela se cura.

34. Questão de Honra (A Matter of Honor)
Data Estelar: 42506.5 – Um programa especial de intercâmbio entre a Frota Estelar e o Império Klingon faz um remanejamento de
oficiais entre as naves destas duas armadas. O primeiro oficial da Frota a participar deste programa é Riker que vai abordo do Cruzador de Batalha
Pagh, lá sua função será de Segundo Oficial no comando. Ele tem que adaptar rapidamente aos costumes e as leis klingons dentro da Nave, para não
criar conflitos. Durante isso a Enterprise descobre uma estranha bacteria proveniente da nave klingon que afeta as duas tripulações. A Enterprise
levanta seus escudos e a Pagh interpreta essa ação como um ato de agressão e a situação de Riker fica difícil.

35. A medida de um homem (The Measure Of A Man)
Data Estelar: 42523.7 – Capitão Bruce Maddox ordena que Data venha servir com ele,
para ser estudado e posteriormente ser reproduzido pela Frota Estelar, pois Maddox acredita que
Data é uma propriedade da Frota tendo natureza de máquina. Picard se recusa a mandar Data e
alega que este tem ciência de sua existência portanto é um ser independente com direitos e deveres
iguais a outros oficiais da Frota Estelar. Assim começa um conflito de interesses onde Data é o
centro da disputa. Logo uma corte é estabelecida na Enterprise, é convocada para decidir a parada
uma juiza da Federação - Phillipa Louvois - uma ex-amante de Picard, ela decidirá se Data ira ou
não ser levado para estudos e Picard é seu advogado de defesa. No final decidem que Data é
propriedade de seu criador (Dr. Soong), como este está desaparecido, o impasse continua, mas em
todo o caso ele continua na Enterprise.

36. A Herdeira (The Dauphin)
Data Estelar: 42568.8 – A Enterprise deve escoutar uma jovem e sua guardiã , provenientes do planeta Klavdia III, elas deverão ser
entregues no planeta Daled IV no qual a jovem será a governadora.
Salia a jovem herdeira tem dezesseis anos, e acaba conhecendo Wesley que se envolve romanticamente com a adolescente, mas a jovem é
vigiada firmemente por sua guardiã , Anya que não deixa Wesley se aproximar muito da moça. Depois de lições de Guinan e de Riker o rapaz cria
coragem de se aproximar dela. Desobedecendo Anya, Salia beija Wesley e o rapaz fica apaixonado, mas infelizmente Salia deve assumir seu cargo
em Daled IV, afinal seu planeta está em um crise política e se ela não se apressar haverá uma guerra civil.

37. Contágio (Contagion)
Data Estelar: 42609.1 – A Enterprise entra na Zona Neutra pois recebeu um pedido de socorro da USS Yamato, esta nave estava com mau
funcionamento em seus sistemas de computador. Antes de concluir o contato com a Yamato ela explode sem explicação.
Investigando Geordi La Forge informa ao Capitão Picard que um vírus infectou os computadores da Yamato e que agora a Enterprise também
está infectada. Ao mesmo tempo uma nave romulana chega próximo ao setor da Enterprise e ordena que ela deixe a Zona Neutra, porém ela mesma é
infectada, quando Picard tente explicar tudo aos romulanos, coloca a Enterprise em uma situação difícil.

38. O Royale (The Royale)
Data Estelar: 42650.4 – Passando por um Sistema Solar não mapeado a Enterprise descobre destroços de uma nave da Força área Norte
Americana. Um grupo avançado composto por Riker, Data e Worf é teletransportado para um planeta próximo onde eles suspeitão que existam
outros destroços do século XX terráqueo, chegando lá encontram um cassino dentro de um enorme hotel. As comunicações são cortadas e eles
entram em outro universo vivendo o romance The Royale dentro do grande hotel. Riker tem que achar o livro da estória para conseguir levar o grupo
avançado de volta para a Enterprise.

39. Tempo ao Quadrado (Time Squared)
Data Estelar: 42679.2 – A Enterprise encontra uma nave auxíliar no espaço e qual não é a surpresa quando descobrem dentro dela uma
réplica do Capitão Picard. Riker descobre que a nave auxíliar é da própria Enterprise. Picard acompanha o achado e todos ouvem os apelos do Picard
recém chegado que alega ter vindo do futuro e alerta toda a tripulação a respeito da destruição da Enterprise em seis horas. Depois de muita
investigação e suspeitas e Enterprise acaba rumando para um Vortex Temporal, chegando lá com as devidas medidas de precaução tomadas a
Enterprise não sofre uma destruição e o outro Picard com a Nave Auxíliar desaparecem e voltam ao seu tempo atual.

40. O Fator Ícaro (The Icarus Factor)
Data Estelar: 42686.4 – A Enterprise chega a Base Estelar Montgomery e trás abordo Kyle
Riker, pai de Willian Riker. Os dois possuem desavenças, pois Riker foi abandonado por seu pai
quando ainda era um adolescente (15 anos). Essa é a chance dos dois se reconciliarem. Kyle é um
consultor da Frota e presta serviços em vários locais anexados a Federação. Neste episódio se descobre
muita coisa sobre a vida passada de Riker. Enquanto isso o Tempo de Ascensão de Worf está próximo
e ele quer ficar só, com isso cria certa hostilidade para com os membros da tripulação, que não
entendem seu posicionamento.

41. Companheiros (Pen Pals)
Data Estelar: 42695.3 – A Enterprise está no Sistema Drema, sem o conhecimento da
tripulação Data começa a se comunicar com uma garotinha chamada Sarjenka que mora em Drema IV,
um dos planetas investigados pela Enterprise, o planeta é pouco desenvolvido e está preste a se auto-destruir.
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O planeta passa por erupções e o dilema está em fazer ou não contato com a população. Picard concorda em salvar os habitantes, mas antes disso
Data vai atrás da garotinha Sarjenka. O plano é lançar alguns torperdos para tentar parar com a erupção, salvando o planeta. A menina não fica muito
tempo na nave, mas Picard acusa Data de ferir a Primeira Diretriz.

42. Q Quem? (Q Who?)
Data Estelar: 42761.3 – Q volta a Enterprise desesperado por integrar a tripulação da Nave, Picard o interroga e alega que ele nunca se
submeteria a disciplina da Frota, ele por outro lado acoado e louco para aparecer alega que os humanos são uns inúteis e que não estão prontos para
conhecer os mais temíveis inimigos da Galáxia, os Borgs.
Depois de um leve desentendimento com Guina , Q leva a Enterprise a ficar cara a cara com um cubo Borg, a coletividade analisa a Nave e um
grupo avançado entra no cubo. Quando a Enterprise está quase para ser destruida, Picard pede a Q ajuda e este os leva para o espaço da Federação
novamente. Agora a Federação já conhece os Borgs.

43. Ciladas para Samaritanos (Samaritan Snare)
Data Estelar: 42779.1 – Durante uma jornada Picard vai trocar seu coração artificial e Wesley faz seu segundo exame para admissão na
Frota devendo os dois, viajar até a Base Estelar Scylla 515. Durante a saida de Picard e Wesley a tripulação responde a um chamado dos Pakleds,
uma raça meio letárgica de humanoides, em sua nave chamada Mondor os Pakleds alegam que precisam de reparos emergenciais em seus sitemas de
propulsão. Riker teletransporta Geordi para a nave Pakled mas estes capturam Geordi o mantendo sequestrado. Eles também querem todas as
informações sobre os computadores da nave e conhecer toda a tecnologia da Enterprise.

44. A espiral da Vida (Up The Long Ladder)
Data Estelar: 42823.2 – Respondendo um sinal urgente a Enterprise vai ao Setor Ficus para salvar os bringloidis, uma sociedade a beira da
destruição, Riker desce ao planeta e vê que eles consistem em 200 humanos e animais todos formam um clã aos modo irlandês. Eles querem removêlos de lá, pois seu planeta será destruído, encontram um outro planeta próximo com outra colônia só que de clônes, as duas colônias não se dão bem,
mas vão ter que se unir no planeta Mariposa para sobreviverem.

45. Temporada de Caça (Manhunt)
Data Estelar: 42859.2 – Durante a viagem da Enterprise ao planeta Pacífica para uma conferência de Paz a mãe da Conselheira Troi,
Lwaxana assedia Capitão Picard, ela está em uma idade a qual os Betazedis devem se unir a alguém. Durante estes incidentes pitorescos, uma
tentativa terrorista é descoberta os antideanos pretendem acabar com a conferência em Pacífica. O embaixador antideano acabou se envolvendo em
uma conspiração que colocaria fim no encontro. Foram achados entre a delegação antideana um carregamento de explosivo ultritium, abundante em
Antide III.

46. A Emissária (The Emissary)
Data Estelar: 42901.3 – A Enterprise encontra uma antiga nave Klingon, sua tripulação está
em estado criogênico e são do tempo quando a Federação ainda estava em guerra com o Império.
Seguindo recomendações da Federação eles recebem uma emissária do Império Klingon atual chamada
K'Ehleyr (meio humana e meio klingon), K'Ehleyr também já conhece Worf de velhos tempos e foi
uma amante do Tenente. A nave interceptada é a T´Ong, ela deve ser reenviada ao Império. Worf vive
um caso amoroso com K'Ehleyr a futura mãe de seu filho Alexander.

47. Jogos de Guerra (Peak Performance)
Data Estelar: 42923.4 – Para treinar as táticas de guerra da Frota Estelar e se preparar para
uma futura invasão Borg, Picard deve guerrear com Riker, para isso trazem a bordo um mestre em estratégia da raça Zakdorn seu nome é Kolmari.
Ele vai bolar a estratégia de guerra que será usada por Riker e Picard. Riker assume a Hathaway uma nave de 80 anos de idade, ele deve colocá-la a
postos para a batalha com Picard e a Enterprise. Kolmari se mostra um arrogante incorrigível enquanto isso a batalha simulada continua, Data e
Kolmari estão em uma disputa de estratégia, no final Data ganha.

48. Nuances do Passado (Shades of Gray)
Data Estelar: 42976.1 – Um alienígena ataca o sistema nervoso central de Riker e ele fica entre a vida e a morte. Durante uma
investigação geológica de rotina em Surata IV os primeiros sintomas aparecem, depois de teletransportado para a Enterprise, Dra. Pulaski determina
que ele está infectado por uma forma de vida alienígena. A doença destroi os nervos de Riker e ele vai pouco a pouco perdendo os sentidos. Depois
durante uma visita da Conselheira Troi ele perde a consciência, é quase o fim para ele. Dra. Pulaski consegue reabilitar suas memórias antes que ele
se vá, tudo passa por ele, suas memórias boas e seus momentos na Enterprise, mas quando ele começa a se lembrar de coisas que não gosta e uma
certa raiva começa aparecer , Pulaski descobre que isso faz com que o alienígena que infestava seu organismo desapareça, com isso Riker obtem a
cura.

30 Ano da Nova Geração (1989-1990)
49. Evolução (Evolution)
Data Estelar: 43125.8 – Dr. Paul Stubbs chega a Enterprise-D para estudar um fenômeno que ocorre a cada 169 no Setor Alfa Kavis, a
explosão de uma estrela, quando a tripulação se prepara para lançar o equipamento do Dr. Stubbs o computador acusa mau funcionamento. Enquanto
isso Wesley tem uma conversa com Guina e conta que estava fazendo experiências com os Nanites, robôs de tamanho microscópico que atuam
dentro do orgânismo humano. Posteriormente descobre-se que tais Nanites criaram vida própria e estão se alastrando pelos computadores da nave,
depois de negociações com os novos seres por intermédio de Data, eles consertam o computador da nave e finalmente Dr. Stubbs continua com sua
experiência.
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50. Imperativos do Comando (The Ensigns Of Command)
Data Estelar: 43133.3 – A Enterprise-D recebe uma mensagem dos Sheliak, eles devem retirar todos os humanos do planeta Tau Cigna V,
se não fizerem isso em quatro dias todos serão exterminados pela teimosa raça Sheliak.
Apesar do alto nível de radiação no planeta os nativos se adaptaram bem e construiram
uma cidade cheia de infraestrutura. Já que os tripulantes da nave não podem descer ao planeta
devido a radiação, Data é incumbido da missão, ele deve reunir todos os colônos e transportálos para a Enterprise que os levará para um planeta mais adequado longe da ameaça Sheliak.
Tudo parece bem, até que metade da população liderada por Gosheven teima em não ir, pois
tudo que construiram está neste planeta. Os Sheliak também não desistem e Picard é forçado a
achar alguma clausula no acordo entre esta raça e a Federação para atrasar o extermínio dos
colônos. Data enquanto isso se vê em várias situação de conflito e tenta de todas as maneiras
convencer a população do perigo iminente.

51. Os sobreviventes (The Survivors)
Data Estelar: 43152.4 – Depois de um ataque fulminante em Rana IV a Enterprise leva um susto em perceber que de todos os 11.000
habitantes restaram apenas dois em um pedaço intacto do planeta, Kevin e Rishon Uxbridge, ela uma simpática velhinha e ele um velhinho ranzinza.
Rishon fica triste em saber que todos no planeta morreram, mas Kevin mostra certa indiferença, na verdade ele teima em ficar no planeta.
Enquanto isso Troi senti várias interferências quando tenta analisar o perfil psicológico dos dois no planeta. Picard que tinha descido para verificar a
situação pessoalmente, volta a nave e descobre que ela está sendo atacada. Tudo não passa de um plano para afastá-los do planeta. Na verdade Kevin
é um ser não-corporal que possui muitas existências e muito poder mental, sua meta era proteger Rishon de qualquer mal, infelizmente ele comprou
briga com uma raça poderoso e em sua ira acabou destruindo todos da raça Husnok, cerca de 50 bilhões de seres. Sentindo-se culpado queria que
todos se afastassem dele e de Rishon.

52. Quem observa os observadores? (Who Watches The Watchers?)
Data Estelar: 43173.5 – Antropólogos da Federação estão observando os Mintakianos em
Mintaka III, uma raça de proto-vulcanos, quando pedem suprimentos a Enterprise que prontamente
transfere os pedidos, porém ocorre um acidente e um dos campos de camuflagem para de funcionar,
acidentalmente dois mintakianos que estavam próximos são feridos e um deles é transferido para a
Enterprise com permissão de Picard. Infelizmente ele vê demais e acredita que Picard é um deus.
Discutindo o assunto com Palmer o responsável pela operação no planeta Picard descide mandar Troi e
Riker disfarçados de mintakianos para observar até onde a contaminação cultural afetou os nativos.
Infelizmente Liko o mintakiano espalha entre os nativos que viu deus e o seu nome é Picard.
Posteriormente com Riker e Troi correndo perigo Picard é forçado a teletransportar a líder dos mintakianos
Nuria, ele explica a ela a questão e todos voltam ao planeta, Picard sofre um ataque de Liko que garante
que Picard é deus e que ele não morre, Liko desfere uma flecha contra Picard que é atingido no braço sem
maiores consequências, porém todos descobrem que ele não passa de um ser igual a eles.

53. Laços de família (The Bonding)
Data Estelar: 43198.7 – Durante uma pesquisa arqueológica a Ten. Aster sob comando do Ten.
Worf sofre um grave acidente com uma explosão e morre. Worf se sente culpado pela situação e descobre
posteriormente que ela deixou um filho Jeromy Aster. Jeromy é agora um órfão pois seu pai morreu anos antes de uma doença incurável sendo assim
Worf quer fazer com o menino a cerimônia do R'uustai, onde ele e o menino seriam ligados como uma família.
Conselheira Troi desaprova essa iniciativa pois acha muito cedo, quando ela tenta falar com o menino descobre que uma entidade vinda do
planeta está se passando por Aster e tenta a todo custo levar o menino para a superfície do planeta deserto. A criatura tem muito poder mas quando
ela é posta frente a frente com Picard, Troi, Worf, Jeromy e Wesley todos começam a colocar para fora seus desafetos, Wesley tentando amenizar
seu sofrimento admite que ficou com muita raiva de Picard quando este veio lhe dar a notícia da morte do pai, a mesma coisa que aconteceu com o
menino Jeromy que ficou com raiva de Worf, depois de toda essa terapia, a criatura do planeta vai embora e Jeromy faz o R´uustai com Worf.

54. A armadilha (Booby Trap)
Data Estelar: 43205.6 – A Enterprise investiga um sinal muito antigo de uma nave
Promelliana, Picard e o grupo avançado checam os sistemas da nave e levam para a Enterprise os
arquivos os quais serão analisados para saber como foi o último momento da nave. Descobrem
que estão em uma armadilha em um campo magnético cheio de minas, se eles se mexerem as
minas podem se aproximar e explodir a Enterprise. Verifica-se também que a Enterprise está
perdendo sua energia e se isso continuar em breve não haverá nem suporte de vida para a
tripulação, posteriormente descobrem que o campo minado drena toda a energia da nave, torna-se
imperativo sair daquele local.
Infelizmente a nave está completamente parada e Geordi tem que descobrir uma maneira de
tirar a nave dali sem gastar energia , a qual seria instantaneamente desviada para o campo
minado. Vai até o Holodeck e evoca de um programa a Dra. Leah Brahms, uma jovem, bela e inteligente engenheira que projetou os motores de
dobra da Enterprise, entre uma convivência mais do que casual com a doutrora Brahms, Geordi chega a uma solução. Na ponte Picard se vê forçado
a pilotar a nave manualmente e com um golpe só, impulsiona a nave que através da gravidade gerada por um dos asteróides do campo consegue se
libertar do campo minado.

55. O inimigo (The Enemy)
Data Estelar: 43349.2 – Depois de investigar um sinal perdido vindo do planeta Galorndon Core que se revelou ser uma nave acidentada,
Geordi se perde de Worf e Riker. Devido uma forte tempestade magnética eles não podem ficar por muito tempo no planeta se não perderão a
oportunidade de serem teletransportados para a Enterprise. Na nave começam a procurar por Geordi mas devido a tempestade os recursos são
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mínimos. Wesley bola uma maneira de enviar um sinal localizador para Geordi se guiar, se ele chegar ao sinalizador ele poderá ser transportado para
a Enterprise.
Durante as tentativas de Geordi de conseguir chegar em uma melhor localização para a Enterprise o transportar ele encontra um romulano
chamado Patahk, este por sua vez tem que unir forças com Geordi se quiser sair daquele planeta tempestuoso. Na nave Picard trava contato com o
Capitão Romulano Tomalak que como sem querer esbarrou com a Enterprise, alegando procurar uma nave científica no planeta. Tudo não passa de
um engodo para ludibriar a Federação. Finalmente Geordi encontra o sinalizador com ajuda de Patahk e os dois são resgatados pela Enterprise.
Todos na nave ainda possuem muitas dúvidas sobre a ação dos romulanos no planeta...

56. O Preço (The Price)
Data Estelar: 43385.6 – A Enterprise é palco de uma negociação envolvendo raças
do Quadrante Alfa, a respeito de um Buraco de Minhoca Barzano recém descoberto, todos
devem dar seu preço para comandar este atalho para o Quadrante Gama. Primeiro todos
deverão testar a confiabilidade de tal fenômeno e se assegurar que ele realmente leva ao
Quadrante desejado. As delegações envolvidas são compostas por Ferengis, Federação e
Chrysalianos, estes tem um trunfo um meio betazóide chamado Devinoni Ral, o rapaz jovem e
elegante joga todo o seu chame para cima de Deanna Troi que fica apaixonada pelo gentil
rapaz. Porém ele tem planos mais interessantes, como por exemplo influênciar a disputa para a
aquisição do Buraco de Minhoca. Depois de todas as negociações feitas e Devinoni ser
descoberto, o fenômeno é desmacarado se mostrando muito instável para garantir passagem
segura a outro Quadrante. Finalmente todo mundo sai perdendo inclusive Troi.

57. O Fator Vingança (The Vengeance Factor)
Data Estelar: 43421.9 – Picard deve ser o mediador de um acordo de paz entre os acamarianos e os Gatherers, um grupo de renegados que
vêem atacando os postos avançados dos acamarianos. Depois deste ataque Picard oferece sua nave para procurar os bandidos acham eles em um
planeta deserto, onde Marouk a líder acamariana e Brull o líder dos gatheres concordaram em manter uma negociação. Enquanto isso a delegação
acamariana desfruta das comodidades da Enterprise e sua ajudante Yuta tem um breve affair com Riker. Posteiormente descobrem que a bondosa
Yuta na verdade é a última de um clã, morto a muito tempo pelo clã do líder Gather e sua intenção é matá-lo. Isso pode por fim ao acordo com
Acamar e Picard tem que impedir tal ato.

58. O Desertor (The Defector)
Data Estelar: 43462.5 – A Enterprise se vê frente a frente com uma nave de pequeno porte romulana, dela parte uma mensagem o Ten.
Jarok quer se entregar para a Federação, segundo ele, há planos de invasão partindo do planeta Nelvana III.
O insistente Ten. insite em falar apenas com Picard, e qual não é a surpresa quando ele revela que na verdade é o Almirante Jarok e que os
romulanos se preparam para invadir a Federação e seu intuíto é evitar a todo custo a Guerra das duas forças. Tomalak aparece de novo atrás de Jarok
mas este recusa-se a se entregar aos romulanos. Posteriormente ele descobre que tudo não passa de um engodo para afastar Jarok e seus planos
pacifitas do Império. Sem saída Jarok se mata.

59. O caçado (The Hunted)
Data Estelar: 43489.2 – Durante uma visita ao recém aceito planeta Angosia na Federação, a Enterprise felicita a todos pelo final da
guerra que durou anos. Enquanto isso um fugitivo da colônia penal angosiana (Lua Penal), se infiltra na Enterprise e conta sua estória, seu nome é
Roga Danar. Troi nota que ele é extremamente perigoso, e ele também é atormentado por pesadelos que o fazem sofrer. Checando recentes relatórios
sobre a história de Angosia, eles descobrem que Danar foi um grande militar com honras que lutou na recente guerra de Angosia. E ficam chocados
quando descobrem que os angosianos preparavam psicológicamente e genéticamente seus soldados para serem matadores sem piedade. Depois que a
guerra acabou, todos foram banidos para uma Lua do planeta que serve como colônia penal. Danar volta a Lunar V, a Lua penal e ataca Angosia,
Picard ajuda mas não o suficiente, pois não pode se intrometer. A Federação repensa a situação de Angosia como membro da Federação.

60. Tudo pela causa (The High Ground)
Data Estelar: 43510.7 – Quando a Dra. Crusher leva suprimentos a um planeta em Guerra Civil , ela é raptada por Finn, o líder rebelde.
Logo ela é forçada a trabalhar por sua própria ética, salvando os rebeldes que estão muito feridos. A causa da morte dos terroristas é o uso intenso de
um teletransporte dimensional, o único modo deles se locomoverem no planeta os mata rapidamente. O líder da polícia de Rutian quer pegar os
terroristas e salvar Bervely, juntamente com o pessoal da Enterprise, no final a Dra. serve como uma mediadora entre os dois lados, isso pode salvar
inclusive sua vida.

61. Dejà Q
Data Estelar: 43539.1 – Quando a Enterprise investiga estranhas ondas de energia em Bre'el IV, todos recebem com surpresa a chegada de
Q, Picard desconfia que Q sendo maquiavélico está usando seus poderes no planeta, mas ele admite que foi expulso do Q Continum (Seu lar) e que
agora perdeu todos os seus poderes de deus.
Depois de achar que Q está mentindo, Picard pede para o andróide Data ficar de olho na ex-entidade. No planeta há alguns incidentes com uma
forma gasosa de vida e Data se danifica. Muito arrependido por ter feito Data se danificar, Q, que foi salvo por ele pega a nave auxíliar que está no
planeta e faz a criatura o seguir, Picard de volta a nave não consegue fazer os escudos proteger a pequena nave auxíliar. Dentro da nave outra criatura
do Q Continum aparece e como recompensa por Q ter ajudado alguém, recebe seus poderes de
novo. Mas ele sofreu vendo como é ser humano...

62. Pontos de Vista (A Matter Of Perspective)
Data Estelar: 43610.4 – Fazendo uma missão de rotina em Tanuga IV, Riker e La Forge
estão em uma estação espacial comandada pelo Dr. Apgar. Quando La Forge acaba sua parte e volta
para a Enterprise, Riker fica mais um pouco para se despedir de Apgar, quando ele é
teletransportado para a Enterprise, misteriosamente a estação científica explode e Apgar é morto.
Acusado de assassinato Riker se vê encurralado e Picard é forçado a começar uma investigação.
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Para comprovar a inocência de Riker eles usam o holodeck e recriam em todos os detalhes a estação de Apgar. Simuntanemanete incidentes
estranhos vem ocorrendo na Enterprise, como a mudança molecular dos objetos e furos nos metais da fuzelagem. Posteriormente quando todos
explanam seus pontos de vista, descobre-se que a máquina de Apgar instalada no planeta continua a funcinar e manda feixes de energia para o
Holodeck da nave, o aparelho de Apgar funciona muito bem, tanto é que ele queria conseguir um preço melhor para ele do que simplesmente o
intregar a Federação, para isso forjou o próprio assassinato colocando em risco os acordos com a Federação.

63. Elo perdido (Yesterday's Enterprise)
Data Estelar: 43625.2 – Durante uma missão de rotina a Enterprise se depara com
uma fenda temporal, instantanemanete a tripulação vai parar em um universo alternativo onde
a Federeção ainda está em guerra com o Império Klingon e Tasha Yar está na ponte, viva e
atuante. Da fenda aparece nada mais nada menos do que a Enterprise-C comandanda por
Rachel Garret. Qual não é a surpresa de todos receber uma nave que estava há 22 anos sumida.
Tasha Yar continua em seu posto no tático e todos querem sair rápido daquele setor pois
em breve Aves de Rapina podem aparecer.
Guina acha muito estranho a existência de Tasha e a maneira como as coisas estão, falando
com Picard não consegue explicar devidamente sua perspectiva e Picard fica em dúvida a
respeito da opinião de Guina que exige que a Enterprise - C seja devolvida a fenda temporal.
Se Picard fizer isso a tripulação desta nave vai morrer, pois segundo a estória deste universo ,
Garret perdeu uma disputa (e desapareceu) com naves romulanas em um posto avançado klingon, isso causou desentendimentos entre as duas forças,
pois a nave de Garret sumiu, os klingons entenderam que a nave da Federação fugiu, deixando seu povo morrer nas mãos dos romulanos.
Depois que Tasha fala com Guina fica muito pensativa, não entendendo por que a Bartender está tratando ela tão diferente. Tasha tem um affair
com o Primeiro - Oficial da outra nave, e quando Garret decide entrar na fenda e voltar para a batalha, Tasha descobre que não podia existir naquele
universo, pede a Picard autorização e segue com a Enterprise-C. No posto avançado a Enterprise - C luta com louvor, mas Tasha é raptada por um
comandante romulana e tem uma filha com ele chamada Sela que aparecerá futuramente em outro episódio chamado Redenção I e II. Neste universo
tudo volta ao normal, assim espera Picard e Guina.

64. Descendência (The Offspring)
Data Estelar: 43657.0 – Com receio que a criação do Dr. Soong acabe nele próprio, Data cria uma andróide a sua imagem, Lal, que possui
as impressões e memórias do próprio Data. Ele age como se Lal fosse um filha e todos se adaptam a esta idéia devagar, principalemnte Picard, que
tem de receber um Almirante da Frota que está muito interessado em levar Lal embora para estudos, assim a Federação poderia recriar a proeza de
Date e Soong, várias vezes para suprir as necessidades da Frota Estelar. Lal convive com os tripulantes e começa aprender muito mais do que
procedimentos contínuos de uma máquina, aos poucos ela interage com os outros e finalmente cria seus próprios sentimentos, Data conseguiu se
superar , mas quando a integridade de Lal é ameaçada e a união de (Pai e filha), é posta em risco, Lal tem uma crise de consciência pois fica com
medo de permanecer longe de Data, seus mecânismos começam a funcionar mau, e Data tenta salvá-la , porém ele não obtêm sucesso. Todos na nave
sentem com pesar o morte de Lal.

65. Pecados Paternos (Sins Of The Father)
Data Estelar: 43685.2 – Parte de um programa de intercâmbio entre a Federação e o Império Klingon (Visto no episódio do 2º ano A
Matter of Honor), a Enterprise recebe o Of. Kurn, que entra em contato com Worf e diz que é seu irmão. Ele informa a Worf, que como irmão mais
velho, deve ir até Kronos, e limpar a honra de seu pai, Mogh. Worf vai até Kronos acompanhado de Picard que será uma espécie de advogado de
defesa de Worf. Duras acaba tentando matar Kurn, sem sucesso e Worf não consegue ver a honra de sua família reabilitada por causa de um jogo
político nos bastidores do poder. (Este incidente será revivido no episódio Redenção I e II)

66. Lealdade e Obdiência (Allegiance)
Data Estelar: 43714.1 – Picard é sequestrado da Enterprise e se junta a três outros seres peculiares em uma cela , são eles: Kova Tholl o
mizariano, Cadete Haro uma boliana e Esoqq um Chalnotiano. Cada um possui suas características próprias, Tholl é pacífico e acomodado, Haro
sabe mais do que devia saber e Esoqq é completamente selvagem. Picard começa a desconfiar que tudo não passa de uma ardilha, enquanto isso sua
cópia faz a farra na nave, canta e bebe cerveja com a tripulação, janta e dança com Crusher mas não deixa nada para o final, age estranhamente com
toda a tripulação.
Lá na cela todos começam a entender que tem que se unir para conseguir sair dali, depois de várias tentativas infrutíferas, Picard descobre que
Haro é uma farsa que ela não e uma boliana quando ele diz isso a ela, as criaturas que o capturaram aparecem e são presas na Enterprise , quando
este é teletransportado.

67. As férias do Capitão (Captain's Holiday)
Data Estelar: 43745.2 – Por insistência da tripulação de ponte, Picard vai tirar umas férias em um
planeta essêncialmente tropical chamado Risa, tido como um paraíso cheio de divertimento e prazer. Lá ele
conhece Vash, que esconde um misterioso disco ótico com informações, ela é associada a Sovak um Ferengi
mais do que traiçoeiro e os dois fogem de uma dupla de Vorgons , todos eles estão atrás de uma arma muito
antiga e de enorme poder chamada de Tox Uthat. Picard acaba se envolvendo com a charmosa mulher e os dois
saem a procura do Tox Uthat. Passam a noite em uma caverna , "sabe Deus fazendo o quê?" Bem, quando eles
chegam perto de achar o Tox Uthat, peça arqueológica que aguçou a curiosidade do Capitão, Sovak chega lá
para tirar ela dos dois. Vash foge para a cidade mas os Vorgons alegam ter vindo do século XXVII, atrás da
arma, mas no final ninguém fica com ela. A arma não era a verdadeira.

68. Homem de Lata (Tin Man)
Data Estelar: 43779.3 – Tam Elbrun é um betazóide com poderes incomuns, sua capacidade de captar
pensamentos é muito alta e isso atrapalha completamente sua vida, já que não consegue controlar as ondas de
emoções que o rodeia. Ele foi escalado para uma missão de contato com uma espécie nova que está próximo a
uma estrela em colápso. Porém não é só a Federação que quer fazer contato com a nova espécie, os Romulanos
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também querem. A bordo da Enterprise ele revê sua velha amiga, Deanna Troi que tenta ajudá-lo, mas ele se sente melhor com Data, o qual não
emite nenhuma emoção para incomodá-lo. Chegando no setor onde a criatura se encontra ele faz o primeiro contato, e seu aviso é para que ela tome
cuidado com os romulanos, imediatamente a criatura lança mão de seu poder e afasta as naves de seu alcance. Todos ficam impressionados. Elbrun
descobre em um segundo contato que ela é a última de sua espécie e está lá justamente para ser destruída pela estrela em colápso. Ele decide então
fazer companhia para a criatura apelidada de homem de lata. No interior da criatura ele finalmente encontrou a paz que tanto procurava.

69. Existência vazia (Hollow Pursuit)
Data Estelar: 43807.4 – Reginald Barclay é um homem com problemas de convivência e adaptação social. Ele passa a maior parte do seu
tempo dentro do Holodeck vivendo suas fantasias: Possuir a conselheira Troi, Duelar e ganhar de Picard, Geordi e Data, além de desmoralizar o
Comandante Riker.Tudo para ele é maravilhoso no Holodeck. Mas na vida real ele é tímido,nervoso e sempre chega atrasado em seus compromissos.
Como engenheiro ele até é talentoso, mas devido sua tímidez é deixado para um segundo plano. Tudo começa a mudar quando ele ajuda Geordi a
descobrir a causa de estranhos fenômenos que andam afetando o bom funcionamento do computador da nave. Mas o ápice do filme é quando todos
descobrem as peripércias de Barclay, apelidado por todos de Brocoli, no Holodeck. Picard ordena a Geordi que tente resocializar Reginald, e de certa
forma ele consegue, mas Brocoli continuará viciado em suas fantasias secretas dentro do Holodeck.

70. O Colecionador (The Most Toys)
Data Estelar: 43872.2 – A Enterprise consegue um bom carregamento de Hytritium
com um comerciante chamado Kyvas Fajo. Enquanto Data transfere o carregamento em uma
nave auxiliar,devido ele ser muito volátil, a nave de Data explode na frente de todos na ponte,
todo mundo fica perplexo, mas nada podem fazer a respeito.
Kivas está muito contente e a Enterprise após analisar a situação e comprovar a morte de
Data segue seu destino para livrar uma das colônias da Federação de uma contaminação na
água de seus ocêanos. Geordi não se conforma com isso e começa a analisar o acidente que
levou a morte de Data. Enquanto isso na nave de Kivas, Data está completamente ativo e faz
amizade com Varria uma das assistentes de Kivas e descobre que ele mesmo faz parte de uma
coleção e Kivas vai fazer de tudo para permanecer com o andróide único no Universo. Picard
descobre o engodo a tempo e volta para resgatar Data.

71. Sarek
Data Estelar: 43917.4 – A Enterprise vai sediar o encontro entre um povo extremamente exótico chamado Legaran e o embaixador da
Federação , Sarek. Picard não esconde sua eufória e oferece a Sarek um recital de boas vindas, qual não é sua surpresa a notar que Sarek um vulcano
está com lágrimas no olhos. Perin sua esposa, explica posteriormente a Picard que ele está com Sindrome de Bendii uma doença degenerativa natural
dos vulcanos apesar de ser rara, atacou o embaixador. Na nave todos estão com as emoções a flor da pele , consequência do desequilíbrio emocional
de Sarek, para salvar a situação, Picard se submete a um elo mental com Sarek que toma emprestado por algum tempo a sanidade do Capitão, este
fica trancado em seu aposento, sofrendo tudo que Sarek guardou por anos, e Sarek recuperado por essas horas consegue fechar o acordo com os
Legarans.

72. Ménage à Troi
Data Estelar: 43930.7 – No final de um encontro diplomático em Betazedi, Troi e Riker tiram uma
folga no planeta, e quem aparece é a mãe de Troi Lwaxana, no meio de um piquinique, ela , Troi e Riker são
teletransportados para a nave Ferengi do Daimon (Capitão) Tog, que já perseguia a betazóide algum tempo,
alegando estar apaixonado por ela. Lwaxana o repúdia, mas para salvar a filha e Riker que estão em cativeiro faz
qualquer coisa. Quando ela consegue descobrir o segredo dos escudos da nave, Deanna e Riker vão para a
Enterprise e Picard faz uma esfusiante declaração de amor para Lwaxana (citando um trecho de Um Sonho em
uma Noite de Verão), sua intenção é ludibriar o Ferengi e salvar a mãe da conselheira.

73. Transformações (Transfigurations)
Data Estelar: 43957.2 – Em um planeta aparentimente deserto a Enterprise descobre uma forma
humanoide seriamente enferma, trazem ela para a Enterprise e Dra. Crusher o apelida de John Doe, pois ele não
se lembra de nada, nem seu nome. Aos poucos descobre-se que ele tem poderes de cura, pois Worf tentando
capturá-lo posteriormente acaba quebrando o pescoço e morrendo, mas John o reanima o curando por completo.
Uma estranha nave se encontra com a Enterprise e seu comandante se identifica como Sunad de Zalkon, alega
que o estranho é um fugitivo perigoso e deve ser entregue a ele. Neste momento John, que já estava afetivamente
ligado a Bervely revela a verdade, primeiro ele emite uma luz e paralisa a todos, diz que sua forma é uma evolução da forma de vida de Sunad e que
os primeiros a manifestar esta mudança foram mortos em Zalkon, por isso ele teve que fugir. Depois das explicações e uma breve despedida de
Bervely ele se transforma em luz e vai para o espaço.

74. O melhor dos dois mundos, parte I (The Best Of Both Worlds, Part I)
Data Estelar: 43989.1 – A Federação está muito preocupada com o avanço Borg em seus setores mais distantes, por isso convocou a
Enterprise para investigar novas investidas destes inimigos, chega a nave uma Ten. Comandante chamada Shelby que pretende na verdade tomar o
lugar de Riker na Enterprise, não obstante Riker prefere como sempre continuar sob o comando de Picard e se torna evasivo. Quando eles investigam
um ataque Borg a outra nave da Federação, encontram eles e tentam se salvar, é difícil mas eles escapam, porém Picard é sequestrados pelos Borgs,
Riker sente na pele as responsabilidades do comando e seguem a nave Borg sem sucesso, mas descobrem uma coisa, ela ruma direto para o Sistema
Solar pondo em perigo a Terra. Depois de certo tempo eles encontram a nave Borg novamente e tentam salvar Picard, chegando lá descobrem que
ele foi assimilado, para desespero de todos a única saída é deixá-lo para trás.
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75. O melhor dos dois mundos, parte II (The Best Of Both Worlds, Part II)
Data Estelar: 44001.4 – Riker é promovido a Capitão, sua missão é derrotar os Borgs,
antes disso ele consegue resgatar o Capitão Picard das mãos dos borgs, agora ele é chamado
Locutos.
Levando ele para a Enterprise, Crusher e Data juntos com Troi tentam trazer Picard de
volta a sua condição humana, Picard revela uma fraqueza dos Borgs, que parecem estar
dormindo para recuperar sua nave e seus corpos biônicos, nesta hora Riker e a frota atacam o
cubo borg destruindo o ataque da raça alienígena belicosa.

76. Família (Family)
Data Estelar: 44012.3 – Enquanto a Enterprise sofre reparos na doca espacial da
Estação Terra, Picard se sentindo muito mal e culpado por ter revelado segredos da Frota para
os Borgs, é aconselhado a visitar sua família na França, porém quando ele chega lá se depara
com seu irmão arrogante e antipático chamado Robert.
Na Enterprise, Worf recebe a visita de seus pais adotivos Helena e Sergey Rozhenko, por ser Klingon não reage conforme se esperava e isso é
visto com estranheza, Worf decide conversar com Guina e se sente melhor depois de desabafar com ela seus verdadeiros sentimentos , que é de amor
para com os pais adotivos. Dra. Crusher recebe mensagem de Wesley e nota como ele está mais velho. Neste episódio a enfase é a família, Picard
consegue se reconciliar com seu irmão e Worf consegue ter um bom diálogo com seus pais adotivos.

77. Irmãos (Brothers)
Data Estelar: 44085.7 – Enquanto a Enterprise rumava para uma base espacial em busca de cura para uma das crianças da Enterprise, Data
sofre um mau funcionamento e toma o controle da nave, diminui o suporte de vida da ponte forçando todos a abandona-la , deste modo ele fica
sozinho na ponte e leva a nave para um novo curso. Logo as tentativas de desativar Data se mostram inúteis, enquanto isso a nave chega a um planeta
onde se encontra o Dr. Nonniann Soong o criador de Data, quem todos acreditavam estivesse morto. Quando Data encontra Soong coloca todas as
suas dúvidas para fora mas Soong se preocupa com a Enterprise, neste momento entra em cena Lore o irmão malvado de Data que já esteve a bordo
da nave em episódio anterior. Soong alega que Lore está com mau funcionamente e finalmente consegue desativa-lo antes que a nave pudesse correr
algum perigo, Soong também fala sobre seu último projeto a Data o Chip de emoções, mas também diz que está morrendo e quer que Data acabe e
teste o projeto posteriormente. Lore se reativa e tenta destruir Data e ir para Enterprise em seu lugar, mas tudo é descoberto.

78. Humano outra vez (Suddenly Human)
Data Estelar: 44143.7 – Respondendo um sinal de socorro de uma nave Talariana o grupo da Enterprise encontra cinco jovens a bordo,
constatam porém que um deles é humano e isso causa certa dúvida em Picard e na Dra. Crusher que examina o jovem posteriormente. O pai talariano
do rapaz procura por ele mas Picard se recusa a entregar o jovem, também descobrem que o jovem humano chamado Jono é filho de uma Almirante
da frota que foi dado como morto em uma batalha em uma base avançada. Ele entra em conflito sem saber se assume sua nova vida como humano ou
volta para Talarian com seu pai adotivo.

79. Lembre-se de Mim (Remember Me)
Data Estelar: 44161.2 – Na Enterprise estão fazendo uma série de experiências relacionadas com o motor de dobra, infelizmente uma
dessas experiências cria um Vortex dimensional e os tripulantes da nave começam a sumir, um a um vão desaparecendo e Dra. Crusher se desespera
pois as pessoas mais chegadas a ela começam a sumir e a nave vai ficando vazia, Worf, Picard e Troi acreditam que Wesley tenha criando um
Vortex, mas o próprio Wesley some também, finalmente o Viajante (Episódio do Primero ano) aparece na nave e explica para Bervely que é ela que
está perdida no Vortex e não os outros e que a nave verdadeira e sua tripulação estão bem e eles procuram por ela, finalmente o Viajante consegue
libertar Bervely da prissão dimensional e traze-la para o lado certo dos acontecimentos.

80. Legado (Legacy)
Data Estelar: 44215.2 – A Enterprise recebe um sinal de socorro de uma nave da Federação que órbita Turkana IV , lar da falecida Tasha
Yar, a nave explode mas antes disso conseguem identificar um grupo que consegue se salvar no planeta. Chegando lá encontram Hayne um dos
líderes de uma das facções políticas do planeta e quando Data fala que na Enterprise já houve um membro nascido naquele planeta, Heyne concorda
em ajudar na procura dos membros da Federação, lá encontram também a irmã de Tasha Yar, Ishara Yar que está envolvida com um dos líderes de
uma das facções do Planeta que está em sério conflito político.

81. Reencontro (Reunion)
Data Estelar: 44246.3 – K`Ehleiyr pede permissão para ir a bordo da Enterprise, chegando lá causa em Worf
certa estranheza quando ele nota que com ela está um pequeno klingon , seu nome é Alexander ela o apresenta como
filho de Worf. K´Ehleiyr precisa falar com Picard, como embaixadora enviada por K´Mpec que está a beira da morte e
solicita a ajuda de Picard para mediar uma disputa de Poder em Klingon.
A disputa se dará entre Duras e Gowron, infelizmente Duras mata K´Ehleiyr , Worf sabe que Duras é o único que
pode limpar a honra de sua família mas seu ódio é grande e mata Duras para se vingar pela morte de K´Ehleiyr. A
situação política de Klingon fica difícil e o conselho tem que se reunír, pois Duras não deixou até esse momento um
sucessor e tudo indica que Gowron, que é simpático a causa da Federação vai ficar no poder.
O desfecho será no episódio Redenção.
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82. Futuro Imperfeito (Future Imperfect)
Data Estelar: 44286.5 – Quando Data percebe uma energia estranha vinda do planeta
Alfa Onias III próximo a Zona Neutra Picard desconfia que seja algo relacionado a uma possível
invasão Romulana, logo um grupo avançado é destacado para ir averiguar o planeta. Infelizmente
no meio da missão Riker sofre um acidente e a missão é abortada, na nave ele é levado a
enfermaria. Quando Riker acorda descobre que se passaram dezesseis anos e que agora a
Federação tem um acordo de paz com os Romulanos, todos na nave envelheceram e toda a
política da Federação mudou. Suspreso quando volta a seu posto descobre que o Embaixador
Tomalak está a bordo...(O antigo capitão Tomalak), mas quando chega na ponte percebe que a
imagem das coisas estão falhas e a charada é desfeita, ele tinha sido capturado quando fazia parte
do grupo avançado e estava sendo usado para um plano maior dos Romulanos.

83. A Ultima Missão (Final Mission)
Data Estelar: 44307.3 – Picard chama Wesley na ponte e informa a ele que este foi aceito na Academia da Frota Estelar, todo orgulhoso
Wesley não perde a oportunidade de pedir para participar de uma última missão antes de ir para a Academia, e claro Picard aceita a proposta. Eles
embarcam em uma nave auxíliar em direção a Pentarus V, planeta o qual a Enterprise vai investigar a respeito de conflitos políticos. No caminho a
nave sofre um abalo é perde a direção, Picard e Wesley fazem um pouso forçado na lua deserta do planeta, ficam sem comunicação e sem provisões,
Wesley ajuda Picard a todo o custo e salva sua vida, na Enterprise as buscas continuam mas infelizmente Wesley perde o prazo para seguir para a
Academia.

84. Perdas (The Loss)
Data Estelar:44356.9 – Uma estranha força é encontrada pela Enterprise e de certa forma prende a nave, Troi tenta descobrir a natureza de
tal força mas fica chocada ao perceber que perdeu seus poderes simpáticos betazóides, Crusher a examina e dá o veredito, Troi perdeu seus poderes,
ela entra em uma crise, enquanto isso a Enterprise se vê presa por uma criatura bi-dimensinal segundo o relatório de Guina que tenta ajudar Troi,
depois de uma analize psiquica da criatura Troi consegue finalmente manter contato com ela e livrar a nave. Seus poderes voltam.

85. O Dia de Data (Data’s Day)
Data Estelar: 44390.1 – A Enterprise ruma para um misterioso encontro com um
informante Romulano, enquanto isso Data está todo interessado a aprender em dançar e quem dá as
aulas é a Dra. Crusher, exímia dançarina. Ele está assim pois será padrinho de casamento de Keiko
no casamento dela com Miles O´Brien, afinal foi Data que apresentou os dois. Crusher dá umas
aulas de sapateado para Data, mas ele tem mesmo que aprender a dançar uma valsa, o casamento de
O´Brien acontece em grande estilo, Picard é o mestre de cerimônias. Depois das festas, o encontro
com o Romulano é bem sucedido rendendo boas informações para a Frota.

86. Velhas Mágoas (The Wounded)
Data Estelar: 44429.6 – Uma nave cardassiana atira contra a Enterprise e o capitão desta alega que fez isso por retaliação a um ato
anterior: A destruição de uma base cardassiana. Picard convida o capitão da nave cardassiana a vir a Enterprise para conversarem melhor a respeito
do incidente e este aceita o convite, isso causa certo transtorno aos tripulantes da nave, descobre-se depois que a USS Phoenix comandada pelo
vingativo capitão Benjamin Maxwell está destruindo os postos e as naves Cardassianas. Picard fala com O´Brien sobre Maxwell pois os dois já
serviram juntos, no final Maxwell e encontrado mas causa muita confusão e tenta de toda a maneira começar uma guerra com os cardassianos.

87. O Pacto (Devil’s Due)
Data Estelar: 44474.5 – A Enterprise recebe um sinal de emergência do estação de ciências no planeta Ventax, eles alegam que Ardra uma
critatura mítica está voltando para cobrar a parte de um acordo fechado há mil anos atrás, ela assegurou ao planeta mil anos de paz mas para isso
voltaria e pegaria tudo para ela o planeta os habitantes e tudo que estivesse próximo ao planeta. Picard , Troi , Worf e Data vão tentar ajudar Jared o
líder do planeta mas Ardra aparece antes deles e tenta inclusive tomar a Enterprise. Ardra tenta fazer uma barganha com Jared ela quer a Enterprise e
Picard por quem senti um atração inexplicável. Depois de várias tentativas de chantegear todos os envolvidos no episódio Ardra é posta de lado e o
contrato feito há mil anos atrás é destruido por Data.

88. Pistas (Clues)
Data Estelar: 44502.7 – Quando a Enterprise segue seu caminho para investigar um misterioso planeta passa por um buraco de minhoca
(Wormrole) e aparentemente todos sentem que perderam um dia em suas vidas algo está faltando entre ontem e hoje e todos começam a investigar o
que aconteceu, só quem sabe a resposta e Data que guardou todas as pistas em seus bancos de memórias e a passagem da nave no buraco de minhoca
parece não ter afetado sua memória. No final ele esclarece a questão.

89. Contato Imediato (First Contact)
Data Estelar: Desconhecida – Durante uma missão no planeta Malcoriano Riker que está disfarçado é ferido, levado ao hospital do
planeta um dos médico nota que ele de fato não é malcoriano, o planeta é aparentemente desenvolvido e estão prestes a descobrir a velocidade de
dobra, mas a Federação não queria ainda fazer contato com eles pois são um povo extremamente superticioso. Enquanto isso, os cientistas locais
acham ele um espécime curioso e posteriomente é revelado a eles a presença de outra raça em órbita do planeta e a nave Enterprise recebe a visita de
alguns malcorianos, isso divide o planeta, metada da população não quer travar contato com novas raças e a outra métade quer investigar a galáxia.

90. O Filha das Estrelas (Galaxy’s Child)
Data Estelar: 44614.6 – Enquanto a Enterprise se depara com uma estranha criatura e um plasma de energia insistente que tenta se infiltrar
na nave, a Dra. Leah Brahms chega a nave , La Forge está todo empolgado pois Brahms é a mulher de seus sonhos e que sempre está em seus
programas no holodeck, infelizmente a verdadeira Dra.Brahms se mostra fria e arrogante e trata a todos com certa distância, isso deixa La Forge bem
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triste. Enquanto isso a Enterprise continua sendo atacada pela criatura que na verdade é um bebê espacial , finalmente o campo de energia da criatura
afeta a nave e La Forge e Brahms vão ter que se unir para bolar um plano para salvar a nave.

91. Noite de Terror (Night Terrors)
Data Estelar: 44631.2 – Em busca da USS Brattain a Enterprise entra em um setor não explorado da Galáxia, chegando lá encontram a
nave, descobrem que todos os tripulantes estão mortos menos a conselheira betazoide da nave, segundo relatos eles começaram a ser afetados por
estranhos sentimentos assassinos, param de sonhar e começam a matar uns aos outros inexplicávelmente. Tudo não passa de uma armadilha e se a
Enterprise não sair desse setor começará a ser afetada também.

92. Crise de Identidade (Identity Crisis)
Data Estelar: 44664.5 – Um grupo avançado sai para investigar desaparecimentos no planeta Tarchanenn, aparentemente todos sumiram,
ao voltar a nave o grupo avançado liderado por Geordi La Forge é mandado para um exame de rotina pois uma das integrantes do grupo Susana
começa a agir estranhamente, posteiormente a Dra. Crusher descobre que o sangue deles está quimicamente alterado por uma estranha molêcula.
Susana e demais integrantes do grupo estão isolados, mas conseguem escapar, descobre-se que eles estão se transmutando e virando seres
alienígenas.

93. O Enésimo Grau (Nth Degree)
Data Estelar: 44704.2 – De uma hora para outra Barcaley (tripulante conhecido como brocoli na Enterprise) começa a apresentar uma
inteligência elevadissima , acima do normal para ele, Geordi segue seus trabalhos em um telescópio em uma base da Federação, e um trabalho que
ele estimava levaria 3 semanas, Barcaley resolve em dois dias, isso surpreende a todos. Depois da nave ser aparentemente atacada, Barcaley liga-se
ao computador da nave para tentar salva-la, no final descobre-se que eram alienígenas que precisavam resguardar sua memória acumulada e para isso
usaram Barcaley , no final eles acabam tranferindo tudo para o computador da nave e Barcaley volta ao normal.

94. Qupido (Qpid)
Data Estelar: 44741.9 – Durante um simpósio de arqueologia Picard reve sua antiga paixão Vash, ele não
falou dela aos seus colegas e os dois planejam passar juntos sozinhos em algum planeta por perto. Eis que aparece Q,
que acha que está em divida com Picard, ele leva todos (Picard , Tripulação e Vash), para a floresta de Sherwood e
todos brincan de Robin Wood e Mariann. Todos assumem um papel na história. No final depois que Q está satisfeito
o jogo acaba e todos voltam para Enterprise menos Vash que aparece brevemente e avisa a Picard que vai para o Q
continum com o todo poderoso Q, Picard acaba admitindo que ela tem muito em comum com Q e ela vai embora,
com a onipresente criatura que aparentemente se sentiu atraido por ela.

95. O Traidor (The Drumhead)
Data Estelar 44769.2 – Quando a Enterprise sofre uma explosão um klingon visitante é suspeito de ser o
autor da sabotagem, o Almirante Norah Satie, baseado em relatos de Worf e da tripulação, acusa o oficial klingon
J´Ddan, porém seu acompanhante betazoide certifica que J´Ddan está falando a verdade quando diz que é inocente,
então a busca por um conspirador se volta a tripulação da nave.
Satie pede a Picard que restrinja as atividades da nave, e começa a acusar alguns tripulantes, Picard fica em uma
situação difícil, mas defende a todo custo sua tripulação, posteriormente Geordi e Data descobrem que a explosão foi totalmente acidental.

96. Vida Breve (Half a Life)
Data Estelar: 44805.3 – Lwaxana Troi mãe da conselheira, vem a nave e conhece seu novo amor Dr. Timicin do planeta Kaelon II, os dois
passam muito tempo juntos e acabam se apaixonando, porém Timicin tem um segredo, em seu planeta todos os habitantes a completar 60 anos
participam de um ritual de morte, Lwaxana se vê obrigada a impedir este ato.

97. O Hospedeiro (The Host)
Data Estelar: 44821.3 – Quando a Enterprise recebe o embaixador Odan, todos vão para o Sistema Peliar resolver disputas politicas entre
dois planetas do sistema, Riker se oferece para ir com Odan para um dos planetas começar as negociações porém a nave auxíliar dos dois é atacada.
Odan é forçado a voltar para a Enterprise. Dra. Crusher que estava romanticamente envolvida com Odan, recebe ele na enfermaria e descobre que há
um parasita em seu corpo e este está morrendo, Crusher resolve tirar o parasita de Odan, mas este a para alegando que ela deve salvar o parasita, que
na verdade é um simbionte que está ligado a Odan, ela retira o simbionte dele e o coloca em Riker que novamente é voluntário, porém o simbionte
não pode ficar muito tempo no corpo despreparado de Riker, logo um enviado Trill vem assumir o posto de Hospedeiro do simbionte.

98. Os Olhos da Mente (The Mind’s Eye)
Data Estelar: 44885.5 – Em rota para Risa um planeta tropical e turístico, Geordi está para tirar suas férias, porém no meio do caminho é
raptado pelos Romulanos, estes por sua vez, pretendem fazer uma lavagem cerebral em Geordi e usá-lo da Enterprise para de alguma forma terminar
com o acordo entre a Federação e o Império Klingon. Posteiormente quando ele volta à Enterprise suas memórias dizem que ele realmente passou
suas férias em Risa, coisa que não aconteceu, neste mesmo período uma nave klingon se aproxima da Enterprise com seu comandante Kell, parece
que tudo rumava para uma armadilha, pois se a nave fosse destruida os acordos podiam terminar, Data descobre no final que Kell estava junto com o
Romulanos para minar os acordos Federação X Kligons.

99. Teoricamente (In Theory)
Data Estelar: 44932.3 – A Alfres Jenna Anaya é muito chegada a Data, depois revela a uma de suas amigas que Data é muito mais do que
um amigo, pois ela própria desferio um beijo apoixonado no andróide. Data fica confuso e procura entender o que está acontecendo. Vendo a
situação de um certo angulo Data elabora um programa emocional para sí mesmo este programa deve dar a ele todos os passos a seguir dentro de um
romance. Porém as coisas começam a dar errado e ele nota que romances e amor não é tão simples assim e ele acaba se desentendo com a Alferes
depois de uma missão da Enterprise em uma Nebulosa desconhecida.

144

100. Redenção – Parte I (Redemption – Part I)
Data Estelar: 44995.3 – Picard é solicitado a ir a sede do Império Klingon ser o
mediador na nova sucessão do governo klingon, a disputa está entre Gowron e o filho
repentinamente surgido de Duras, trazido pelas irmãs de Duras. Na verdade as duas estão
conspirando com o Império Romulano para acabar com os acordos entre a Federação e Klingon,
quem coordena a investida romulana é nada mais nada menos que Sela a filha de Tasha Yar, que
no universo paralelo que a Enteprise fez parte em o - Elo Perdido - episódio do Terceiro ano da
série, foi parar nas garras dos romulanos. Sela se apresenta a Picard e ele não entende por que ela
é tão parecida com Tasha, pois ele não se lembra do universo alternativo que mudou o futuro
deles próprios. Enquanto isso no planeta, Worf faz várias negociações com Gowron e admite
ajudá-lo se a honra de sua família for reestabelecida. Quando Gowron assume o poder pelas mãos
da Federação, a Guerra Civil explode, de um lado as Duras com o apoio Romulano (o que está
devidamente camuflado) e do outro Gowron com os filhos de Mogh (Worf e seu irmão Kurn).

50 Ano da Nova Geração (1991-1992)
101. Redenção – Parte II (Redemption – Part II)
Data Estelar: 45020.4 – Lursa e B´Etor as irmãs Duras continuam com seus planos de assumir através do filho de Duras o poder em
Klingon elas são apoiadas por Sela a comandante romulana. Worf luta ao lado de Gowron. A Frota Estelar toma conhecimento que os romulanos
estão ajudando um dos lados na Guerra Civil Klingon e Picard assume a criação de uma frota que porá fim ao planos dos Romulanos. Com o fim da
Guerra, Sela volta para Romulus sem concretizar seus planos e Worf volta para a Frota. Todo o plano é desmascarado e Gowron fica no poder.

102. Darmok (Darmok)
Data Estelar: 45047.2 – A Enterprise recebe um sinal de comunicação dos Filhos de Tama, uma raça conhecida por sua violência. Sua
língua é incompreensível e a comunicação se torna impossível. Chegando no planeta do sinal encontram ele supostamente desabitado, porém ainda
assim esperam travar contato com os tamarianos (Tama). Lá encontram o capitão Dathon da raça tamariana, Picard é capturado por Dathon e o resto
do grupo comandado por Riker tentam resgatar Picard do ser que se mostra belicoso, Dathon continua tentando se comunicar com Picard através de
figuras metafóricas de violência mas a comunicação é difícil por parte de Picard. Depois de muitas tentativas as comunicações começam, mas sem
deixar a tripulação da Enterprise preocupada com a integridade física do Capitão que usa sua diplomacia, neste caso nada ortodoxa...

103. Alferes Ro (Ensign Ro)
Data Estelar: 45076.3 – Depois de um ataque terrorista em Solarium IV, a Enterprise recebe uma mensagem de um representante do
governo Bajorano. Imediatamente Picard entra em contato com o comando da Frota e descobre que realmente foi um ataque terrorista de Bajor. Sua
missão é encontrar Orta o líder de uma facção Bajorano que não pretende fazer acordos com os Cardassianos. Para tentar convencer Orta a uma
negociação, eles devem contar com a ajuda de Ro Laren uma oficial bajorana que será integrada a tripulação da Enterprise-D. Depois da missão,
Picard convida Ro a continuar na Frota a bordo da Enterprise e ela aceita. Ro é uma pessoa experimentada e logo fará parte de outras missões
delicadas da Frota Estelar.

104. Avatar de Sílicio (Silicon Avatar)
Data Estelar: 45122.3 – Durante uma missão de terra na colônia conhecida com o nome de Melona IV, Data, Bervely e Riker são
interrompidos por uma criatura de complexa estrutura cristalina. Riker identifica ela imediatamente como a Entidade Cristalina, imediatamente eles
recolhem os colonos para um abrigo, uma espécie de caverna, porém ela é pequena demais e o ar não é suficiente para todos, Riker tenta entrar em
contato com a nave, mas nada funciona.
Quando Bervely insiste em abrir a caverna para que haja mais ar, Worf aparece em uma das crateras da caverna, na Enterprise eles já haviam
identificado a presença da Entidade Cristalina e logo criaram um plano de resgate de todos, que são teletransportados para a Enterprise-D. Data
relembra que a Entidade Cristalina destruiu a vida de todos em Omicron Theta anos atrás e elabora um plano para destrui-la junto com a Dra. Kila
Marr, esta teve seu filho morto em Omicron Theta e quer se vingar de Data por acha-lo culpado junto com seu irmão andróide Lore. Marr passou sua
vida toda investigando a Entidade Cristalina e sua meta é destruí-la mesmo que isso a prejudique.

105. Desastre (Disaster)
Data Estelar: 45156.1 – Depois de um estranho fenômeno espacial a Enterprise é chacoalhada e seus mecanismos começam a falhar.
Picard fica preso no turbo elevador com algumas crianças que ganharam um concurso científico na escola primária da nave, Bervely e Geordi ficam
presos no hangar de carga com uma carga radioativa que é afetada pelo tremor da nave, e Riker, Worf ,Data, O´Brien e Keiko que está grávida ficam
presos no Ten-Forward. Deanna Troi que é a oficial de maior hierárquia na ponte , relutante assume o papel temporário de Capitã. Enquanto isso
Riker, Data e O´Brien conseguem sair do Ten-Forward a meta de Riker e Data é chegar a engenharia e reestabelecer a força na nave, O´Brien é
contatado por Troi e Ro para seguir para a ponte. No turbo elevador Picard tenta elaborar um plano para sair com as crianças mas sua única saída é ir
para a área do hangar, Bervely e Geordi acham que é melhor abrir a porta externa e sair do local por fora da nave, plano bem inviável. Enquanto isso
Worf tem que fazer o parto de Keiko no Ten-Forward. Bervely e Geordi continuam lutando para tirar a carga radioativa do hangar de carga, pois ela
pode explodir a qualquer momento.

106. O Jogo (The Game)
Data Estelar: 45208.2 – Durante uma romantica férias em Risa (o planeta paradisíaco no
qual Picard conheceu Vash), Riker recebe um presente muito interessante de sua amiga Etana, uma
espécie de jogo que é aclopado no cérebro da pessoa que joga lhe dando sensações reais. Ao chegar
na nave Riker passa o jogo para Deanna Troi que o acha interessante. Ao mesmo tempo todos dão
boas vindas a Wesley Crusher que está de férias da Academia. Wesley conhece então a jovem
Alferes Robin Lefler. A noite Data reclama de mau funcionamento, quando ele chega a enfermaria
inexplicavelmente Riker, Bervely e Deanna Troi, atacam e desativam o andróide.
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Bervely comunica a Picard que Data está com defeito, ele vai a enfermaria acompanhado de Geordi e Riker mente a respeito do que aconteceu
com Data, neste mesmo momento eles mostram o jogo para Geordi. Depois da insistência de Bervely em fazer Wesley usar o novo jogo, ele fica
desconfiado e Robin diz a ele que o jogo virou uma sensação na Nave. Ele descobre posteriormente que o jogo muda a química cerebral, afetando a
noção de responsabilidade dos jogadores. Depois que a nave se encontra com Etana, e esta vê que todos estão dominados Data aparece e consegue
reverter os efeitos do jogo, enfim a nave é salva e Wesley volta seguro para a Academia.

107. Unificação – Parte I (Unification, Part I)
Data Estelar: 45236.1 – Picard é chamado na sede da Frota Estelar, lá recebe a missão de ir atrás de Spock em Romulus, segundo a Frota e
o próprio governo Vulcano , Spock é um traidor e está passando informações valiosas para os governantes de Romulus. Picard a principio fica
chocado, mas dá continuidade a sua missão, vai até Vulcano para falar com Sarek mas encontra o pai de Spock enfermo atacado de uma rara doença
vulcana degenerativa (Que já tinha sido constatada no episódio Sarek da Terceira temporada). Sarek morre e através de Perrin a atual mulher de
Sarek, Picard fica sabendo dos desentendimentos de Spock e seu pai e a intenção de Spock entrar em contato com um político romulano , visando a
unificação dos dois povos. Picard e Data se disfarçam de romulanos e rumam para o planeta dos romulanos para tentar se infiltrar e encontrar Spock.

108. Unificação – Parte II (Unification, Part II)
Data Estelar: 45245.8 – Picard e Data encontram Spock e contam a este que Sarek
está morto, Spock fala sobre seus planos de unificar o povo romulano e o vulcano como era
antes da criação da filosofia da Lógica Total de Surak.
Na Enterprise Riker investiga o roubo de naves vulcanas entre outras e descobre que tudo
faz parte de um esquema de invasão bolado pelos romulanos em especial da comandante Sela.
Em Romulos Spock, Picard e Data descobrem os reais planos de Neral que diz apoior Pardok
um senador romulano que ajuda Spock, na verdade Neral está sendo manipulado por Sela que
tem como objetivo matar Spock e invadir Vulcano. Data bola um plano junto com Picard e eles
desmascaram os planos de Sela. Depois disso as negociações de uma unificação ficam paradas
no âmbito político, mas o povo romulano parece disposto a uma unificação, por isso Spock
continua em Romulus com a esperança de ver os povos unidos.

109. Uma Questão de Tempo (A Matter of Time)
Data Estelar: 45349.1 – Tentando salvar um planeta chamado Penthara IV de uma
massiva chuva de meteoros, a Enterprise quebra a primeira diretriz, mas durante seus esforços
uma forte luz se instala na ponte da nave, de repente uma forma humana começa a se formar é
o humano, professor Berlingoff Rasmussen , ele diz que é um viajante do tempo e vem do
século XXVI da Terra, a tripulação suspeita dele e tem medo que ele mude o futuro. Mas
Picard insiste em hospedá-lo na nave.
Enquanto Geordi e Data estudam uma maneira de ajudar o planeta, Rasmussen interroga os
tripulantes sobre os equipamentos e as funções da nave. O primeiro plano de Geordi falha e
eles tem que usar um plano arriscado para salvar o planeta para isso vão ferir a primeira
diretriz. Eles conseguem mas ficam suspeitando das verdadeiras intenções de Rasmussem que
se negou a ajudar. De repente ele se prepara para ir em uma nave, e os tripulantes notam que
muitas coisas sumiram enquanto Rasmussem esteve na nave, descobrem então que ele não
passa de um ladrão. Ele revela que não veio do século XXVI da Terra, mas é na verdade um inventor do século XXII e quer roubar a tecnólogia do
futuro do século XXIV para usar em uso fruto próprio.

110. Terreno Inexplorado (New Ground)
Data Estelar: 45376.3 – Enquanto a Enterprise ruma para Bilana III para testar um novo sistema de propulsão, Worf recebe a visita de sua
mãe adotiva Helena e de seu filho Alexander, o pequeno klingon diz a seu pai que quer viver na Enterprise com ele, Worf tem um choque com a
notícia, não esperava ter que criar seu filho, depois da morte de K`Ehleiyr, mas enfrenta a situação e entre altos e baixos se adapta ao papel de pai,
cuidadoso e compeensivo.

111. Héroi Venerado (Hero Worship)
Data Estelar: 45397.3 – A Enterprise está indo a procura da nave perdida USS Vico, nave de pesquisa que investigava um aglomerado
negro, quando localizam a nave Picard manda um grupo avançado para investigar a situação da nave e Riker e Data encontram apenas um
sobrevivente o garoto chamado Timothy. Levado para a Enterprise o garoto parece em choque e começa a assumir uma personalidade igual a de
Data quem segue a todo o lugar, interrogado diz que a nave foi atacada por alienígenas, mas olhando os registro da Vico não encontram nada. (A
Frota acredita que tenha sido um ataque Breen). Porém as investiações de Picard revelaram que a nave se destruiu sozinha, sem causa aparente, mas
Timothy acreditava piamente que ele era o culpado pela nave ter sido destruida.

112. Violações (Violations)
Data Estelar: 45429.3 – A Enterprise ruma para Kaldra IV para buscar uma delegação de Ulianos, esta raça é conhecida por ser uma
poderosa raça telepáta, na verdade eles capturam o passado histórico de cada planeta e guardam tudo em suas mentes, são como bibliotecas
ambulantes. O que eles não sabiam é que entre a delegação havia um uliano que invadia a mente dos tripulantes roubando suas memórias sem
permissão nenhuma e afetando suas mentes de tal forma que os leva ao coma, foi o que aconteceu com Troi, Riker e Dra. Crusher. O passado deles é
posto amostra para os telespectadores.

113. A Sociedade Perfeita (The Masterpiece Society)
Data Estelar: 45470.1 – Um fragmento de uma estrela de neutrons está a caminho de um planeta e vai destruí-lo. Picard faz contato com
Aaron Conor o líder da colônia local e comunica o fato, diz que está disposto a evacuar o planeta e salvar eles, porém Conor se nega a deixar o
planeta e diz que não evacuará ninguém. A sociedade geneticamente perfeita construida com anos de pesquisas será destruida. Porém alguns do
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planeta querem ser levados a nave e Picard enfrenta um dilema entre respeitar a vontade do líder do planeta ou ouvir este poucos que querem ser
salvos do final eminente.

114. Aparências (Conundrum)
Data Estelar: 45494.2 – Enquanto escaneiam uma nave não identificada os membros da tripulação da Enterprise perdem suas memórias,
inclusive Data. Mais tarde se vêem em meio a uma batalha estelar e encontram uma nave a qual abriga a raça Lysians, Picard tenta procurar nos
bancos de dados da nave alguma resposta para aquela situação, eles devem atacar? os Lysians serão inimigos?
Data e Geordi procuram resposta mas não encontram, porém todos se esforçam para lembrar quem são, olham os dados no computador e
procuram por uma resposta. Picard insiste em atacar os aliens insentivado por McDuff um oficial da Frota que insiste em dizer que os Lysians são
velhos inimigos da Frota Estelar. Eles atacam, mas ficam inconformados, pois é óbvio que os Lysians são um povo menos desenvolvido que os
integrantes da Federação e não a razão para atacá-los, quando Riker ataca McDuff com um phaser descobrem que este era um alien, os mesmos que
lutavam há anos contra os Lysians eles estavam usando a Enterprise e a tripulação para acabar com os Lysians.

115. Jogo de Poder (Power Play)
Data Estelar: 45571.2 – Depois de receber um distante sinal a Enterprise ruma para um setor onde dois séculos antes a Nave Essex
desapareceu misteriosamente. Deanna Troi insiste que captou formas de vida, mas os sensores da nave não registram nada.
Logo um grupo avançado formado por Troi, Data e Riker pousam em uma lua no setor que aparentemente está deserta, uma tempestade iônica
impossibilita o uso dos teletransportes, assim eles usam a nave auxíliar, porém esta sofre um acidente e Riker quebra seu braço. Na Enterprise
O´Brien arrisca sua vida e se teletransporta para tentar achar e resgatar o grupo avançado. Troi sente uma forte presença, O´Brien encontra o grupo e
consegue trazer todos para a Enterprise. O´Brien, Data e Troi insistem que há vida na calota polar da lua, mas Picard e Riker dizem que isso é
absurdo, assim com o desenrolar dos fatos descobre-se que os três estão dominados por forças alienígenas que pretendem dominar a nave, quando
são rechaçados eles se dirigem para o Ten-Farword, tentando manter o plano de dominação da nave recorrendo a reféns.

116. Ética (Ethics)
Data Estelar: 45587.3 – Worf sofre um sério acidente afetando suas vertebras, ele fica
paralítico e fica preso a uma cama de reabilitação na enfermaria. Dra. Crusher se reune com a Dra.
Russel uma especialista em cirúrgias delicadas que envolvem o sistema nervoso. Worf tem que decidir
entre passar por uma cirúrgia experimental para reabilita-lo ou o ritual de suicídio Klingon , tudo é
levado em consideração, inclusive o futuro de seu filho que agora está na Enterprise.

117. Pária (The Outcast)
Data Estelar: 45614.6 – A Enterprise está investigando o desaparecimento de uma nave
auxiliar da raça J´naii, para isso Riker é incumbido das investigações em uma região chamada de Espaço Nulo, ele conhece Soren um membro da
raça J´naii, está raça possue seres androgênos e Riker acaba se apaixonando por Sorem e seu modo de vida, encontram muitas coisas em comum e se
dão super bem, porém o próprio Soren está tentando encontrar sua identidade dentro de sua espécie e muitos do seu planeta o tratam de forma
preconceituosa.

118. Causa e Efeito (Cause and Effect)
Data Estelar: 45652.1 – Enquanto jogavam pôquer Riker, Worf e Data tem uma estranha sensação de "deja vu", isso acontece com muitos
membros da tripulação. A Enterprise passa por uma anômalia temporal o que a faz ficar frente a frente com uma nave da Federação muito anterior a
ela. Isso ocorre quando eles se aproximam do setor Thyphon que propaga descargas continuas de energia formando modificações temporais em suas
vizinhanças. No final eles alertam a Frota e dizem que passaram pelo efeito durante 17 dias, a Frota reporta que tal nave a qual eles encontraram
tinha desaparecido a 90 anos.

119. O Primeiro Dever (The First Duty)
Data Estelar: 45713.9 – Wesley se envolve em um incidente na Academia da Frota Estelar, quando participava de um esquadrão de vôo.
Picard chega a sede da Academia para saber a versão de Wesley que enfrenta uma espécie de Corte Marcial onde deve assumir a responsabilidade e
relatar sua conduta na situação. Cinco naves do esquadrão foram destruidas e poucos foram teletransportados vivos, um deles foi Wesley então
suspeitam de sua conduta.

120. Lições de Vida (Cost of Living)
Data Estelar: 45733.6 – Depois de destruir um mortal asteroide no campo de Pelloris a Enterprise passa pelo sistema Moselina e lá
pequenas particulas em forma de núvens se agregam nas saidas dos motores da Enteprise afetando o bom funcionamento da Nave. Fora isso está a
bordo a Mãe da conselheira Troi , Lwaxana, que pretende se casar com um homem desconhecido na própria Enterprise. Neste meio tempo Lwaxana
faz um grande amizade com Alexander o filho de Worf e se divertem a beça no Holodeck. Enquanto não se casa, Lwaxana tenta ensinar para o
menino as coisas da vida (a contra gosto de Deanna que alega que a mãe é uma má influência para o menino) mas o Holodeck para de funcionar
Geordi muito preocupado diz que as particulas estão infestando os mecanismos da nave, e a única solução é voltar para o campo Pelloris.

121. A Companheira Perfeita (The Perfect Mate)
Data Estelar: 45761.3 – Uma cerimônia de reconcilhiação se dá na Enterprise entre duas nações que passaram por anos de guerra, os
Krions e os Valtesians. Os embaixadores trocam presentes, o presente do Embaixador dos Krions se dissolve e se transforma em uma bela e
irresistível mulher (da raça dos metamorfos), seu presente é destinado a Alrik o líder dos Valtesians. O nome da mulher é Kamala usada como
atrativo sexual para assegurar a paz com o representante dos Valtesians, Crusher alerta Picard para o fato que ela se prostitui em troca da paz, mas
Picard se vê violentamente atraido por Kamala e um triangulo amoroso se forma. Mas na verdade ela deve se casar com Alrik para trazer a paz aos
dois povos.
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122. O Amigo Imaginário (Imaginary Friend)
Data Estelar: 45832.1 – Uma criança chamada Clara que habita a Enterprise criou um amigo imaginário para ela, seu pai Daniel Suffer é
alertado por Troi a respeito disso e sobre a necessidade dela de se misturar com outras crianças da idade dela. Sua amiga imaginária se chama
Isabella, posteriormente investigando uma nebulosa a Enterprise passa por reparos e descobre que Isabella é uma alienígena fazendo contato.

123. Eu, Borg (I, Borg)
Data Estelar: 45854.2 – O grupo avançado da Enterprise investiga uma nave avariada e descobre dentro dela um adolescente Borg ferido e
abandonado, Crusher recebe ele na enfermaria e coloca um nome no ser, o chama de Hugh. Descobrem então que a coletividade não está mais em
contato com ele e ele se sente terrivelmente perdido, isso mostra que os Borgs abandonam os seus quando estes perdem suas capacidades de
operação. Todos na nave esperam transformar ele em humano novamente mas isto é inviável,(Picard pelo contrário quer matá-lo) ao contrário o
deixam onde foi encontrado com a esperança dele ser reassimilado, mas Hugh nunca esquecerá seus amigos da Enterprise e nem mesmo será o
mesmo.

124. A Próxima Fase (The Next Phase)
Data Estelar: 45892.4 – Atendendo um chamado de socorro de uma nave de ciências romulana, Picard manda para ajudar Geordi e Ro
Laren, e lá os dois descobrem um romulano. Na Enterprise o sinal deles é perdido e dão os dois como mortos, na verdade eles estão em outra
realidade e fazem parte de um plano diábolico dos romulanos para invadir a Federação. Enquanto estão na nave todo o tempo, não conseguem se
comunicar nem dar sinal de vida. Riker e Worf vão investigar os acontecimentos e descobrem os planos romulanos.

125. A Luz Interior (The Inner Light)
Data Estelar: 45944.1 – A Enterprise recebe a visita de uma sofisticada sonda alienígena que fica estacionada próximo a nave. A sonda
penetra os escudos da nave e envolve Picard, ele sente algo estranho e perde a noção de existência, se vê dentro de outro corpo e vê uma bela mulher
chamada Eline, ela diz que seu nome é Kamin. Ela ainda alega que ele é seu esposo há três anos e que sofreu uma perda de memória repentina e que
agora ele está no planeta Kataan. Ela carrega no pescoço uma gargantilha que possui um pinjente no formato da sonda que vasculhou a Enterprise e
isso deixa Picard agora em outra existência muito intrigado. Ele na verdade está assumindo a vida de um alienígena que viveu há muitos anos em um
planeta agora destruido. Revive todas as suas memórias e se mistura com todos os seus parentes e conhecidos. Na nave tentam reavivar Picard mas
tudo é impossível, Picard passa por todas as etapas da vida de Kamin, conhece seus filhos e seus netos e quando o planeta está para ser destruido ele
volta a Enterprise, para ele passou-se 25 minutos, momentos que Bervely relatou que ele passou a ter um metabolismo de um homem de 85 anos (a
idade de Kamin no final) para Kamin se passaram noventa anos de memórias.

126. O Caminho do Tempo – Parte I (Times’s Arrow, Part I)
Data Estelar: 45959.1 – Investigando ocorrências estranhas em Devidia II, o grupo avançado encontra um planeta deserto semi destruido,
Troi afirma que há formas de vida lá, mas não em forma corporéa. Quando Data vai investigar alguns destroços em cavernas na região, ele
subtamente desaparece e é transportado para o século XIX da Terra especificamente para São Francisco. Todos procuram por Data e encontram ele
ou parte dele, na verdade sua cabeça, próxima a um relógio antigo fabricado na Terra. O grupo volta para a nave e começa a investigar a situação,
como artefatos do século XIX de São Francisco estão naquele planeta há anos luz de distância?
Procuram por Guina que está em dois lugares ao mesmo tempo, lá com Data no século XIX e na nave com o grupo avançado. Guina recepciona
Data e ele se surpreende com ela, quando esta além de dizer que está na Enteprise, também recebe como convidado o escritor Mark Twain. Enquanto
isso na nave, Picard e Cia se transportam também para o século XIX em uma manobra arriscada desencadeada por La Forge.

60 Ano da Nova Geração (1992-1993)
127. O Caminho do Tempo – Parte II (Times’s Arrow, Part II)
Data Estelar: 46001.3 – A tripulação descobre a cabeça de Data entre ruinas de
objetos do século XIX provenientes da cidade de São Francisco, ao mesmo tempo tomam
conhecimento da raça antiga que vive em Devidia II. Eles na verdade assumem a forma
humana e viajam no tempo. Todos voltam no tempo para tentar salvar Data. Lá encontram
Guina e Samuel Clamens (Mark Twain) que é um velho amigo de Guina. Samuel segue Guina
e Data acreditando na versão deles: Que algo está vindo do futuro e pretende destruir a Terra.
Eles todos vêm para o futuro, para tentar destruir a força alienígena de Devidia para tentar
acabar com flutuações temporais que vão afetar a Terra em seu futuro, ou seja o presente do
século XXIV. No final Clemens volta com Guina e Picard destroi o planeta dos Devidianos
para que as viagens e a armadilha nunca mais funcionem.

128. O Império do Medo (Realm of Fear)
Data Estelar: 46041.4 – Quando a Enterprise encontra a Nave Yosemite em uma armadilha de Plasma, o engenheiro Barclay (conhecido
como Brocoli), bola um plano para tentar salvar a nave. A tripulação aprova seu plano de resgate mas ele se recusa a participar do grupo avançado
que irá à nave com problemas, seu argumento é que ele morre de medo de ser teletransportado. Depois de conversar com Troi ele finalmente aceita
ser teletransprotado, todos vão para a Yosemite, mas acontece algo na volta, Barclay não aparece na Enterprise. Na verdade ele está as voltas com
uma criatura molecular que o assusta muito na nave com problemas. Mas ele consegue voltar para a Enterprise graças a O´Brien, no final descobrem
que a criatura molecular é uma nova forma de vida e que ela está dentro de Barclay, para tirá-la dele ele vai ter que se submeter a um novo transporte
e seu corpo ficará no limbo por instantes, isso o deixa louco de medo.

129. O Homem do Povo (Man of the People)
Data Estelar: 46071.6 – A Enterprise é chamada para ajudar a Dorian, uma nave da Federação que está transportando um importante
negociador , um embaixador Lumeriano que vai tentar negociar uma paz para os distúrbios no Sistema Rekag-Birona.
Picard aceita transportar o tal embaixador que se chama Ramid Ves Alkar. Troi o conhece e fica atraida pelo embaixador que mostra ter
estranhos e inusitados poderes. Porém Alkar vem acompanhado de sua mãe Ramid Ves Maylor e essa não gosta muito desta atração de Troi por seu
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filho. Isso cria uma certa instabilidade, logo depois encontram Maylor morta em seu quarto e isso é um choque para Alkar, ele imedimediatamente
pede que o funeral seja realizado. A medida que o tempo passa a Enterprise recebe as duas delegações rivais e um grupo da Enterprise é contituido
para ajudar nas negociações já que os recém chegados criam certa hostilidade na nave incomodando os tripulantes. Troi insiste em participar do
grupo de negociação e ficar ao lado de Alkar, mas ele não quer que isso aconteça, no teletransporte, Picard leva um choque quando nota que Troi
envelheceu uns 30 anos, imediatamente ele manda ela para a enfermaria, lá é a vez de Bervely achar tudo muito estranho, enquanto Troi envelhece, a
mãe de Alkar que estava morta começa a rejuvenecer, como se eles tivessem roubando a juventude de Troi.

130. Relíquias (Relics)
Data Estelar: 46125.3 – A Enterprise encontra a USS Jenolan na surpefície de um
tremendo e podereso artefato espacial a Esfera Dyson, a Jenolan sofreu um grave acidente há
75 anos atrás. La Forge consegue captar uma forma de vida nos buffers do teletransporte da
nave avariada e com surpresa descobrem que tal ser vivo é na verdade o Capitão Montgomery
Scott que na ocasião se preparava para sua aposentadoria.
Ele é recebido na nave e começa a sofrer de uma leve depressão tentando lembrar da antiga
Enterprise no holodeck e das boas ocasiões de sua vida. Ao mesmo tempo Troi e Crusher
tentam ajudá-lo. Nesta ocasião a Enterprise entra na Esfera, sugada por uma poderosa força
gravitacinal lá dentro eles descobrem um mundo até aquele momento não explorado, lá Riker e
o grupo avançado passam por enormes aventuras, Scott ajuda La Forge a descobrir um meio de
tirar a Enterprise de lá. No final eles salvam a Enterprise e Scott finalmente consegue se libertar da depressão voando em uma nave auxíliar rumo ao
desconhecido.

131. Laboratório (Schisms)
Data Estelar: 46154.2 – Enquanto Riker se esforça para melhorar os mecanismos dos defletores da nave trabalhando no hangar de carga,
lá na ponte todos se preocupam quando os sensores indicam que o hangar sofreu uma explosão, Data e La Forge vão para o local e ficam chocados
quando descobrem que nada aconteceu e tudo está normal.
Depois disso vários tripulantes começam a sentir vários sintomas de doenças, porém sem causa aparente. Finalmente descobrem que há
alienígenas infiltrados na nave, utilizando os tripulantes para experiências científicas. Estes alienígenas chegam sem avisar e não são bem vindos...

132. Um Verdadeiro Q (True Q)
Data Estelar: 46192.3 – Durante uma operação para salvar o planeta Tagra, a
Enterprise recebe uma nova tripulante chamada Amanda que passou com honras na Academia.
Logo descobrem que Amanda tem um grande poder mental inclusive o poder da teleportação e
a telecinésia, seus poderes são como os de Q e todos confirmam isso quando ela consegue parar
uma eminente explosão que poria todos na nave em perigo. Sem mais nem menos Q aparece e
anuncia em alto e bom som: Amanda é um Q. Ela se espanta e todos ficam surpresos. Ela
realmente tem o poder, seus pais que morreram na Terra eram da dimensão Q também apesar
dela não ter ciência disso. No final há um conflito, ela deve ir ao Q Continum para aprender
mais, mas ela se recusa, Picard decide que a escolha é dela, Q na verdade acha melhor eliminála mas Picard intercede pela moça. No final Amanda decidi ficar na Nave com seus novos
amigos mas promete que não vai usar seus poderes de Q.

133. Brincadeiras de Criança (Rascais)
Data Estelar: 46235.7 – Voltando de uma licença , Picard, Ro Lare, Guina e Keiko estão enfrentando dificuldades em uma nave auxíliar
que está prestes a explodir. O´Brien trata logo de teletransportá-los para a nave mas um defeito no campo molecular dos corpos é acusado, quando
eles aparecem na plataforma estão com 12 anos de idade. Isso é um choque, logo constatam que apenas a forma física regrediu suas mentes
continuam as mesmas como se tivessem sua idade normal. Picard é o primeiro a perder a paciência quando começa a dar ordens e ninguém lhe dá
atenção. Bervely acha melhor colocar Riker no comando.
Para piorar a situação uma nave Ferengui se aproxima e querem conversar com Riker. Riker e os outros membros vão em uma nave auxíliar se
encontrar em um ponto com os Ferengis. Enquanto isso Crusher e La Forge e Data tentam buscar uma solução para reverter o campo molecular que
causou o disturbio. Quando os Fereguis pretendem destruir a nave auxíliar com Picard e os outros, O´Brien os teletransporta novamente e eles
conseguem voltar a aparência normal.

134. Um Punhado de Datas (A Fistful of Datas)
Data Estelar: 46271.5 – Num período de tranquilidade da Enterprise-D Troi, Worf e Alexander vão para o holodeck e voltam para a
Dakota do Sul no ambiente do século XIX, lá eles pretendem ter aventuras com pistoleiros. Fora do holodeck todos param seus afazeres pois os
sistemas da nave apresentam um mal funcionamento, Dentro do holodeck tudo fica diferente, o cenário é o mesmo mas os inimigos são Data, e todos
possuem suas habilidades para atirar e até matar, os três ficam presos a mercê do computador da nave. O final é hilariante...Quando enfim La Forge
descobre o problema e que a mente de Data está interferindo no programa do holodeck sem querer, o personagem Annie dentro do holodeck que era
a gerente do Saloon muda derrepente e a face de Data reaparece e dá um embaraçoso beijo no klingon.

135. A Qualidade de Vida (The Quality of Life)
Data Estelar: 46307.2 – Geordi vai investigar em uma Estação científica o novo invento do Dra. Farallon , uma nova tecnologia, segundo
a cientísta revolucionária. De repente um problema ocorre no campo de força da base e Farallon apresenta a Geordi os Exocomp que prontamente
resolvem o problema com o campo de força. Farallon convece Picard a usar os Exocomp mais algumas vezes para consertar alguns mecanismos, ela
explica para Data o funcionamento dos Exocomps e este observa tudo, mas uma explosão de plasma ocorre em um dos conduítes da Estação.
Voltando a Enterprise Data descobre que os Exocomps são seres vivos e que entram em contato com ele, logo Data se vê na obrigação de salvar essa
nova forma de vida artificial. Para isso pode colocar a vida de Picard, La Forge e o resto da tripulação em perigo.
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136. Linha de Comando – Parte I (Chain of Command, Part I)
Data Estelar: 46357.4 – Picard, Worf e Bervely, entram em um treinamente rigoroso depois de uma ordem da Frota para a Enterprise
seguir para uma missão secreta em área próxima a fronteira Cardassiana. Eles devem seguir para território Cardassiano. Para substituir Picard nessa
situação difícil chega a nave o Capitão Jellico um homem muito irracível e intratável. Jellico fala com Picard e diz para tomar cuidado e que volte
logo, Troi e o resto da tripulação entra em choque com os sentimentos de Jellico que governa a nave com mão de Ferro. Finalmente Picard , Worf e
Bervely saem em missão, que é investigar a construção por parte dos Cardassianos de armas metagênicas, que possuem vírus geneticamente
engendrado que mata os inimigos pouco a pouco com muito sofrimento. As ordens são, destruir estas armas a qualquer custo. Na Enterprise Jellico
conhece Gul Lemec um comandante Cardassiano que aparece para ver o que há com a nave da Federação por ali, todos assumem uma postura
normal , mas Lemec revela que sabe a respeito dos planos da Frota e sobre a missão secreta. Em Celtris III, Picard, Worf e Bervely pousam com
dificuldade e encontram uma caverna, lá começam as investigações, porém tudo não passa de uma armadilha, Bervely e Worf escapam mas Picard é
capturado por Gul Madred , que diz que ele deverá responder muitas perguntas ou morrer...

137. Linha de Comando – Parte II (Chain of Command, Part II)
Data Estelar: 46360.8 – Capturado Picard é torturado para revelar o que veio fazer alí, logo descobrem que sua missão é destruir as armas
metagênicas, mas então perguntam mais, sobre os planos da Federação para uma guerra efetiva, Picard não revela nada a respeito, então Gul Madred
junto com Gul Lemec começam uma lavagem cerebral e uma tortura psicológica potente para tentar extrair tudo de Picard, os Cardassianos que
possuem o serviço secreto mais organizado do Quadrante fazem de Picard o que querem.
Na Enterprise Jellico recebe o informe de Lemec que alega que Picard está hospedado com eles e bem. Riker duvida disse e diz que Picard está
morto a esta altura, felizmente Worf e Bervely voltam a nave. Jellico admite a Lemec que a missão de Picard teve aval da Federação e Riker explode,
logo Jellico exonera Riker de suas funções e não quer mais vê-lo na ponte. Lemec vê essa missão como pretexto para começar uma guerra. Jellico
tenta organizar um resgate para Picard, ele bola um jeito de entrar em território Cardassiano, La Forge diz que Riker é o melhor piloto da Frota e
Jellico faz as pazes com Riker e o coloca como líder da expedição em território Cardassiano, para colocar minas no setor Cardassiano ameaçando
Lemec. Quando este descobre dos planos coordenados por Jellico, fica furioso, Jellico diz que se ele devolver Picard nada acontecerá e Lemec vendo
a situação, devolve Picard a nave visivelmente mau mentalmente.

138. Uma Nave na Garrafa (Ship in a Bottle)
Data Estelar: 46424.1 – Enquanto La Forge e Data estão no holodeck brincando com o programa de Sherlock Holmes, pedem a Barclay
que dê uma olhada nos sensores e no sistema do computador para ver se acha alguma anomalia. De repente surge Moriarty em carne e osso e vivo
saido da fantasia do holodeck ele diz que há quatro anos atrás ele tinha estado ali e agora descobriu um bom jeito de sair do holodeck. Picard
achando tudo aquilo uma inveção pede para Bervely examinar o ser e ela afirma com firmeza o homem vive e respira como eles próprios.
Fora isso, a Nave está orbitando dois planetas gigantes e gasoso que estão prestes a colidir, se isso acontecer com a nave ali ela será explodida,
alheio a isso Moriarty domina a nave e acha um noiva para ele Regina Barthalomew uma condessa de suas fantasias. No final Moriarty diz que quer
viajar em uma nave, Picard autoriza, o que ele não sabe que tudo não passa de uma simulação e Picard o prende em um cubo computadorizado de
vidro para sempre, onde ele vai ter a ilusão de viver suas aventuras.

139. Aquiel
Data Estelar: 46461.3 – A Enterprise chega a uma distante Base Espacial na borda com a fronteira Klingon, Geordi , Riker e Bervely
encontram lá Aquiel Uhnari e seu cão de estimação. Esta tenente da Frota levou sua nave para lá que sofreu avarias, junto com isso o tenente Rocha
desapareceu e todos acreditam que eles sofreram um ataque klingon. Isso causa uma instabilidade na nave, ela mantem aproximação de La Forge,
algumas investigações revelam sua hostilidade com o Tenente Rocha. Enquanto isso a nave recebe a visita de Torak um governador Klingon. Ele
fica surpreso em saber que Aquiel está viva. Ele diz que Rocha atacou a nave de Aquiel e fugiu para o território klingon.Mas todos suspeitam que foi
Aquiel que matou Rocha depois. No final descobrem que um alienígena capaz de modificar as moléculas do corpo, entrou no cão e isso fica evidente
quando o tal animal se transforma em uma criatura bizarra na frente de Geordi e tenta matar Aquiel, La Forge a defende e no futuro talvez ele se
encontrem novamente.

140. A Face do Inimigo (Face of the Enemy)
Data Estelar: 46519.1 – Troi acorda um dia e descobre que é uma romulana, uma oficial do Tal Shiar o serviço secreto romulano ou seja o
A Inteligência Imperial. Ela é uma oficial comandante e tem várias responsabilidades em uma nave Romulana, ela espera somente voltar para a
Enterprise viva, agora ela deve fingir ser Major Rakal.
Na Enterprise chega Stefan Deseven, que anos atrás teve muitos problemas com o império romulano sendo uma espécie de desertor. Ele informa
Picard que Embaixador Spock pretende vir a nave trazido por uma nave Corvallen. Ele indica o ponto de encontro e Picard se espanta pois este ponto
de encontro é o mesmo onde Troi vai se encontrar com eles depois de sua missão em território romulano. N´Vek o oficial superior de Troi (Rakal),
encontra a nave Corvallen e no final destroe seu capitão , Troi nota que o tal era um mercenário. Picard chega depois e não encontra a nave
Corvallen, N´Vek está por perto com o mecanismo de camuflagem ativado. No final eles resgatam Troi e N´Vek é destruido...só Spock que continua
um mistério...bem a mensagem de DeSeven não era de Spock na verdade era uma armadilha feita pelos romulanos...

141. Enredado (Tapestry)
Data Estelar: desconhecida – Em um ataque Lenariano Picard é atingido por uma bala em seu coração artificial e morre, enquanto está
no limbo entre a vida e a morte Bervely tenta salvá-lo. Eis que para Picard quem surge é seu velho conhecido Q. Q lhe dá oportunidade de voltar em
sua própria vida e reviver todos os aspectos que lhe causaram arrependimento, Q lhe dá oportunidade de ver como seria sua vida se ele tivesse agido
diferente. Então ele volta a estação onde serviu primeiramente e mostra seu reencontro com os Nausicaans, onde perdeu seu coração, no primeiro
encontro ele não perde seu coração e então Q lhe mostra o seu futuro vivendo com Q. Então ele volta novamente para a estação e dessa vez não cria
confusão com os Nausicaans seus amigos Corey e Marta não entendem nada e Q lhe mostra seu novo destinho como um simples tenente na
Enteprise. A cada ação no passado seu futuro muda, ele volta então e faz com que os Nausicaans tirem seu coração como de fato devia ter ocorrido
então ele volta a vida como sempre foi o Capitão da Enterprise, Picard se sente grato a Q.
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142. Direito de Nascença – Parte I (Birthright – Part I)
Data Estelar: 46578.4 – A Enterprise está na estação Deep Space Nine para auxíliar nos consertos da estação, antigo domínio dos
Cardassianos e agora sob tutela da Federação e do governo provisório Bajorano. Worf e Geordi vão fazer uma refeição na estação e encontram o
Yridiano Jaglom Shrek, que relata ter conhecido o pai de Worf e que este está vivo desde do ataque em Khitomer. Jaglom diz que Mog é prisioneiro
nas mãos dos Romulanos e Worf parte a procura do pai com a esperança de vê-lo vivo. Enquanto isso Bashir e La Forge examinam Data que fala de
Nooniam Soong que o criou e descobre que consegue sonhar, ele também sente uma compulsão de rever seu pai e criador. Worf chega no sistema
Carraya e descobre um campo de sobreviventes de Khitomer, lá encontra um klingon e ele diz que seu pai Mogh não está lá mas também não sabe
dizer se Mogh morreu em Khitomer.

143. Direito de Nascença – Parte II (Birthright – Part II)
Data Estelar: 46579.2 – Espantado em ver uma sociedade pacífica entre Romulanos e Klingons em Carraya Wolf tenta mostrar como é a
antiga honra klingon aos mais jovens. Na verdade eles até já se missegenaram e formam casais mistos, isso seria inaceitável para ambos os Impérios
e Worf no final quase sendo banido dalí e morto em um ritual de honra no campo de prisioneiros, consegue retornar a Enterprise pela boa vontade de
alguns habitantes do campo de Klingons e Romulanos.

144. Minha Nave Estelar (Starship Mine)
Data Estelar: 46682.4 – A Enterprise está orbitando a Estação de Suprimentos Remmler que está sendo evacuada , há também algumas
particulas chamadas Baryon na região e elas estão afetando os campos de força da nave. Todos devem evacuar a nave e ir para uma base chamada
Arkaria na superfície do planeta mais próximo. Antes de descer para o planeta Picard descobre que há ainda um técnico trabalhando na nave, ele vai
ao encontro do sujeito e suspeita da presença de tal pessoa ali, ele descobre que o sujeito quer ataca-lo mais ele é mais rápido, quando vai para a sala
de teletransporte descobre que ela não está funcionando, indo para a enfermaria ele descobre que há outros na nave que eles pretendem tomar a
Enterprise e sair da região...Ele se esconde nos tubos jeffreis da nave e bola um plano para recuparar a sua nave dos invasores.

145. Lições (Lessons)
Data Estelar: 46693.1 – Não conseguindo dormir, Picard decide no meio da noite visitar a nave e acha estranho ver que muitos
computadores estão desligados, ele vai até o departamente de mapeamento estelar e lá conhece a comandante Nella Daren, ele acha estranho que ela
e sua equipe estejam trabalhando aquele horário, mas ela diz que é o melhor horário para fazer cartas estelares.
Os dois começam um romance pois sentem uma atração mutua. Quando Picard pratica sua Flauta Ressikan, a qual ele aprendeu a tocar no
episódio do quinto ano - Inner Light -, ela aparece e o acompanha no piano. Quando o romance está prestes a começar ela é destacada para uma
missão que pode colocar em risco sua vida em Bersallis III um posto avançado da Federação. Lá o plano dela e Geordi é salvar um campo de força
de uma tempestade, porém isso pode matá-la. Picard como um Capitão frio concorda que o plano continue afinal a meta é salvar a Base e a Nave.
Nella volta a nave no último teletransporte mas seus olhos ao cruzar os de Picard não expressão a mesma afeição e os dois não retomam o romance.

146. A Caçada (The Chase)
Data Estelar: 46731.5 – Picard recebe uma mensagem de um velho professor seu de Arqueologia, ele diz ter recebido uma mensagem de
formas humanoides de certa parte da Galáxia, por coicidência é o setor próximo a localização da nave no momento. Rumam então para o Sistema
Aolian, só que outros também ficaram sabendo da informação, Klingons e Romulanos rumam para lá para encontrar a resposta para um mistério de
quatro bilhões de anos, encontram uma forma humanoide que diz ser a forma original de todas as outras raças.

147. Labirinto da Mente (Frame of Mind)
Data Estelar: 46778.1 – Em uma missão secreta em Tilonus IV Riker tenta resolver um problema de anarquia neste planeta, depois de
alguns dias, ele pretende voltar a Enterprise, mas se vê em um novo modo de vida ele se torna o que deveria ser apenas um disfarce um louco preso
em um asilo. Ele vê que está sendo tratado por um médico alienígena e na nave Troi lhe diz que isso é apenas um reflexo da sua última missão em
Tilonus. Ele parece sonhar que esteve na nave e ao mesmo tempo sonha que é um louco em um asilo e começa a agir como tal, na verdade ele não
sabe qual sua vida verdadeira. No asilo ele conhece Mavek um atendente, ele diz que ele é um prisioneiro os dois brigam e Mavek lhe aplica uma
seringa de repente ele acorda na Enterprise e descobre novamente que está em um sonho. Depois de idas e voltas ele descobre que em Tilonus IV
estavam usando ele em experiências de lavagem cerebral e ele estava recorrendo a suas memórias da Enterprise para tentar escapar daquilo.
Finalmente ele é resgatada e consegue voltar a Enterprise.

148. Suspeitas (Suspicions)
Data Estelar: 46830.1 – Bervely reavalia sua carreira junto a Guina que lhe faz uma visita, neste meio tempo um cientísta Ferengi pioneiro
é atendido por ela na enfermaria, sendo supostamente atingido por partículas Baryon está em grave estado e acaba morrendo. Bervely se senti
deprimida, mas logo em seguida Data investiga a questão junto com La Forge e tudo leva a crer que ele foi assassinado e não morto por acidente.
Guina encoraja Bervely a investigar quem será o culpado e ela pôe em risco sua própria carreira nesta investigação acusando recém chegados a nave.

149. Herdeiro Legítimo (Rightful Heir)
Data Estelar: 46852.2 – Worf está com um conflito espíritual, Picard fala com ele e Worf diz que está passando por isso desde de sua
experiência em Carraya onde encontrou o campo de refugiados de Klingons e Romulanos convivendo juntos. Para isso pede uma licença e vai para o
planeta Boreth onde existe um monastério klingon onde os religiosos cultuam Khaless o Inesquecível. Quando Worf chega leva uma surpresa em ver
Khaless vivo e atuante. Ele passa por alguns testes e Khaless diz a ele que pretende retomar o trono em Q´onos (Kronos ) a Capital do Império e
Worf vai ajudá-lo intercedendo por Khaless perante Gowron que está no poder.

150. Segunda Chance (Second Chances)
Data Estelar: 46915.2 – A Enterprise volta a Nervala IV, lá Riker encontra um outro Riker, essa sua cópia foi acidentalmente criada em
um procedimento de teletransporte. Este antigo Riker pensa como há oito anos atrás e tenta reconquistar Troi por quem ainda é apaixonado. Durante
os acontecimentos Bervely encoraja Troi a retribuir os sentimentos do Tenente Riker, mas o Comandante Riker não gosta nada disso mas aceita a
decisão de Troi. O duplo Riker volta para o planeta para buscar algo intimo a ele e Troi sente que ele não é bom como o antigo Riker que ela
conhecia. No final os dois Riekrs vão a Nervala para resolver um problema no núcleo do computador nas carvernas do planeta , a Enterprise está
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preste a se encontrar com a USS Gandhi e Riker deve voltar logo. Em Nervala Riker apesar de tudo tenta salvar seu duplo antes de um colápso no
computador, mas não há sucesso, ele volta sozinho a nave.

151. Fuga Temporal (Timescape)
Data Estelar: 46944.2 – Enquanto a Enterprise sob o comando de Riker responde a um chamado de socorro de uma nave Romulana,
Picard, Troi, La Forge e Data estão em uma nave auxíliar rumo ao encontro da Enterprise, chegando nas coordenadas marcadas, eles se defrontam
com a imagem da Enterpise e uma nave Romulana (Warbird) congelados no tempo e no espaço. La Forge e Data investigam a situação e descobrem
que a Enterprise está com uma fissura no núcleo do motor de dobra e que ela a qualquer momento pode explodir. Depois de três minutos tudo volta
ao normal e isso choca a todos, de volta a Enterprise Picard resume a experiência e descobrem que todos os equipamentos estão ok, mas não é bem
assim alguns mecanismo apresentam sim defeito sem eles saberem. Encontram novamente a Ave de Guerra Romulana e ela atira contra a Enterprise
mas novamente o tempo se congela. Picard e os demais que estavam com ele na pequena nave voltam ao inicio, e são transportados para a ponte,
depois um estranho Romulano ataca Geordi, a nave continua correndo perigo. Na verdade é um plano audaz dos romulanos para destruir a nave de
Picard, no final dentro do Runabout (Nave auxiliar de grande poder de tiro) Picard além de salvar a nave resgata os tripulantes que estavam em poder
dos romulanos, depois ele tenta explicar tudo para um confuso Riker...

152. Decadência – Parte I (Descent – Part I)
Data Estelar: 46982.1 – No holodeck Data joga poquêr com Professor Stephen Hawking, Albert Einstein, e Sir Isaac Newton. Depois de
Hawking ganhar o jogo é suspenso pois Data percebe que a nave está em Alerta Vermelho, isto tudo em resposta a um sinal de socorro vindo do
Posto Avançado Ohniaka III, quando a Enterprise chega, decobre uma nave com desenho desconhecido em orbita do planeta, depois de tentativas
infrutiferas de comunicação , Riker, Worf e Data vão a superfície do planeta chegando lá na base científica de Ohniaka encontram o corpo de um
Borg outros chegam e atacam o grupo, no espaço a nave estranha lança fogo contra a Enterprise,no planeta o foco de ataque é Data que se defende de
todas as maneiras destruindo os Borgs. Depois que Riker e Worf são cegados por uma luz forte o impossível acontece Data demonstra raiva. De
volta a nave Data tenta recriar a situação no holodeck mas não consegue a nave recebe novamente um chamado e fica em Alerta Vermelho, agora
eles rumam para a Colonia MS I , lá encontram a mesma nave estranha que escapa deles novamente. Ela foge no flash de luz de uma distorção
temporal mas a Enterprise consegue seguí-la. Voltando ao espaço normal novamente a nave estranha atira contra a Enterpise e dois borgs se
materializam na ponte Worf prontamente os elimina. Mais ataques prosseguem e um dos sobreviventes borgs diz que eles estão sendo comandandos
por uma entidade chamada de (ONE) - UM, Data tenta falar com ele mas o androide perde o controle, eles voltam a Ohniaka e Data tenta assumir
seus sentimentos sem sucesso. Abruptamente uma nave deixa a Enterprise emitindo um pulso de Tachyons, e isso causa uma distorção subespacial,
na nave está Data. Geordi duplica o pulso e consegue fazer a Enteprise viajar através da trilha, eles vão parar há 65 anos luz da onde estavam. Riker e
o grupo avançado vai ao encontro da nave em um planeta e encontra ela vazia, Picard ordena um busca por Data, todos vão ao planeta e acham uma
construção alienígena entram nela e encontram ela vazia, depois vêem que cairam em uma armadilha e vários Borgs aparecem correndo e gritando,
alguns seguranças reagem mas Picard, Geordi e Troi são capturados...

70 Ano da Nova Geração (1993-1994)
153. Decadência – Parte II (Descent – Part II)
Data Estelar: 47025.4 – Picard, Deanna Troi e Geordi La Forge estão
presos dominados por Data que perdeu o controle sobre seu dispositivo de ética.
Data desertou e se juntou aos Borgs que estão sob comando de Lore neste
mesmo grupo de Borgs estava Hugh, todos pareciam ter perdido sua identidade
de coletividade e Lore facilmente convenceu eles que era o seu líder. Riker,
Worf e Bervely prepraram um grupo avançado e procuram por Picard.
Lore conta a Data seu plano de conquistar a Federação mas para isso
colocará a vida de Picard em risco, no final Lore desafia a lealdade de Data
fazendo com que ele mate Picard, mas os planos de Lore dão errado mais uma
vez. Data desativa Lore e Hugh assume o comando do grupo Borg o qual fazia
parte. Todos voltam para suas naves e talvez Lore nunca mais se ative.

154. Ligações (Liaisons)
Data Estelar: Desconhecida –

A Enterprise recebe dois
embaixadores Iyaarans, Loquel e Byleth eles fazem parte de um intercâmbio
cultural e Picard é enviado ao planeta de origem dos Iyaarans.
Loquel quer fazer uma ligação mental com Troi e ela pede para que Riker faça a ligação mental com Byleth mas este tem outros planos e quer
que Worf seja seu guia na Nave. Esta ligação mental é importante para eles pois é assim que eles aprendem sobre outros povos e vivem o dia-a-dia
de outras culturas. Enquanto isso Picard se envolve em uma acidente com a nave auxíliar que o levaria ao planeta dos Iyaarans, o piloto morre e ele
conhece uma outra sobrevivente que esta no planeta, Anna, ela sobrevevieu de um acidente com uma nave Tellariana, nem precisa dizer que haverá
um pequeno envolvimento romantico entre os dois. Na nave Worf e Troi passam suas experiências para os dois embaixadores coisas como o amor
que deixam os dois Iyaarans muito confusos com tal sentimento. Posteiormente Voval o piloto da nave Iyaaran que Picard acreditava estar morto ,
está vivo apenas com o metabolismo suspenso, Picard volta para a Enterprise e os dois Embaixadores
são entregues ao planeta de origem.

155. Interface
Data Estelar: 47115.5 – Picard pede que Geordi use seus recursos do VISOR para tentar
achar a USS Raman na superfície de um planeta gasoso e tempestuoso, pois os sensores da nave se
mostram inúteis. Porém Picard recebe mensagem do Almirante Holt que avisa que a USS Hera
também está desaparecida depois de realizar experiências de Interface no espaço. Isso deixa Picard
alerta pois a capitã da USS Hera é Silva La Forge a mãe de Geordi La Forge. Para todos a USS Hera
foi destruida e a missão deve se voltar para salvar a USS Raman, mas Geordi contrariando as ordens
de Picard arrisca sua vida para achar algum sobrevivente da USS Hera, e ele tenta encontrar sua mãe
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no planeta, mas infelizmente ele só consegue contatar fantasmas que não estão nem nesse e nem em outra dimensão, são os efeitos das experiências
da Interface. Infelizmente Geordi não encontra sua mãe.

156. O Golpe – Parte I (Gambit - Part I)
Data Estelar: 47135.2 – Quando Picard desaparece em uma viagem de cunho arqueologico, Bervely, Troi , Riker e Worf vão investigar,
descobrem posteriormente que Picard está morto. Eles chegam a esta conclusão depois de visitar um bar da região comandado por um Yridiano de
nome Yranac, que diz que Picard foi atacado por alienígenas e vaporizado duas semanas antes.
Voltando a nave o funeral é concluído e Picard é dado como morto. Riker se recusa a aceitar e investiga a vida de Yranac e descobre que ele tem
vários crimes no Império Klingon, e o faz falar a verdade sobre os alienígenas que atacaram Picard. Yranac abre o jogo e diz que eles partiram para o
Sistema Barrada, é lá que começa a segunda investigação de Riker. Enquanto Riker volta para a Enterprise uma nave mercenária o captura e o leva
embora. Na nave todos ficam esperando Riker que sumiu, Data volta a superfície do planeta para procurar pistas. Na nave mercenária Riker é
interrogado e diz que estava atrás de artefatos no planeta, Baran um dos mercenários quer matá-lo e diz que ele mente, neste momento Picard aparece
vestido de mercenário e diz para Baran matar Riker. Neste momento a nave mercenária é acometida de mau funcionamente e Picard diz para Riker
ver o que houve, pois não possue pessoal especializado para tanto.
Posteriomente Picard fala para Riker que está naquela nave como membro infiltrado e diz para ele conseguir também a confiança de Baran.

157. O Golpe – Parte II (Gambit - Part II)
Data Estelar: 47160.1 – A Enterprise finalmente encontra a nave mercenária que anteriormente tentava atacar uma base espacial, eles
sabem que Riker é feito prisioneiro e atiram na nave mercenária que não se entrega. Nesta altura todos desconfiam de todos e Baran fala para Riker
matar Picard coisa que ele não faz, posteriormente ele e Picard se reunem e Riker relata a este os planos dos mercenários, que é roubar um artefato
vulcano muito antigo chamado de Stone of Gol (Pedra de Gol), uma arma poderosa que é capaz de amplificar a força telepática de um telepáta
treinado, com isso quem a tiver pode fazer muito estrago segundo as lendas disseminadas.
No setor Hylarian a Enterprise encontra um nave Klingon suspeita, enquanto ela é vasculhada Baran manda Picard e Riker invadirem a
Enterprise e tomá-la. Picard, Riker e um dos mercenários se teletransportam para a Enterprise e encontram Koral um piloto klingon que está com o
artefato em seu poder.Após conseguir retomar a Enterprise, Picard descobre que tudo não passava de um plano de contra-espionagem idealizada por
romulanos que envolviam klingons, vulcanos, Tallarianos e mercenários que estavam no fundo sendo usados. No final do episódio o artefato vulcano
é destruido.

158. Fantasmas (Phantasms)
Data Estelar: 47225.7 – Data começa a testar seu programa de sonhos, mas na verdade acaba tendo um pesadelo, ele conta tudo para La
Forge, ele sonha que humanos destroem seu corpo o desmantelando em vários pedaços. Geordi se preocupa e diz que vai dar uma olhada no
programa, mas neste meio tempo Picard e Riker interrompem os dois para que ambos testem um novo sistema de velocidade Warp que está sendo
instalado. A experiência dá errado e Geordi desapontado vai verificar novamente os conduítes de plasma. Posteriormente Data fala com Troi a
respeito de seus pesadelos, os dois entram no turboelevador e ele fica sonhando acordado e é afetado, quando Riker e Worf entram no mesmo
turboelevador encontram Troi inconsciente e Data meio desorientado imediatamente Data ataca Riker. Mais coisas estranhas começam a acontecer
na nave, e a origem de tudo são os pesadelos de Data, os quais fazem seu cérebro positrônico liberar pulsos de energia que liberam criaturas de
plasma que interagem com a tripulação, no fim seu programa é desabilitado e ele pensa nos sonhos de outra forma, como sendo presentes dados ao
ser humano.

159. Páginas Manchadas (Dark Page)
Data Estelar: 47254.1 – A Enterprise recebe uma delegação de Cairn, uma espécie que se comunica telepáticamente, para interprete do
grupo foi chamada a mãe da conselheira Troi, Lwaxana Troi, porém quando ela começa a interpretar as mensagens telepáticas, algo em seu cérebro
desperta e ela passa por um coma profundo, segundo os Cairn é algo do passado de Deanna que está atormentando profundamente sua mãe. Deanna
sensibilizada tenta sondar a mente de sua mãe para descobrir que segredo é esse que ela tanto guarda , ao mesmo tempo tenta ajudar ela a voltar ao
normal e sair do coma. Deanna descobre que sete anos de sua vida foram apagados na memória de sua mãe entre o seu casamento e a morte de sua
irmã Kestra. Mas na verdade sua mãe se culpa pela morte de Kestra a irmã que Deanna perdeu.

160. Unidos (Attached)
Data Estelar: 47304.2 – Bervely e Picard são designados para verificar o planeta KesPrytt que pretende ser anexado pela Federação, a raça
que vive em Kes divide seus sentimentos telepáticamente, Picard e Bervely são obrigados a partilharem suas mentes e muito dos sentimentos que
ambos tem um pelo outro são revelados neste episódio.
Tudo começa quando ambos são teletransportados para Prytt um das nações de KesPrytt, um implante é colocado em seus pescoços e logo eles
começam a partilhar seus pensamentos. Prytt não fala com a outra nação do planeta, Kes, e eles desconfiam que Bervely e Picard estão envolvidos
com kes e que todos conspiram contra a nação de Prytt. Enquanto isso um embaixador de Kes visita a Enterprise , Mauric, e Riker insiste que todos
vão a Prytt para tentar acordos de comum convivência. No final Picard e Bervely descobrem que são ótimos amigos e só isso e o planeta é anexado a
Federação, Kes e Pritt se unem finalmente.

161. Força da Natureza (Force of Nature)
Data Estelar: 47310.2 – A Enterprise toma conhecimento sobre o desaparecimento da nave de transporte médico Fleming. Ela
desapareceu em uma rota aparetemente segura e o que restou para investigação foram partículas de takions, logo as desconfianças se voltam para
uma nave ferengi próxima ao setor. A Enterprise vai ao econtro da nave Ferengi mas descobre que sua força está bem baixa e ela não responde as
mensagens enviadas pela Enterprise. Finalmente Picard consegue falar com Daimon Prak o comandante da nave ferengi e ele diz que eles acharam
uma boia da Federação que começou a emitir ondas de veteron o que afetou a nave ferengi. Quando eles partem para procurar a Fleming eles
também são atacados por ondas de veteron inadivertidamente eles recebem dois alienígenas a bordo , Rabal e Serova, que alegam ser ambientalistas
e querem que todas as naves parem com as viagens em força de dobra e que esses deslocamentos estão destruindo o universo.

162. Herança (Inheritance)
Data Estelar: 47410.2 – A Enterprise viaja para o planeta Atrea tentando impedir um desastre natural, um casal de cientístas Pran e Juliana
Tainer estão lá para ajudar a impedir este desastre mas eles afirmam que o planeta aguentará bem. Juliana revela a todos que já foi casada com Dr.

153

Nonnian Soong o criador de Data, mas Data não lembra dela, porém Data sabe que devido seu contato com a Entidade Cristalina em Omicron Theta
(Seu planeta de origem) sua memória foi apagada. Dra. Tainer espera passar um longo tempo com Data mas Data fica confuso e não vê ela como
"mãe" ou a imagem que ela faz dela própria e vai conversar com Troi. Enquanto isso a Enteprise prepara uma carga de phaser para atingir o magma
do planeta e tentar neutralizar o desastre natural que vai acometê-lo. Data toca violino para Juliana e ela fica impressionada. Mais tarde Data , Pran e
Juliana descem ao planeta para implantar uma tática que acabe com o perigo de desastre e ajude a estratégia do phaser. Juliana revela muita coisa da
vida passada de Data e de Soong, inclusive explica por que Dr. Soong abandonou seus projetos depois de ter criado Lore, porém quase no final do
episódio tudo fica claro, quando Data tenta salvar Juliana de um perigosa cratera no planeta tudo se revela, a própria Juliana é uma andróide
construida por Soong.

163. Paralelos (Parallels)
Data Estelar: 47391.2 – Worf volta a Enterprise vitorioso de uma competição de Bat´leth (Uma arma klingon envolta em lendas e honras),
quando ele chega na nave é pego de surpresa por uma festa de aniversário. Ele fica desorientado pois não é sua data de aniversário. Ele fica mais
espantado quando descobre que ele faz parte de um grupo que usa táticas de espionagem em favor da Federação, ao mesmo tempo ele leva um susto
pois Geordi e Data não estão onde estavam mas do outro lado da sala. Mais episódios como esse acontecem ele descobre depois que está casado com
Deanna Troi e tem dois filhos. Finalmente ele procura uma resposta para isso, e descobre que está flutuando entre várias dimensões e em cada uma
delas tem um presente diferente. Ajudado por Data e "Wesley" que está na tripulação do tempo paralelo, ele fecha uma fissura quantica a qual ele
tinha penetrado, quando ele faz isso ele consegue voltar a bordo da Enterprise como se o tempo tivesse voltado ele nota que tudo voltou ao normal.

164. A Pegasus (The Pegasus)
Data Estelar: 47457.1 – Picard e Riker se juntam ao Almirante Pressman para efetivar uma perigosa missão, Eles devem ser enviados
secretamente para investigar o sumisso da nave Pegasus, que usou o dispositivo de camuflagem roubado de Romulanos (mas eles não sabem disso
ainda). Ela se perdeu há vinte anos atrás no sistema de Devolin sob território romulano. Quando a procura pela nave começa a Enterprise encontra
uma nave Romulana que está naquele setor, e esta Ave de Guerra romulana também procura a Pegasus.
Está nave Pegasus tráz recordações para Riker pois Pressman foi seu capitão e Riker era tripulante nela, Pressman revela que a experiência com a
camuflagem fez a nave desaparecer, tudo fazendo parte de uma missão secreta e que ele não deve revelar a natureza desta para Picard. Geordi
consegue a modulação de um sinal nos sensores algo que vem de um asteróide próximo, descobrem então que a nave está metade dentro e metade
fora do asteróide. Os Romulanos descobrem o mesmo, eles querem destruir tal nave e pensam em atirar no asteróide o Almirante diz para Picard
ionizar o asteróide fazendo com que os Romulanos percam o sinal da nave, isso é feito e os romulanos se retiram por hora.
Por outro lado Pressman insiste que ele seja teletransportado para a Pegasus , e Riker diz que não mentirá para Picard. Picard é ordenado pelo
almirante que feche a fissura temporal dentro do asteroide o que faz que a nave flutue dentro dele isso selará a saida e se houver alguém vivo na nave
todos serão destruidos, Picard insiste nos riscos da ordem ,mas forçado pelo Almirante cumpre as ordens. Pressman antes disso teletransporta um
artefato cilindrico que segundo Pressman desencadeia a experiência de camuflagem, o que matou tantas pessoas, neste momento enquanto Pressman
isiste em fazer a experiência na Enterprise, um chacoalhão coloca todos em alerta, a Nave Romulana quer selar a Enterprise dentro do dito asteróide,
Pressman efetura a experiência.
Eles conseguem escapar, mas Picard acusa Pressman de violar o tratado de Algeron feito há anos com os Romulanos, ele é levado sob a custódia
da Enterprise como prisioneiro.

165. Pela Pátria (Homeward)
Data Estelar: 47423.9 – O irmão adotivo de Worf, viola a primeira diretriz, para salvar uma raça alienígena desconhecida...
A Enterprise responde um distante sinal de Nikolai Rozhenko o irmão adotivo de Worf, ele está na estação de observação instalada no planeta
Boraal, os habitantes deste planeta não sabem da existência da Federação. Worf é mandado para a superfície do tal planeta e se encontra com seu
irmão em uma caverna , mas lá há um grupo de habitantes também, Nikolai e Worf são teletransportados para a Enterprise e o primeiro insiste que
deve salvar os Boraalans de sua extinção. Picard se recusa a ajudar pois ferirá a Primeira Diretriz. Porém Nikolai já fez contato com os nativos,
dentro do Holodeck Worf encontra seu irmão com um dos nativos, na recriação da caverna do planeta, Worf briga com seu irmão por desobedecer as
ordens de Picard. Nikolai afirma que o planeta vai se destruir em pouco tempo e insiste que eles devem procurar um novo planeta classe-M para que
todos possam viver lá. Nikolai acredita que pode usar o holodeck para que todos pensem que estão seguros em seu planeta de origem assim
enganando os habitantes até que estes cheguem em seu novo destino. Assim o plano é efetivado acham um outro planeta Vacca Seis e para lá
transportam o grupo, mesmo a contra-gosto de Picard. Porém um dos habitantes consegue sair do Holodeck e vê o corredor da nave, vê um tipo de
tecnologia desconhecida para eles e fica fascinado.
Picard é obrigado a apaziguar a situação , e Nikolai é deixado no planeta Vacca VI com os seus novos habitantes.

166. Um Esqueleto no Armário (Sub Rosa)
Data Estelar: 47500.0 – Bervely viaja até Caldos IV para fazer parte do funeral de sua avô, Felisa Howard , pessoa a qual lhe criou e lhe
ensinou a arte da cura através das plantas medicinais.
Na cerimônia Bervely nota um rapaz jovem que lhe chama a atenção seu nome é Ronin, este traz nas mãos uma camélia a flor favorita de sua
avó. Insistem para que Bervely traga a frente do funeral a vela que sua família usa a gerações para mostrar o caminho dos espirítos . Mas ela se
recusa a participar de tal ritual. Bervely de volta a Enterprise sonha com sua avó e com a voz de um estranho homem é Ronin...no outro dia Bervely
visita o túmulo de sua avó e encontra novamente ele, este diz que Felisa não encontrou a luz e por isso está perdida. Mais uma vez Bervely é
atormentada por esse Ronin, descobre que ele é um espírito também que atormenta desde do século XIX as mulheres de sua família, para que ele a
deixe em paz ela deve fazer o ritual da vela, quando ela aceita fazer o ritual , Ronin e Felisa descansam em paz.

167. Subordinação (Lower Decks)
Data Estelar: 47566.7 – A tripulação de postos inferiores a Tenente na Enterprise estão nervosos e anciosos principalmente os Oficiais
Juniores, pois todos foram convocados para uma competição onde suas habilidades serão testadas, junto a isso algum deles foram classificados para
participarem de missões secretas, neste meio tempo a Enterprise recebe a visita de um viajante que na verdade é um cardassiano disfarçado isso põe
todos em alerta, e desgasta demais os oficiais envolvidos na competição, vale a pena o preço alto que se paga para a promoção? Essa resposta nem o
episódio responde pois a competição é anulada e os testes são retomados apenas para avaliar a capacidade de cada um, nada mais de missões secretas
como testes.
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168. Conheça-se a si Mesmo (Thine Own Self)
Data Estelar: 47611.2 – Data é enviado para o planeta Barkon IV , para uma missão de rotina, apenas verificar o planeta pré-industrial, ao
chegar lá sofre um acidente e perde sua memória dos fatos recentes de sua existência. Descobre os nativos, que estão euforicos por descobrir um
artefato junto a data muito novo e estranho, este artefato transmite radiação, mas eles desconhecem isso. Pensam que Data é um habitante das
montanhas e faz parte de outra raça, já que as montanhas é um lugar pouco explorado no planeta. Data se depara com habitantes assolados por muitas
supertições e preconceitos, logo a radiação faz efeito e começa a degenerar a população que logo sofre com todo o tipo de preconceito, a culpa recai
em Data. Na Enterprise Troi passa por testes de carreira.

169. Máscaras (Masks)
Data Estelar: 47615.2 – Enquanto Data reve sua programação , um arquivo antigo da Enterprise toma conta de seu cérebro, este arquivo se
refere a culturas antigas, especificamente a um povo alienígena muito semelhante aos Astecas terrestres, ele logo toma a personalidade de Data o
transformando em Masaka o senhor do templo das máscaras, Data agora Masaka predente construir um templo e cria máscaras para usar. Todos na
nave ficam chocados com essa nova personalidade e Geordi bola um plano para retirar este arquivo da memória de Data.

170. O Olhar do Observador (Eye of the Beholder)
Data Estelar: 47622.1 – Worf e Troi investigam o suposto suicídio de Kwan um membro da tripulação que se jogou no plasma
desencadeado pelas naceles da nave. Encontram alferes Calloway que discute com a Tenente Nara, que era responsável pela vida de Kwan, já que
Nara era a supervisora dele enquanto ele trabalhava na manutenção. Troi estuda o caso com Worf e volta a cena do suicídio, investiga o projeto em
que Kawan fez parte sob comando de Walter Pierce. Neta mesma noite ela investiga empáticamente o que restou da memória de Kwan no local de
sua morte, posteirormente em seu quarto Worf a encontra e troca um beijo apaixonado com Troi e os dois passam a noite juntos. No outro dia as
investigações recomeçam e as suspeitas recaem sobre Pierce , pois descobrem que esse também tem força empática. Ele tenta levar Troi também ao
suicídio na estação de controle de plasma das naceles mas não vê seu plano concretizado.

171. Gênese (Genesis)
Data Estelar: 47653.2 – Dra. Crusher prepara uma espécie de remédio para a hipocondria de Barcalay, uma T-Cells,(célula T) e implanta
no tenente. Ela vê que seu remédio começa afetar todos na nave e Barcalay não melhora de sua psicose. Todos começam a regredir a criaturas
primitivas e os sintomas avançam até sobre Spot o gatinho de estimação de Data, quando Data e Picard chegam a nave vindos de uma missão tomam
um susto ao ver toda a tripulação regredindo a seres primitivos.

172. Fim da Jornada (Journey’s End)
Data Estelar: 47751.2 – Wesley já falou com o Viajante em muitos episódios, desde a Primeira Temporada, na última vez que travou
contato com o Viajante (Traveler), este lhe falou sobre a Jornada Final. Agora Wesley descontente com a Academia e vendo seus ideais adolescente
indo por água a baixo, trava novamente contato com este ser extraordinário O Viajante.
Descontente Wesley se junta a uma tribo indígena norte americana, a mesma que está em um planeta agora requisitado pelos Cardassianos. A
Federação acabou de fazer um acordo com a União Cardassiana e um dos termos é esvaziar Dorvan V, que abriga a colônia indígena a qual agora
Wesley faz parte. Picard é chamado para resolver o problema, Gul Evek quer todos fora do planeta mas os indígenas não acreditam em Picard,
Wesley fica do lado dos nativos e Picard se enfurece com o jovem homem. O Líder dos indígenas revela a Wesley que ele é o Viajante, Wesley fica
surpreso e esse revela que está é sua última viagem e que Wesley agora tem um novo destino . Picard consegue convercer Evek a não criar uma
situação de Guerra com a Federação e a colônia é deixada sob jurisdição cardassiana. Wesley descobre seu novo destino.

173. O Primogênito (Firstborn)
Data Estelar: 47779.4 – Neste episódio um pouco mais da cultura klingon é desvendada, o filho de Worf deve passar pelo ritual de
ascenção klingon, quando o pequeno klingon deve declarar em público sua intenção de se tornar um guerreio, o que se dá geralmente na idade de
sete anos, porém Alexander já está na idade limite para isso. Mas Alexander não parece se interessar muito pelos rituais klingons e isso deixa Worf
meio que decepcionado. Ele vai ter que entender seu filho e vice e versa, para que ambos passem por essa fase de maturidade. Alexander no final luta
bravamente com um estranho klingon que lhe aparece, mas Worf ainda terá muito o que aprender sobre seu filho.

174. Laços de Sangue (Bloodlines)
Data Estelar: 47829.1 – Daimon Bok, o antigo inimigo ferengi de Picard, manda uma mensagem para a Enterprise dizendo que vai matar
seu filho, Jason Vigo, para se vingar. Picard leva um choque, mas depois se lembra que teve um relacionamento com a mãe de Jason há cerca de 24
anos atrás, nesse momento ele manda a nave ir em direção de Camor IV, onde encontra Jason e revela que é seu pai...
Daimon Bok tenta matar Jason a noite, mas quando Picard tenta parar Bok ele some no ar, logo descobre-se que ele está usando uma espécie de
transporte de longa distância. Jason está sofrendo de uma grave doença genética e vai para a Enterprise, lá Bervely o examina. No final quando Bok
consegue entrar na ponte e ameaça a vida de Jason com uma faca, Bervely revela que Jason não é filho de Picard isso fica provado segundo o mapa
de DNA do rapaz. Mas os planos de Bok não dão certo porque Data intercepta o sinal de materialização de Bok e este some da ponte. Picard e Jason
estão seguros na Enterprise.

175. Emergência (Emergence)
Data Estelar: 47869.2 – A nave começa a apresentar várias defeitos, e imagens do holodeck se formam em qualquer lugar, Data e Geordi
vão investigar e descobrem que o holodeck está sofrendo de um mau funcionamento em seus arquivos de retenção de matéria. Logo todos pensam
que a Enterprise está se transformando em um organismo vivo, tudo efeito do holodeck, porém no final Riker, Data, Geordi e Picard se reunem no
convés de carga e descobrem que o holodeck por sí so criou um ser vivo e este está causando o mau funcionamento na nave.

176. Por Convicção (Preemptive Strike)
Data Estelar: 47941.7 – Picard volta a rever Ro Laren que agora está em uma missão secreta para a Frota Estelar, ela deve fingir ser uma
desertora da Federação e se juntar aos Maquis para tentar descobrir o máximo sobre eles e informar os postos avançados da Frota Estelar que planeja
atacar e dar um fim na causa Maqui, ela aceita isso por lealdade a Picard. O problema é que ela vive ali uma crise de consciência, pois tende a se
indentificar com a causa Maqui e acaba concorcando com eles, devido sua origem bajorana e as dificuldade que enfrentou com os Cardassianos. No
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seu último encontro com Picard é levada para a Enterprise e uma nave Maqui corre perigo de ser destruida, neste instante aponta uma arma para
Riker e ameaça destruir tudo por ali, ela olha para Picard, pede desculpas e some se teletransportando para a nave Maqui.

177. Todas as Boas Coisas (All Good Things)
Data Estelar: 47988.0 – Um dos melhores se não o melhor episódio da Nova Geração, Q visita Picard e lhe mostra um futuro alternativo,
onde ele e a tripulação interagem...
No principio ele não sabe mas está sendo transportado no tempo para frente e para trás , por uma força que ele não entende. Conversando com
Troi fala de seu futuro onde está plantando uvas na França e é visitado por La Forge que dá aulas na Academia, Data se transformou em professor
em Cambrigde. Enquanto isso a nave recebe um chamado da Frota pois anomalias temporais estão ocorrendo no Sistema Deveron , região dos
Romulanos. Picard é transportado para o futuro, diz para La Forge que está com uma doença onde esquece onde está ou o que passou, La Forge o
leva para Data que estuda as várias possibilidades, então ele volta para o passado e diz Alerta Vermelho pois a nave está sendo atacada por Aves de
Guerra Romulanas.
Na sala de reunião Picard alega que tudo está sendo causado pelas anomalias temporais no Sistema Deveron , mas todos pensam que ele está
com insanidade mental, rapidamente viaja no tempo e descobre que tem que pedir ajuda para Riker que agora é Almirante e está com a Enterprise
como se fosse sua nave particular. Bervely é capitã de uma nave médica, sendo sua ex-esposa, Worf é governador de Kronos...
A anomalia em Deveron ameaça continuar, uma emissão de takions ameaça a nave de Bervely e a própria Enterprise que explode rapidamente...
Depois de indas e vindas desde do primeiro episódio onde Q julga Picard pelos erros da humanidade, ele para no tempo e se vê em uma sala da
corte marcial e fica cara a cara com Q, que diz que tudo aquilo era uma experiência, que aquele poderia ser o futuro dele e da Enterprise e da
humanidade. Picard volta para o início da experiência e aprende que deve melhorar no presente as suas relações de amizade e que deve ser menos
intransigente em suas idéias para que seu futuro seja melhor do que aquele mostrado por Q.

A frase mais marcante de Q no final do episódio é:
"You think yourself as an explorer...and yet , how little you understand the universe you live in...The Real voyage of exploration
has yet to begin Jean Luc...It´s a voyage of perceptions...of throughts of moments and possibilities..."
Você acha que é um explorador e tão pouco você entende do universo onde vive, a real viagem está só começando Jean Luc...a
viagem da percepção através dos momentos e das possibilidades...

Os Filmes com a Nova Geração
Jornada nas Estrelas: Gerações (1994)
(Star Trek – Generations )
Diretor David Carson.
Roteiro: Ronald D. Moore e Brannon Braga
Música: Dennis Mccarthy
Atores convidados: Malcoln Mcdowell, James Doohan,
Walter Koenig e Willian Shatner.
Data Estelar Desconhecida: Ainda no século XXIII, no lançamento da Enterprise-B, Kirk, Scott e Checov são convidados a
bordo para o lançamento desta nave da Federação, onde serão homenageados pela nova tripulação.
Em meio a uma entrevista coletiva a imprensa, a nave recebe um chamado de emergência. Ao tentarem resgatar os tripulantes de
alguns cargueiros estelares presos em uma estranha faixa de energia, a Enterprise-B é envolvida. Kirk se prontifica a ir até o defletor
da nave para tentar ajudar o inexperiente Capitão a libertá-la. Após uma descarga maior de energia, uma parte da nave desaparece,
assim como também, o Capitão Kirk.
Quatro gerações após esse incidente, a tripulação da Enterprise-D, comandado pelo Capitão Picard, recebe um chamado de
emergência. Encontram uma estação espacial semidestruída com um sobrevivente, um El Aurian chamado Soran, um perigoso ser que
também havia sobrevivido ao acidente com a Enterprise-B.
Guinan (outra sobrevivente do incidente), que trabalha a bordo da Enterprise-D, conta a Picard sobre o Nexus, a misteriosa faixa
de energia, e sobre o Dr. Soran. Soran, por sua vez pretende fazer qualquer coisa para voltar ao Nexus, até mesmo se aliar as irmãs
Klingons Lursa e Betor, que é o que faz.
Picard não consegue impedir que Soran entre no Nexus e é sugado pela faixa de energia junto com ele. Esta faixa de energia
controla o universo e ocasiona grande destruição. Enquanto isso, o Comandante Riker trava uma batalha com as irmãs Klingons, que
descobrem o código de acesso dos escudos da nave e atacam fortemente, resultando na destruição do reator da Enterprise. Riker se vê
forçado a realizar um pouso de emergência (somente com a seção disco) em um planeta próximo. Dentro do Nexus, Picard fica
maravilhado com as possibilidades que o lugar oferece, podendo-se até controlar o tempo. Ele encontra em uma cabana, o lendario
Capitão Kirk que está no Nexus deste o incidente com a Enterprise-B. Ambos decidem agir juntos no combate a Soran, retornado no
tempo e impedindo que Soran entre no Nexus, mas a um preço alto, a vida de Kirk.
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Este filme marca a morte do Capitão James T. Kirk e a total destruição da USS Enterprise-D, mesmo sendo muito criticado pelos
fás, como a morte de Kirk como sendo “sem sentido” e um clima de “só se perde” (além da morte de Kirk, a perda da Enterprise-D,
um dos simbolos da Nova Geração), Generations teve uma bilheteria considera muito satisfatoria.
Curiosidades:
James T. Kirk volta no livro - O Retorno do Capitão Kirk - escrito por Willian Shatner e disponivel em português.
Neste filme a Enterprise-D é destruindo abrindo a possibilidade da criação da Enterprise-E classe Sovereign.
No começo do filme aparece a piloto Demora Sulu a filha do Capitão Sulu.
Também há uma aparicão do ator Tim Russ (que faz Tuvok em Voyager), porém neste filme ele é humano e não vulcano, no
episódio da Nova Geração Starship Mine ele também fez uma ponta.
No livro que deu origem ao roteiro do filme, Worf está tendo um caso romantico com Troi, continuando a idéia do seriado.

Jornada nas Estrelas: Primeiro Contato (1996)
(Star Trek – First Contact)
Diretor: Jonathan Frakes
Roteiro: Brannon Braga e Ronald D. Moore
Trilha sonora: Jerry Goldsmith
Atores convidados: Alice Krige, Alfre Woodard e James Cromwell

Data Estelar 50893.5: Picard é acordado de um pesadelo em que ele ainda fazia parte dos Borg pelo chamado do Almirante
Hayes, que lhe informa que os Borgs estão a caminho da Terra, mas desconfiado do equilibrio mental de Picard o ordena que vá
patrulhar a Zona Neutra Romulana. A novissima Enterprise-E, a mais avançada nave estelar da Frota chega a Zona Neutra, depois de
receber um relatorio que nada há de errado na Zona Neutra, Picard é informado que os Borgs chegaram a Terra, ele e Riker vam a
ponte de comando e escutam pelo audio a batalha, Picard decide desobeder suas ordens e ordena velocidade maxima para Terra.
Na Terra os Borgs chegam até bem proximos da orbita do planeta, enquanto são atacados incessantemente pela Frota, Wolf,
abordo da USS Defiand é salvo pela chegada da Enterprise que assume o comando da frota. Picard ordena que todos disparem em um
ponto aparentemente não-vital do Cubo Borg, mas que na verdade é o seu ponto fraco, destruindo-o, entrento uma especie de esfera é
lançada em direção a terra e viaja pelo tempo, chegando a meados do século XXI (2063), e tenta impedir que os humanos tenham o
seu primeiro contato com os vulcanos, através da invensão dos motores de Dobra, e assim impedir a formação da Federação. A
Enterprise os segue até o passado e destroi a esfera Borg, mas não antes dela efetuar vários disparos em direção a Terra.
Ainda na nave, Picard e os outros descobrem os planos dos Borgs e que o local do ataque é o local do lançada da primeira nave
com propulsores de Dobra, inventada por Zephram Cochrane. Picard, Data, Beverly e Deanna descem a Terra no local do ataque e
descobrem que esta tudo bem danificado, mas não encontram Zephram Cochrane. Picard ordena que um grupo avançado de
engenheiros desça para reparar nave, enquanto que estranhos incidentes com o controle de temperatura acontecem na Enterprise.
Picard trava contato com Lily Sloane, uma rebelde e muito amiga de Zefran, que o ajuda na construção da Phoenix a nave que
transporá a velocidade da luz, Lily é levada para a Enterprise-E pois está ferida, na nave da Federação ela conhece a tecnologia do
século XXIV, fica espantada e a princípio dúvida das intenções de Picard, mas quando é apresentada a belicosidade dos borgs muda
de idéia e aceita as teorias de Picard até que nota a neurose do Capitão francês que demonstra toda a sua ira no holodeck da nave
quando defende Lily de um borg. A essa altura todos na nave estão em apuros, a Rainha Borg já tomou conta da engenharia da nave e
pretende eliminar a nave de Cochrane antes que ela seja vista pelos vulcanos, para isso ela precisa usar a Enterprise-E.
Os borgs estão dominando a nave, a tripulação principal está no planeta Terra, e Zefran parte com sua nave, a Phoenix, sendo
orientado por Riker e La Forge.
Picard fica frente a frente com a Rainha Borg, velha conhecida, e Data está refém dos desejos nefastos da malvada Borg. Preso,
Picard acha que Data vai cumprir as ordens da rainha, e atira contra a nave de Zefram, mas então ele decepciona os intentos borgs e
Picard se safa com ajuda de seu amigo androide.
Enquanto isso uma nave vulcana capta a nave de Zefran e vai até a Terra e faz o primeiro contato conosco...
Curiosidades:
Segundo este roteiro Zefran Cochrane é terráqueo e não de Alfa Centauro como na série Clássica.
Este Zefran Cochrane é completamente diferente (em aparência e personalidade) do Zefran que aparece na Série Clássica.
Worf, Picard e o Ten. Hawk (Neal McDonough), fazem uma cena inesquecível fora da nave em órbita da Terra.
O diretor do filme é Jonathan Frakes, o ator que interpreta Willian Riker, ele também dirigiu alguns episódios da série.
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Jornada nas Estrelas: Insurreição (1998)
(Star Trek - Insurrection)
Diretor: Jonathan Frakes
Roteiro: Michael Piller
Trilha sonora: Jerry Goldsmith
Atores convidados: F. Murray Abraham, Donna Murphy e Anthony Zerbe

Data Estelar Desconhecida: O filme inicia com uma visão panorâmica e bucólica da vila dos Bakus, o planeta deles fica em uma
área do setor 441 de difícil acesso pois é cercado por espessas nebulosas, acredita-se tratar de restos de uma super nova.
Os Bakus são um povo simples que aparentemente desconhece a alta tecnologia da Federação, o planeta está sendo observado por
um grupo que se utiliza de camuflagem, visando a não interferência ou a quebra da Primeira Diretriz.
Alheios a tudo isso, a tripulação da Enterprise-E recebe uma delegação diplomática de Evorans líderados pela Regente Cuzar. No
inicio da recepção Picard fica sabendo que Data mostrou defeito em seus circuítos e começou um ataque contra os próprios membros
da Federação no planeta Baku. Rapidamente após o fim dos protocolos ele e a tripulação rumam para este setor visando capturar Data
e repara-lo. Junto a tripulação está Worf vindo da Deep Space Nine.
Chegando na região, Picard faz uma caçada à Data que está pilotando uma nave auxiliar da frota e tentando afastar todos do
planeta. Enquanto isso o grupo de observação está sendo bem recebido pelos nativos Bakus que já descobriram que estavam sendo
espionados.
Picard acha estranho que o Almirante Matthew Dougherty não queira sair da região e acha mais estranho as atidudes dos Son´as
que parecem muito preocupados com a permanência dos Bakus no planeta e muito interessados em pesquisar os misteriosos anéis do
planeta.
Enquanto isso na nave, Dra. Crusher informa que todos do grupo da Frota Estelar que estavam no planeta gozam de excelente
saúde, e que o grupo dos Son´as se recusa a ser examido, mais algumas evidências deixam Picard de sobre aviso, ele nota que sua pele
está mais lisa (isso em uma rara cena de banheiro na nave), e volta a noite para o planeta, como ele já havia travado conhecimento
com Anji ele vai até a casa dela e faz uma pergunta simples: Quantos anos você tem?
Pronto todo o mistério é esclarecido, os Bakus são avançados tecnologicamente porém renegaram essa tecnologia para desfrutar de
uma vida simples e campestre, abandonaram seu planeta de origem e encontraram o planeta Baku, que tem o incrível poder de
rejuvenecer seus habitantes. Picard descobre por que o Almirante e os Son´as querem tanto estudar o planeta. Os anéis que cercam o
planeta produzem o efeito de rejuvenecimento nos seus habitante. É esse o segredo...a fonte da juventude, que renderia muitas
vantagens a quem detivesse esse conhecimento.
Investigando mais algumas coisas estranhas no planeta ele e Data chegam até um lago represado e lá descobrem uma nave
camuflada que imita perfeitamente a vila dos Bakus, a intenção era transportar todos os habitantes para outro planeta e com isso poder
utilizar o super captador dos Son´as para tirar as particulas de rejuvenecimento dos anéis do planeta.
Picard contrairando as ordens do Almirante e dos Son´as, desce ao planeta com seus fiés amigos de tripulação, mandando Riker e
La Forge para a Federação avisar sobre os planos nefastos dos Son´as. Os comandante dos Son´as Ahdar Ruafo, manda naves atrás da
Enterprise que consegue se safar dos inimigos, enquanto isso no planeta, Picard e tripulação, passam por maus pedaços, muitos dos
habitantes são capturados com mecanismos de teletransportes individuas e outros ficam no planeta salvos usando os inibidores de
teletransporte (Nova tecnologia da Federação).
Quando Picard é capturado e se junta com Anji e Sojef um dos líderes dos Bakus na nave dos Son´as, outro dos mistérios do filme
é revelado. Os Son´as e os Bakus possuem o mesmo DNA o que significa que são o mesmo povo. Os Son´as eram discidentes dos
Bakus que preferiam uma vida bucólica e renegaram toda a tecnologia com isso acharam o planeta da vida eterna. Os Son´as por outro
lado tentando viver mais e mais, usam recursos tecnológicos e em breve sem as particulas rejuvenecedoras dos anéis do planeta
estarão mortos.
Mas toda essa subtrama não ficou bem resolvida no filme.
Além de tudo o filme é muito leve e cheio de esquetes de humor. Sem falar que Insurrection carregou consigo o estigma de ser um
filme ímpar (Número 9) e não agradou a todos os fãs da Série.
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Personagens Principais da Nova Geração
Esta adaptação se baseia nos personagens como estão no final da série.

Capitão Jean-Luc Picard (Patrick Stewart)
Especilização: Operações/Navegação

ST 12 DX 11 IQ 17 HT 10
Vantagens; Desvantagens: Bom Senso; Carisma; Força de Vontade+3; Reputação+3; Hierarquia
Militar x6; Honestidade; Idade: 65 anos; Tripulante da Frota; Senso de Dever (Para com sua
Tripulação).
Peculiaridades:Gosta de Livros (de Papel); Não simpatiza com crianças; Tem como herói “Dickson
Hill”.
Perícias: Administração 20; Armas de Feixe (Phasers) 14; Arqueologia 14; Artilharia (Phasers da
Nave) 14; Artilharia (Torpedos Fotônicos) 14; Astrofísica 14; Astronavegação (Dobra Espacial) 16;
Astronomia 16; Atuação 14; Caratê 13; Cavalgar (Cavalos) 13; Conhecimento de Terreno (Federação)
19; Diplomacia 19; Esgrima 14; Estratégia (Espacial) 23; Física 15; Historia (Federação) 19; Língua
(Francês) 17; Língua Padrão da Federação 15; Instrumento Musical (Flauta Ressikana) 15;
Jurisprudência (Federação) 19; Liderança 19; Matemática 15; Operação de Computador 14; Op. de
Aparelhos Eletrônicos (Comunicações) 14; Op. de Aparelhos Eletrônicos (Phasers da Nave) 14; Operação de Aparelhos Eletrônicos
(Sensores) 14; Op. de Aparelhos Eletrônicos (Sistemas de Segurança) 14; Op. de Aparelhos Eletrônicos (Torpedos Fotônicos) 14; Op.
de Aparelhos Eletrônicos (Tricorder) 16; Pilotagem (Nave Auxiliar) 14; Pilotagem (Nave Estelar) 16; Psicologia (Humana) 15; Tática
21; Traje Pressurizado 14; Trato Social (Frota Estelar) 18; Xenobiologia(Terrestre) 14; Xenologia 16; Queda Livre 14.
Picard nasceu em 2305 em uma cidade do interior da França chamada LaBarre. Seus pais foram Maurice Picard e Yvette Gessard
Picard. Maurice era contra as idéias de Picard sobre as viagens pelas Estrelas e nunca incentivou o filho na carreira "militar", preferia
que ele seguisse a tradição da família como produtora de vinhos. Picard também teve um irmão mais velho chamado Robert Picard
que faleceu em um trágico incêndio com seu filho Rene (Generations). Picard ingressou para a Academia da Frota Estelar em 2327.
Logo depois de sua graduação quando estava na Base Estelar de Earhart, Picard se envolveu em um incidente com 3 nausicaans, um
dos quais causou sério dano no coração de Picard, o então jovem cadete teve que fazer um implante cardíaco e vive até hoje com um
coração artificial. O jovem Picard se envolveu amorosamente com uma jovem chamada Jenice a qual ele reencontrou anos mais tarde
como Jenice Manheim casada com o professor e Dr. Manheim, isto ocorreu no episódio Nós sempre teremos Paris.
Picard foi comandante da USS Stargazer, foi nesta nave que ele colocou em prática a Manobra Picard contra um ataque Ferengi.
Em 2355 esta mesma nave foi destruída e Picard com alguns dos seus tripulantes que sobreviveram ficaram meses em uma nave
auxíliar. Pela perda desta nave Picard foi levado a uma corte marcial de investigação, quando se envolveu com a procuradora do caso
Philipa Louvois, mas ele foi absolvido. Em 2363 ele assume a Enterprise-D a quinta nave com este nome já construida. Em 2364 ele
foi promovido a almirante pelo almirante Gregrory Quinn mas declinou da oferta dizendo que serviria melhor a Frota como Capitão
de nave estelar. Em 2366 Picard foi abduzido pelos borgs sendo assimilado por estes, quando assumiu sua personalidade coletiva se
denominou Locutos of Borg, sendo muito útil para os Borgs na batalha em Wolf 359, onde 39 naves foram destruídas inclusive uma
que levava a bordo o Capitão Sisko e sua esposa e filho. Quando Picard é capturado e assimilado seu primeiro oficial Willian T. Riker
assume o comando porém os oficiais da 1701-D conseguem resgatar Picard e este assume seu posto depois que a Enterprise é
reparada na estação McKinley. Em 2369 Picard é capturado por Cardassianos sendo torturado mentalmente, os danos foram graves
fazendo Picard abandonar o posto por alguns meses se recuperando na França em companhia de sua família (sobrinho Rene e Irmão
Robert) os quais falecerião em Generations. Picard gosta muito de música seu compositor favorito é Mozart, tocou piano quando
jovem, mas depois de um incidente ele começou a tocar flauta, porém seu repertório básico continua sendo Mozart. Ele também se
interessa por arqueológia e ciências naturais. Outra faceta de Picard é sua diplomacia a qual foi muito útil em várias ocasiões onde
negociações importantes entre a Frota Estelar e outras raças estiveram em pauta. Na nave ele é conhecido por seu temperamento
responsável e sizudo, mas que faz de tudo para proteger sua tripulação sendo um homem extremamente justo em seus julgamentos.
Picard também é conhecido por ser um expert em estratégia e tática espacial, criou a Manobra Picard, que é ensinado na Academia de
Comando a todos os futuros oficiais e participa da organização das estrategias de defesa da Frota Estelar.

Comandante William Thomas Riker (Jonathan Frakes )
Especilização: Operações/Segurança

ST 13 DX 15 IQ 16 HT 12
Vantagens; Desvantagens: Atraente; Hierarquia Militar x5; Reflexos em Combate; Tripulante da
Frota; Excesso de Confiança; Fanfarronice; Impulsividade.
Peculiaridades: Quer ser o capitão da Enterprise; É competitivo; Cozinha mal (E Gosta!).
Perícias: Administração 19; Armas de Feixe (Phasers) 17; Artilharia (Phasers da Nave) 16;
Artilharia (Torpedos Fotônicos) 16; Astrofísica 13; Astronavegação (Dobra Espacial) 16; Astronomia
16; Caratê 15; Conhecimento de Terreno (Federação) 18; Corrida 14; Culinária 8; Diplomacia 17;
Dissimilação 14; Estratégia (Espacial) 20; Física 15; Historia (Federação) 16; Língua (Klingon) 14;
Língua Padrão da Federação 15; Instrumento Musical (Trombone) 15; Jogo 14; Jurisprudência
(Federação) 16; Liderança 18; Matemática 15; Operação de Computador 14; Op. de Aparelhos
159

Eletrônicos (Comunicações) 14; Op. de Aparelhos Eletrônicos (Phasers da Nave) 15; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Sensores)
13; Op. de Aparelhos Eletrônicos (Sistemas de Segurança) 13; Op. de Aparelhos Eletrônicos (Torpedos Fotônicos) 15; Op. de
Aparelhos Eletrônicos (Tricorder) 16; Pilotagem (Nave Auxiliar) 15; Pilotagem (Nave Estelar) 15; Psicologia (Humana) 14; Tática
19; Traje Pressurizado 17; Trato Social (Frota Estelar) 17; Xenobiologia(Terrestre) 14; Xenologia 15; Queda Livre 15.
Riker nasceu em Valdez, Alaska em 2335. Sua mãe morreu quando ele tinha 2 anos de idade e ele foi criado por seu pai Kyle
Riker até os 15 anos quando foi abandonado, (Kyle em 2353 foi quase morto em um ataque tholiano neste período ele foi atendido
pela Dra. Pulaski que mais tarde Riker filho, encontraria a bordo da Enterprise-D sob o seu comando). Quando Willian foi
abandonado criou em torno do pai uma grande revolta o que teve fim em 2365 quando pai e filho se reuniram a bordo da Enterprise-D
. Riker se graduou pela Academia em 2357, logo em seguida serviu na USS Pegasus , uma nave que desapareceu misteriosamente.
Quando Riker foi designado para servir no planeta Betazed conheceu e se envolveu romanticamente com a estudante de psicologia
Deanna Troi. Mas ele deu prioridade para a carreira deixando a moça para um segundo plano e aceitando um posto na USS Potemkin.
Estando lá durante uma missão em Nervala IV ele foi promovido a Tenente Comandante por merecimento. Mas tarde ele foi
pomovido a Primeiro Oficial e foi transferido para a USS Hood sob o comando do capitão Robert DeSoto. Em 2364 ele aceita o posto
de Primeiro Oficial na Enterprise-D ao invés de se aceitar outra proposta, a de ser capitão da USS Drake , em 2365 foi-lhe oferecido a
capitania da USS Aries e ele declina novamente permanecendo sob o comando do Capitão Picard na Enterprise-D. Em 2366 ele
recusa pela terceira vez a capitania de uma nave, agora a USS Melbourne, isso ocorre pouco antes da batalha contra os Borg em Wolf
359. Riker possui um senso de humor extremado, tem como hobby a culinária e a música sendo o Jazz seu estilo preferido, apesar de
ter fama de "Dom Juan" são poucos os episódios que ele aparece efetivamente acompanhado nos prazeres da carne, seu grande amor é
Deanna Troi a qual ele reencontra a bordo da Enterprise-D. No último filme Insurrection lançado para o cinema no dia 11/12/98 nos
EUA eles reatam sua relação, agora é esperar para ver.

Tenente-Comandante Data (Brent Spiner)
Especilização: Operações/Ciências/Engenharia/Navegação

ST 40 DX 16 IQ 19 HT 15/45
Vantagens; Desvantagens: Andróide Tipo-Soong; Hierarquia Militar x4; Bom Senso;
Honestidade; Pacifismo (Não ferir seres humanos); Senso de Dever (Seus amigos); Credulidades,
Velacidade e Voto: Tornar-se humano.
Peculiaridades: Muito detalhista; Gosta de gatos; Embora não precise dormir, desativa-se todos as
dias para “sonhar”.
Perícias: Administração 18; Armas de Feixe (Phasers) 24; Arqueologia 20; Arte (Pintura) 16;
Artilharia (Phasers da Nave) 22; Artilharia (Torpedos Fotônicos) 22; Astrofísica 20; Astronavegação
(Dobra Espacial) 21; Astronomia 22; Canto 11; Caratê 18; Conhecimento de Terreno (Federação)
21; Diplomacia 18; Eletrônica (Computadores) 24; Eletrônica (Comunicações) 22; Eletrônica (Sensores) 22; Eletrônica (Sistemas de
Segurança) 22; Estrategia (Espacial) 19; Física 21; Física Subespacial 22; Física Nuclear 21; História (Federação) 23; Língua Padrão
da Federação 19; Língua Klingon 18; Língua Vulcana 18; Língua Romulana 18; Jogo 18; Jurisprudência (Federação) 21; Liderança
18; Matemática 24; Metalografia 18; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Comunicações) 22; Operação de Aparelhos Eletrônicos
(Phasers da Nave) 22; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Sensores) 23; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Sistemas de Segurança)
20; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Escudos Defletores) 21; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Torpedos Fotônicos) 22;
Operação de Aparelhos Eletrônicos (Tricorder) 22; Operação de Computadores 22; Pesquisa 22; Pilotagem (Nave Auxiliar) 24;
Pilotagem (Nave Estelar) 24; Poesia 10; Psicologia (Humana) 16; Queda Livre 18; Tática 19; Traje Pressurizado 19; Trato Social
(Frota Estelar) 18; Xenobiologia (Terrestre) 22; Xenologia 22;
Data é um andróide de forma humanoide com cérebro positrônico (termo criado por Isaac Asimov), ele foi construído por volta de
2336 pelo cientista Noonien Soong e sua esposa Juliana Soong na colônia de Omicron Theta. Data tinha sido o quinto já construído
pelo Dr. Soong, os primeiros três andróides não funcionaram a contento e o quarto denominado de Lore, foi manufaturado com
sentimentos os quais o tornariam no futuro um ser egoísta e pretensioso cheio de crueldade. Assim Data foi construído desprovido de
qualquer sentimento humano. Depois de um ataque misterioso na colônia Dr. Soong e esposa abandonaram seu trabalho e Data
permaneceu inativo na colônia até 2338 quando foi encontrado pela tripulação da USS Tripoli que tratou de estudá-lo e encaminhá-lo
para a Federação, subseqüentemente sendo encorajado a engajar na Academia e na Frota Estelar. Em 2341 a FPU, estabeleceu o
direito de Data tomar decisões por sí só, como outro humano qualquer, já que a sua programação lhe confere a particularidade de ser
sensciente .
Suas formas são humanoídes e seu organismo apesar de agregar dispositivos artificiais, possui uma grande parte biológica tanto é
assim que ele foi afetado pelo vírus de Psi 2000 em 2364 em The Nuked Now . Antes de ser engajado na USS Enterprise-D ele serviu
a USS Trieste. Quando foi transferido para Entreprise-D seu primeiro posto foi Chefe de Operações. Data teve sua oportunidade de
comandar uma nave em 2368 durante a GUERRA CIVIL KLINGON, ele comandou a USS Sutherland participando da frota
coordenada por Picard, a principio a tripulação desta nave se sentiu desconfortável tendo Data neste posto, mas Data mostrou sua
eficiência, mesmo assim. Em 2366 Data usou seus conhecimentos e os de Dr. Soong na confecção de cérebros positrônicos e criou
uma filha chamada Lal, porém a tentativa de Data de criar uma igual, foi interrompida quando esta assimilou sentimentos entrando em
conflito emocional irremediável, com a parada total de suas funções. Data sempre foi muito curioso, e sua maior busca foi entender o
ser humano em sua profundidade e profusão de sentimentos, uma das particularidades humanas que ele mais admira é o senso de
humor, Data também gosta das artes, música (ele toca violino reunindo a técnica dos melhores violinistas da história), gosta de
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representar e pintar. Na área literária ele gosta além de outras coisas de Sherlock Holmes de Conan Doyle. Ele é muito chegado a o
Capitão Picard, e procura seguir o exemplo deste quando precisa tomar alguma decisão mais elaborada.
No filme Generations, La Forge junto com Data desenvolvem um dispositivo que dá a Data algo similar a sentimentos, porém por
falta de testes o dispositivo ainda não se mostra adaptado totalmente a Data, que não consegue
interagir adequadamente com sua descoberta dos sentimentos humanos.

Tenente-Comandante Geordi La Forge (LeVar Burton)
Especilização: Engenharia/Operações

ST 12 DX 13 IQ 16 HT 12
Vantagens; Desvantagens: Hierarquia Militar x4; Facilidade para Línguas x2; Ouvido Aguçado +4;
Talento para Matemática; Aparência Desagradável; Senso de Dever (seus amigos); Tripulante da
Frota.
Peculiaridades: Considera Data seu melhor amigo; Expressa-se em termos técnicos.
Perícias: Administração 16; Armas de Feixe (Phaser) 14; Artilharia (Phasers da Nave) 18; Artilharia
(Torpedos Fotônicos) 18; Astronavegação (Dobra Espacial) 16; Astronomia 14; Caratê 14;
Conhecimento de Terreno (Federação) 15; Diplomacia 14; Eletrônica (Computadores) 22; Eletrônica (Comunicações) 21; Eletrônica
(Sensores) 21; Eletrônica (Sistemas de Segurança) 21; Engenharia (Motores de Dobra) 20; Engenharia (Motores de Impulso) 19;
Engenharia (Geradores de Campo Subespacial) 19; Engenharia (Gerador de Antimatéria) 20; Estrategia (Espacial) 14; Física 20;
Física Subespacial 21; Física Nuclear 22; História (Federação) 14; Língua Padrão da Federação 16; Jurisprudência (Federação) 14;
Liderança 16; Matemática 20; Metalografia 20; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Comunicações) 22; Operação de Aparelhos
Eletrônicos (Phasers da Nave) 19; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Sensores) 19; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Sistemas de
Segurança) 20; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Escudos Defletores) 20; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Torpedos
Fotônicos) 20; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Tricorder) 22; Operação de Computadores 22; Pilotagem (Nave Auxiliar) 14;
Pilotagem (Nave Estelar) 14; Psicologia (Humana) 14; Queda Livre 13; Tática 14; Traje Pressurizado 18; Trato Social (Frota Estelar)
14; Xenobiologia (Terrestre) 13; Xenologia 14.
Visor: O visor de Georgi pode ser considerado uma invenção do GURPS SUPERS; ele concede Visão Espectrográfica e Visão
Aguçada+2; é Quebravel (RD 5 e 30 PV) -15%; Pode ser atingido (redutor de -8) -5%, e pode ser Roubado, com uma disputa de DX
mas só funciona para Geordi, -15%. Totalizando -35% do custo inicial, que fica em 28 pontos, e como sem ele Geordi não enxerga e
sua aparência piora para Feio o custo total é de -2 pontos.
Olhos Artificiais: A partir de Jornada nas Estrelas; Primero Contato, Geordi passou a possuir olhos artificiais, que lhe concedem a
mesma visão que o seu antigo visor, mas também permite que ele veja normalmente, possa aproximar objetos quase como um
binoculo e possa examinar mais detalhadamente qualquer objeto com sua visão. Estes olhos dão Visão Espectrográfica, Visão
Aguçada+2, Visão Telescópica x4 e Visão Microscópica x4, sem limitações: 21 pontos.
Geordi é o Engenheiro Chefe da USS Enterprise-D. Nasceu em 2335. Devido um defeito genético nasceu cego, por isso foi
desenvolvido um visor que ele recebeu no seu décimo quinto aniversário, com o qual ele consegue enxergar vários espectros de luz, o
auxiliando em seu convívio diário como profissional na nave e com outras pessoas. Geordi entrou para a Academia da Frota Estelar
incentivado por sua família, que têm vários membros servindo à Frota, sua mãe Silva La Forge foi Capitã da USS Hera até sua morte
em 2370, e seu pai era um exobiólogo. Ele se graduou na academia em 2357. Seu melhor amigo na nave é Data, o qual se tornou seu
companheiro de aventuras no Holodeck, apesar de ser um engenheiro talentoso e de grande capacidade, ele não tem sorte com seus
relacionamentos amorosos, por isso se cerca de amigos. Ele chegou na Enterprise-D por indicação do Capitão Picard em 2364 e em
2366 foi promovido a Tenente Comandante. O nome do personagem Geordi La Forge foi dado em homenagem (in memorian) a um fã
de Star Trek chamado George La Forge, falecido na década de 70.

Tenente-Comandante Worf (Michael Dorn)
Especilização: Segurança/Comunicações

ST 16 DX 15 IQ 14 HT 15
Vantagens; Desvantagens: Klingon; Hierarquia Militar x4; Tripulante da Frota; Circunspeção;
Dependentes (Alexander, filho; e Jeremy, adotivo; aparecem muito raramente); Senso de Dever
(Seus amigos) e Reputação -2 entre os Klingons.
Peculiaridades: Não gosta de Nadar; Prefere comer carne crua; Prefere lutar com armas
tradicionais.
Perícias: Administração 15; Armas de Feixe (Phaser) 20; Artilharia (Phasers da Nave) 22;
Artilharia (Torpedos Fotônicos) 22; Arremesso de Lança 16; Astronavegação (Dobra Espacial) 15;
Astronomia 14; Bat’telh 18; Caratê 18; Conhecimento de Terreno (Federação) 14; Culinária
Klingon 12; Corrida 18; Diplomacia 15; D’ktahg 19; Estratégia (Espacial) 17; Física 12; Historia
(Federação) 14; Jurispridência (federação) 14; Língua (Klingon) 15; Língua Padrão da Federação
15; Matemática 13; Rastreamento 14; Operação de Computadores 16; Trato Social (Frota Estelar)
14; Trato Social (Império Klingon) 15; Liderança 14; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Comunicações) 18; Operação de Aparelhos
Eletrônicos (Phasers da Nave) 20; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Sensores) 18; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Sistemas de
Segurança) 22; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Torpedos Fotônicos) 20; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Tricorder) 16;
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Psicologia (Klingon) 15; Pilotagem (Nave Auxiliar) 17; Pilotagem (Nave Estelar) 17; Tática 18; Traje Pressurizado 17; Xenobiologia
(Terrestre) 14; Xenologia 14.
Worf filho de Mogh, nasceu em Klingon, Kronos, em 2340. Aos seis anos acompanha seus pais ao posto avançado de Khitomer, em
2346 fica órfão, depois do brutal ataque Romulano contra aquele posto, onde 4.000 Klingons foram mortos. Worf foi resgatado e
posteriormente adotado pela família Rozhenko, tripulantes da nave USS Intrepid. Sergey e sua esposa Helena Rozhenko, criaram
Worf como seu filho, por que acreditavam que ele não tinha parentes em sua terra natal Kronos. Worf passa parte de sua vida no
Planeta Gault e depois na Terra, onde sente certa dificuldade de adaptação. Em sua vida pessoal podemos destacar a presença de um
filho fruto do seu envolvimento romântico com a embaixadora klingon K'Ehleyr, isso por volta de 2366. Quando K'Ehleyr foi
assassinada pelo membro do auto conselho Klingon chamado Duras, Alexander (nome dado por Worf ao seu filho), vai para a Terra
ficar sob os cuidados de Helena e Sergey Rozhenko.
Worf foi o primeiro Klingon a se graduar na Academia da Frota Estelar, sua formatura foi em 2361, ele saiu como Tenente e serviu
como oficial de ponte na Enterprise-D. Worf foi promovido a chefe de segurança, tomando assim o lugar de Tasha Yar, depois da
trágica morte desta em 2364. Em 2366 Worf foi colocado frente a frente com o Alto Conselho Klingon por problemas de honra
familiar, seu pai era acusado de traição e ele e seu irmão Klingon (que até aquele momento Worf desconhecia), foram convocados a
limpar a honra da família, porém Duras cria uma emboscada para seu irmão e posteriormente é desmascarado com ajuda do Capitão
Picard. Duras também matou K'Ehleyr posteriormente. Duras morre finalmente. Em 2367, Worf novamente encontra o Alto Conselho
Klingon e em 2368 quando a família Duras causa uma guerra civil em seu planeta natal, devido a mudança de regime político
desencadeada por Gowron, que desejava restaurar a honra da família de Mogh pai de Worf, devido este conflito Worf teve que se
ausentar de suas responsabilidades junto a Frota Estelar (Redemption I e II). Depois desta vida atribulada por volta de 2369 Worf teve
uma crise religiosa se refugiando de todos em um monastério em Boreth, enquanto meditava acreditou ver Kahless em pessoa (um
líder espiritual Klingon), tirou grandes lições do encontro espiritual, mas descobriu que este Kahless não era a verdadeira divindade e
sim um clône do original criado pelos clérigos de Boreth. Depois de servir na Enterprise-D Worf foi transferido para a estação Deep
Space Nine onde se casou posteriormente com Jadzia Dax.
Worf é conhecido por seu temperamento forte, característica de todo Klingon, enquanto esteve na Enterprise-D mostrou um senso de
lealdade estrema para com o Capitão Picard, salvando a vida deste em várias ocasiões mas não possuía amigos chegados na
Enterprise-D.

Doutora Beverly Crusher (Gates McFadden)
Especilização: Medicina

ST 10 DX 12 IQ 15 HT 13
Vantagens; Desvantagens: Atraente; Hierarquia Militar x4 (x6 para assuntos Médicos); Tripulante
da Federação; Pacifismo (Não Matar).
Peculiaridades: Hoobies: dança e teatro.
Perícias: Administração 16; Armas de Feixe (Phaser) 14; Astronomia 14; Atuação 12; Bioquímica
21; Cirurgia 22; Conhecimento de Terreno (Federação) 14; Dança 15; Diagnose(Humana) 22;
Diagnose(Vulcana) 18; Diagnose(Klingon) 18; Diplomacia 16; Trato Social (Frota Estelar) 16;
Historia (Federação) 14; Física 13; Fisiologia(Humana) 22; Genética 20; Língua Padrão da Federação
16; Matemática 14; Jurisprudencia (Federação) 16; Liderença 18; Medicina(Humana) 24;
Medicina(Vulcana) 20; Medicina(Klingon) 18; Medicina(Romulana) 14; Operação de Computadores
14; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Comunicações) 14; Operação de Aparelhos Eletrônicos
(Sensores) 13; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Sistemas de Segurança) 13; Operação de
Aparelhos Eletrônicos (Sistemas Médicos) 18; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Tricorder) 18;
Traje Pressurizado 14; Psicologia (Humana) 16; Xenologia 15; Xenobiologia (Terrestre) 22.
Beverly é a médica chefe da USS Enterprise-D. Ela nasceu na colônia de Arvada III em 2324, e morou com sua avó, Felisa
Howard, com quem aprendeu o ofício da cura através do uso de ervas medicinais, desde então Beverly sabia que seria médica.
Bervely foi apresentada a seu futuro marido um oficial da academia chamado Jack Crusher por um amigo em comum dos dois
chamado Walker Keel. Ela casou com Jack em 2348, e teve seu filho um ano depois o chamando de Wesley Crusher . O jovem casal
passou boa parte do tempo com um idealista chamado Jean Luc Picard . Anos mais tarde ela descobriu que Picard era apaixonado por
ela naquela época. Seu marido morreu sob o comando de Picard em 2354, mas Bervely continuou sua carreira na Frota Estelar, em
2364 assume seu posto na Enterprise-D sobe comando de Picard e em 2365 é dispensada para se tornar chefe do Departamento
Médico da Frota Estelar, mas ela não fica muito tempo longe da Enterprise-D, em 2366 ela se envolve romanticamente com um
alienígena do planeta Zalkon chamado John Doe ( Transfigurations), um ano depois se envolve novamente agora com um embaixador
Trill chamado Odan. Embora muitos se apaixonem por ela, ela sente extrema dificuldade em se envolver com seus admiradores.
Um dos passatempos de Bervely é a dança, seus amigos mais chegados a chamam de doutora dançarina, um apelido que ela
detesta. A bordo da Entreprise-D ela fez uma demonstração de suas habilidades e na verdade ela ganhou uma competição em St.
Louis onde bateu todos os recordes da Academia em matéria de Dança. Ela também gosta muito das artes teatrais, e foi por longo
tempo a diretora de um grupo de teatro a bordo da Enterprise-D, encenando em 2367 Cyrano de Bergerac (The Nigth Degree). Sua
amiga mais chegada na nave é a Conselheira Troi, mas ela também conversa com Guina de vez em quando. Em alguns episódios é
evidenciado sua atração ou admiração extrema por Picard, coisa que nunca foi bem definida pelos roteiristas, criando um certo
antagonismo entre o ódio e o amor no relacionamento bivalente de Beverly e Picard. OBS: No segundo ano da Série a atriz Gates
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MacFadden deixou o elenco da Nova Geração, nesta época quem a substituiu foi a atriz Diana Muldaur como Dra. Katherine Pulasky
.

Tenente-Comandante Deanna Troi (Marina Sirtis)
Especilização: Psicologia

ST 10 DX 11 IQ 15 HT 14
Vantagens; Desvantagens: Meia-Betazóide; Muito Bonita; Hierarquia Militar x4; Tripulante da
Federação; Pacifismo (Não Violencia Total); Senso de Dever (ajudar as pessoas).
Peculiaridades: Parece Romulana; Adora Chocolate.
Perícias: Administração 16; Armas de Feixe (Phaser) 14; Conhecimento de Terreno (Federação) 18;
Primeiros Socorros 14; Diplomacia 18; Física 14; Historia (Federação) 15; Língua Padrão da Federação
16; Língua (Betazóide) 16; Jurisprudência (Federação) 16; Liderança 14; Matemática 14; Operação de
Computadores 14; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Comunicações) 16; Operação de Aparelhos
Eletrônicos (Sensores) 14; Operação de Aparelhos Eletrônicos (Sistemas de Segurança) 14; Operação de
Aparelhos Eletrônicos (Tricorder) 16; Traje Pressurizado 14; Trato Social (Frota Estelar) 18; Psicologia
(Humana) 21; Psicologia (Klingon) 18; Xenologia 24; Xenobiologia (Terrestre) 16.
Deanna assumiu o cargo de Conselheira da USS Enterprise-D em 2364 sob o comando do Capitão Picard. Ela nasceu em Betazed,
um planeta onde os nativos tem alta PES (Percepção Extra Sensorial), porém Deanna não é uma Betazed pura, sendo filha de
Lwaxana Troi uma Betazed e um terráqueo chamado Ian Andrew Troi. Deanna gosta muito das lendas do velho oeste muitas destas
contadas por seu pai, já falecido. Troi estudou na Universidade de Betazed no curso de Psicologia quando se formou entrou para a
Academia em 2354. Quando ainda era uma estudante de Psicologia em Betazed se envolveu romanticamente com o Tenente Willian
Thomas Riker, Deanna fez planos para os dois, levando muito a sério o relacionamento, mas Riker a deixou pra trás, tendo em vista
sua carreira e sua transferência para a USS Potenkin, em 2359 Troi se graduou na Academia, e em 2364 assumiu seu posto na USS
Enterprise-D, reencontrando seu antigo "affair" a bordo. Troi teve um filho involuntariamente sendo engravidada por uma criatura não
corporal (um globo de luz) no episódio The Child, o nome da criança era Ian Andrew Troi em homenagem a seu pai, porém esta
faleceu para salvar a tripulação da Enterprise-D. Troi possui um extraordinário poder empático o qual utiliza para ajudar os tripulantes
da nave em sua longa jornada no espaço profundo, além de ser a conselheira oficial do Capitão Picard, no filme Generations ela se
envolveu romanticamente com Worf (Citado no Livro Generations de J.M.Dillard baseado no roteiro do Filme de mesmo nome), mas
logo depois ele é transferido para a Base Espacial Deep Space Nine. No filme Insurrection ela reata seu relacionamento com o eterno
primeiro oficial Willian Riker, depois de constantes altos e baixos no relacionamento dos dois. No Episódio da Nova Geração Disaster
ela assume a ponte, foi a única vez que Troi assumiu a Nave. Você quer agradar a Conselheira Troi? Mande para a Enterprise sob os
cuidados de Deanna Troi uma caixa de chocolate, ela adora essa iguaria terráquea. O papel de Conselheira Troi seria feito pela atriz
Denise Crosby, mas no último instante Gene Roddenberry escolheu Marina Sirtis para desempenhar o papel, então as duas trocaram
de personagem.

Deep Space Nine

163

Conhecida aqui no Brasil como Jornada nas Estrelas a Nova Missão, Deep Space Nine (DS9), estréiou nos EUA em 1993 com o
episódio Emissário (Emissary - part I e II), episódio dividido em duas partes (Este episódio foi um dos poucos que passou no Brasil).
Com sete temporadas nos EUA, Deep Space Nine como toda a Série de Jornada nas Estrelas teve seus altos e baixos, mas todos os fãs
são sinceros em afirmar que ela resgatou o antigo glamour da Série Clássica em seus roteiros. Depois de seis anos no ar DS9 teve um
grande final recheado de nove episódios entrelaçados os quais fecharam um ciclo de desavenças, guerras, intrigas e paixões, tudo isso
desencadeado pelos roteiros de qualidade que fizeram de DS9 um sucesso.
Toda a produção para a Série começou no ano de 1992, no verão de 1993 estréia seu primeiro episódio, Emissário, neste episódio
nos é apresentado Benjamin Sisko oficial da Frota Estelar marcado pela morte da esposa na batalha de Wolf 359 e tendo um filho
adolescente para cuidar. Com certa relutância ele aceita o comando da Base Espacial Deep Space Nine, uma antiga base cardassiana,
construída em 2351 para controlar o espaço do planeta Bajor, que nesta época era domínio cardassiano. Em 2369 com a revolta dos
bajoranos os cardassianos abandonam a base, logo um acordo com a Federação é estipulado e a Frota é incumbida de vigiar o setor e
assegurar a paz para os bajoranos. O Governo provisório de Bajor aceita a Frota na Base, até que Winn Kay é eleita e cria certa
animosidade com Sisko, desavenças a parte tudo corre bem, até a chegada dos dominion.
A estação além de ser um entreposto da Federação também é um grande centro comercial, científico e de estratégica importância
para o distante Quadrante Gama, isso devido ao buraco de minhoca (Wormrole), para os bajoranos este buraco de minhoca é sagrado,
mas para os demais povos interessados ele é fonte de poder político, poder este que até Bajor chega a disputar.
A tripulação comandada por Sisko é bem eclética, em primeiro plano temos a Major bajorana Kira Neris antiga líder da resistência
bajorana contra os cardassianos, o Chefe de Segurança Odo que no inicio não conhece sua origem mas com o passar dos anos
descobre que é um dos fundadores (líderes dominion), em segundo plano vem o chefe médico da Frota Julian Bashir recém saído da
academia mas cheio de energia para gastar, a Oficial de Ciências Jadzia Dax a qual possui um ser simbionte hospedeiro dentro de seu
corpo e o chefe de operações Miles O'Brien (que vem com esposa e filha), o mais experiente de todos que veio transferido da
Enterprise-D depois de seis anos sob comando do Capitão Picard. A partir da Quarta temporada, Worf aparece na série, afinal ele foi
transferido da Enterprise-D para a Estação Espacial.
Normalmente a estação abriga 300 residentes permanentes, sem contar as tripulações visitantes de naves que param por ali, a
estação é equipada também por um grande centro de recreação, um dos lugares prediletos para o visitante é o bar do Quark (Quark's
bar), onde se pode beber e jogar e roubar de vez em quando, principalmente se você for um Ferengi...
A estação possui três torres de atracação para naves de grande porte e outros
hangares para naves auxiliares e de pequeno porte. Também possui um arsenal de
armas para defesa, os canhões de phaser (instalados posteriormente) estão em sua
maioria no disco central que circunda a base, o que dá grande acessibilidade ao
inimigo. Outra eficiente arma da estação é a Nave USS Defiant NX 74205 , ela é
uma das mais poderosas naves da Frota Estelar, possui dispositivo de invisibilidade
(doado pelos romulanos em antigos acordos) e foi projetada inicialmente para
combater os borgs, Sisko conseguiu que a nave ficasse permanentemente na base
para que esta se defendesse dos Jem'Hadar.
Um pouco mais sobre a Série.
A partir da Segunda Temporada é desencadeada em Bajor uma guerra civil, as ordens de Sisko é se manter imparcial a disputa,
mas logo ele toma partido dos defensores do governo bajorano uno, isso demonstra que Sisko tem um estilo muito mais para Kirk do
que para Picard, os três primeiros episódios desta temporada são "The homecoming", "the Circle" e "The Siege".
O mais importante no decorrer de toda a Série foi a intenção de mostrar que a Federação e a Frota Estelar não são instituição
perfeitas, possuindo também suas manchas dentro das intrigas galácticas, outra particularidade da Série foi trazer novos e
interessantes inimigos, digo inimigos de valor, como os:
Maquis, estes são na verdade ex-cidadãos da Federação que vivem em uma região denominada: desmilitarizada. Quando a guerra
entre a Federação e os cardassianos obteve trégua (de certa forma acabou), os habitantes desta zona (onde haviam planetas ligados a
federação), foram forçados a abandonar seus lares, contrários a isso, decidiram ficar e passam o seu tempo tentando expulsar os
cardassianos de seu setor, para isso criaram uma força militar de defesa, chamada Maqui , onde antigos oficiais da frota simpatizantes
da causa aderiram criando um exército particular para defender seus ideais um deles é destruir os cardassianos. Atualmente os Maquis
são perseguidos pela Frota e pelos cardassianos.
Outro inimigo valoroso são os Dominion uma espécie de raça que habita o Quadrante Gama e que pretende exterminar qualquer
forma de vida do quadrante Alfa, eles são divididos por castas e são extremamente organizados. As castas são as seguintes:
Os fundadores: líderes do Dominion, são como Odo, (posteriormente ele descobre isso), não possuem forma definida e vivem em
estado líquido, todos habitam um lago chamado de "O Grande Elo". Ao contrário de Odo eles podem tomar a forma que desejarem
facilmente se disfarçam de humanos e se infiltram no território inimigo, seu lema é colocar ordem no caos do Quadrante Alfa. Para
isso são capazes de qualquer coisa.
Vorta : Extremamente traiçoeiros são a casta política dos Dominion, são a ligação entre Os fundadores e qualquer outra raça. Eles
também controlam os Jem'Hadar que é a casta militar dos Dominion
Jem'Hadar: Casta militar são controlados através de uma droga chamada White, assim os Vortas podem fazer o que quiser com
eles, são engendrados geneticamente e vivem por sete anos, depois são descartados.

164

Além disso, não podemos esquecer a presença marcante dos cardassianos , um povo que mistura o lado traiçoeiro dos romulanos e
o lado belicoso dos borgs, são especialista em tortura psicológica e dominam qualquer raça sem pena são capazes de qualquer coisa
para isso, julgando as demais raças como inferiores.
Deep Space Nine também foi testemunha ocular da Guerra Klingon, pelo menos seu inicio, os Klingons pretendem invadir
cardassia alegando que os líderes cardassianos foram trocados pelos fundadores dominion, a Federação se nega a participar do ato,
Sisko tenta salvar Gul Dukat (cardassiano), quando ele faz isso, os klingons se revoltam e atacam a base, o tratado de Khitomer de
2393 vai por água a baixo e a guerra começa.
Mas o episódio que mais marcou a série foi "Trials and tribbleations", onde a tripulação de DS9 se encontra com a tripulação da
Série Clássica isso tudo na estação K-7, aquela onde os pingos faziam a festa, tudo feito com alta tecnologia nos efeitos especiais,
Sisko se encontra com Kirk em pessoa e a antiga Enterprise volta a aparecer. Este episódio comemorou os 30 anos da série.
Outro episódio que marcou foi o casamento de Dax e Worf (eles já são casados na vida real), desde da Quarta temporada eles
vinham tendo algo, e na Sexta temporada foi realizado o casamento dos dois, infelizmente logo depois Jadzia Dax morre, seu
simbionte é transferido para o corpo de outra fêmea chamada Ezri Dax.
A Série chegou ao fim em 28 de abril deste ano (1999), o final foi idealizado para conter nove episódios concatenados, nestes
episódios são abordados todos assuntos que envolveram a Série durante as sete temporadas, dando ênfase para as relações
interpessoais dos personagens, além disso as posições políticas de todas as espécies envolvidas no seriado começam a ficar definidas,
os dominion fazem acordos com os Breen e os cardassianos, os romulanos estão com os klingons e alguns líderes cardassianos estão
se juntando com Sisko e os bajoranos na pessoa de Winn Kay para defender a Terra.
Deep Space Nine é responsável por capturar as melhores coisas da saga Jornada nas Estrelas e através de roteiros criativos lhe dar
roupagem nova, com muita intriga política, guerras, acordos escusos e ação. Foi a Série que mais mostrou o processo interpessoal dos
personagens dando espaço para o desenvolvimento emocional de cada um, envolvendo dessa forma os fãs trekkers que procuravam
além da aventura um pouco mais de sensibilidade. Essa era a Nova Missão...

10 Ano da Deep Space Nine
1 e 2. Emissary, part I e II
Data Estelar: 46379.1 – Durante seis dias, na data estelar 43997, o Capitão Picard foi
abduzido por uma sinistra e poderosa raça, os Borgs. Com seu corpo e mente alterados, Picard é
forçado a liderar um ataque contra a Federação, no qual a USS Saratoga foi destruída. O Capitão
da Saratoga era Benjamim Sisko, ele e seu filho conseguiram escapar, mas sua mulher não. Três
anos depois, mesmo relutante Sisko e seu filho são transferidos para a estação em território
Bajoriano, a Deep Space Nine.
Depois de sua chegada, Sisko conhece a sua tripulação, primeiro O’Brien, transferido da
Enterprise e Kira Nerys, uma Bajoriana que lutou contra o domínio Cardassiano e sua imediata.
Logo após conhece o seu oficial de segurança, Odo, que pertence a uma estanha e desconhecida
raça transmorfa, enquanto detinha Nog, um Ferengi sobrinho de Quark que é dono de um bar na
estação. Logo a Enterprise chega a Deep Space Nine, e Sisko tem uma tensa reunião com Picard,
o qual ele culpa pela morte de sua esposa. Picard informa a Sisko que a sua missão é de garantir a
entrada de Bajor para Federação. Logo depois Kira lhe informa a única maneira dele ter sucesso é convencer um pequeno, mas influente, grupo de
Bajorianos. Ela sugere que ele procure por Kai Opaka, líder espiritual de Bajor. Ao encontra-lo Kai diz a Sisko que a sua chegada possui uma razão
espiritual e lhe confia uma Orbe, e uma missão, reunir outras oito Orbes roubadas pelos Cardassianos. Na Deep Space Nine Sisko termina de saudar
sua tripulação, passando pelo jovem medico Dr. Julian Bashir e Jadzia Dax, uma bonita Vibre que Sisko já conhecia. Logo após a saída da Enterprise
uma nave de guerra Cardassiana chega a estação, e seu lider, Gul Dukat, tenta convencer Sisko a renunciar a Orbe que possui, Sisko nega saber algo.
Depois Dax informa que as Orbes provavelmente vieram do cinturão de Denorios.
Dax e Sisko partem para o cinturão de Denorios em um nave auxiliar mas são surpreendidos
pela abertura de uma fenda espacial e são tragados, e chegam ao outro lado da galáxia e tentar
retornar, mas chegam ao um estranho planeta, onde Dax é transportada por uma Orbe para a estação.
Na Deep Space Nine Dax informa a fantástica experiência e Kira ordena que a estação seja colocada
a beira da fenda, assim Bajor poderá reivindicar o seu controle. Enquanto O’Brien manobra a
estação, uma nave Cardassiana se aproxima, mas desaparece engolida pela fenda espacial. Sisko
entende que está dentro da fenda espacial e que esta sendo contatado por uma entidade alienígena,
que os bajorianos chamam de profetas, que a criou. Eles tem dificuldade de se entendem, uma vez
que a entidade nem entendia o conceito de tempo linear, mas ela acaba ajudando Sisko a finalmente
superar a perda de sua esposa.
Na estação naves de guerra Cardassianas se aproximam, Kira é contata por Gul Dukat que a
desafia para batalha pois acredita que a nave que se perdeu na fenda espacial foi destruída por eles, um breve combate acontece, mas cessa quando a
fenda espacial se abre e de dentro dela surge a nave auxiliar trazendo Sisko e a nave Cardassiana perdida. Mas tarde Sisko volta mudado a falar com
Picard, e diz a ele que vai continuar em seu novo posto. Por fim Sisko conversa com Kai Opaka, que lhe afirma que essa não será a ultima vez que
ele contatará os profetas.

3. Past Prologue
Data Estelar: Desconhecida – Dr. Bashir conhece Garak, o ultimo Cardassiano a permanecer na estação, e rumores que ele é um
espião. Enquanto isso uma Bajoriana, Tahna Los, é resgatada pela tripulação, pois sua nave foi atacada por Cardassinos. Kira já a conhecia e elas se
reconhecem. Tahna pede asilo a Sisko, ela é acusada de terrorismo pelo governo Cardassiano. Sisko atende o pedido e dá asilo ainda para outros dois
refugiados, algum tempo depois Odo questiona a lealdade de Kira por fatos que ele presencia. As imãs Klingon Lursa e B’Etor chegam a estação e
Kira fica chocada quando sua amiga Thana confessa ainda fazer parte do grupo terrorista Khon-Ma e que veio a estação de propósito para dar inicio
a um plano para garantir a liberdade de Bajor.
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Dr. Bashir acaba descobrindo atraves de Garak que as irmãs Klingon vieram a Deep Space Nine para vender um cilindro de Bilitrium a Tahna,
que é um ingrediente de uma poderosa bomba. A tripulação se reune e decidem tomar providencias, a transação ocorre e Tahna adquire o cilindro,
mas é vigiada o tempo todo. O Cardassianos através de Garak sabem o que esta acontecendo e ameaçam tomar medidas drásticas, mas o plano do
grupo terrorista é descoberto antes. Eles pretendiam explodir a bomba na fenda espacial para sela-la, e assim fazer com que Federação perca o
interesse por Bajor, mas esse tipo de bomba acabaria contaminado com radiação o quadrante inteiro. Kira sabota a bomba que explode do outro lado
da fenda e prende Tahna, e fica a duvida, será que Kira traio ou ajudou o seu povo?

4. A Man Alone
Data Estelar: 46421.5 – A tripulação ainda passa por um período de adaptação. Keiko, esposa de O’Brien reclama que perdeu sua carreira
de botânica e Jack, filho de Sisko, de solidão. Enquanto isso Odo em sua ronda encontra um bajoriano que já havia prendido por assassinado, Ibudan,
e o adverte para deixar a estação. Keiko decide abrir uma escola, mas encontra resistência e Odo se complica ao encontrar Ibudan morto em uma
holosuite. O Dr. Bashir ajuda Odo analisando o DNA encontrada na vitima na holosuite, e a opinião publica da estação se volta contra Odo. Tudo é
esclarecido quando se descobre que aquele morto na holosuite na verdade é um clone de Ibudan, que continua vivo escondido em sua nave, e como
matar, mesmo que seja um clone seu, é crime, Odo o prende.

5. Babel
Data Estelar: 46423.7 – Frustado pelos problemas mecânicos na plataforma espacial, O’Brien tenta ativar os sintetizadores de comida da
estação, mas o que ele não sabe é que acaba de ativar um estranho dispositivo. Algum tempo depois O’Brien chega ao centro de operações e tenta
falar com Kira, mas apenas pronuncia palavras desconexas. Bashir o examina e diagnostica uma forma incomum de afasia – uma deficiência
orgânica no cérebro que o faz incapaz de se expressar. Logo Dax se contamina e Sisko decreta quarentena quando Bashir conclui esta afasia esta
sendo causada por um vírus.
Odo descobre que Quark pode ter adquirido sintetizadores infectados e Bashir chega a conclusão que o vírus esta se espalhando pelo ar. Em um
inspeção a um túnel de acesso Kira encontra o dispositivo que esta liberando o vírus e suspeita de sabotagem cardassiana. Bashir informa a Sisko
provavelmente o vírus tem origem bajoriana, e assim coloca Kira encarregada. Kira encontra Surmak Ren, um cientista bajoriana que parece saber
sobre o vírus, enquanto isso Sisko e Odo lutam na estação para manter a quarentena. Depois de ser muito persuasiva, Kira leva o cientista para a
Deep Space Nine onde ele sintetiza um antídoto.

6. Captive Pursuint
Data Estelar: Desconhecida – Enquanto escutava um reclamação sobre Quark, Sisko é avisado que uma nave danificada acaba de
passar pela fenda espacial. Ela contém apenas um tripulante, um humanóide com características reptilianas, Tosk, que concorda relutantemente que
sua nave seja rebocada até a estação. Na Deep Space Nine O’Brien sobe abordo da nave de Tosk e se oferece para ajudar e apresentar tudo. O tempo
passa e devido ao estranho comportamento de Tosk conclui-se que ele está em perigo, nesse momento outra nave semelhante a de Tosk atravessa a
fenda espacial, e transporta três humanóides reptilianos a borda da estação sem autorização. Eles são hostis, e atacam, até chegar ao escritório de Odo
e capturar Tosk. O líder dos invasores diz que ele é um caçador, e Tosk é sua presa. Sisko fala a ele que este tipo de esporte não é praticado ou
permitido aqui e manda que se retirem, e mesmo contra o seu conceito de certo e errado, permite que o caçador leve Tosk, com base na Primeira
Diretriz, entretanto bastava Tosk pedir asilo, mas ele não o faz, pois não quer ir contra a sua cultura, O’Brien tenta deliberadamente ajudar Tosk, mas
falha e leva reprimendas de Sisko, apesar dele saber que o que O’Brien tentou fazer era o correto, mas mais incorreto seria interferir em outra
cultura.

7. Q-Less
Data Estelar: 46531.2 – Voltando de uma missão ao Quadrante Gama, Dax em uma nave de reconhecimento é apanhada por uma onda de
energia, depois de ter sido resgatada com a ajuda de O’Brien, Dr. Bashir vê três pessoas a bordo, e a terceira O’Brien a reconhece como sendo Vash,
uma mulher que conheceu na Enterprise, e todos ficam intrigados em como ela chegou lá. Desconfiado, Sisko tenta aprender sobre Vash, enquanto
isso Vash examina precisos artefatos que trouxe da fenda, inclusive um belo geode que emite uma luz pulsante. O’Brien fala a Sisko que Vash e o
capitão Picard já foram íntimos, mas a conversa é interrompida por uma perda de energia. Dax diz que houve um fenômeno semelhante na nave de
reconhecimento. Depois Q aparece para Vash tentando refazer uma sociedade que possuíam, mas ela recusa. Logo depois Quark a visita, ele viu os
artefatos e se mostra disposto a realizar um leilão para ela, em troca de uma pequena porcentagem. Os estranhos fatos começam a fazer sentido
quando O’Brien reconhece Q, ele adverte Sisko sobre ele, e a energia volta a falhar. Sisko chega para falar em particular com Vash, mas Q aparece e
desafia a sua autoridade, o que resulta em um soco de direita em sua cara. No dia seguinte a Estação sofre outra perda de energia, e Sisko começa a
duvidar se é realmente Q o culpado, e decide liberar uma pequena quantidade de gás de tridium para localiar o dreno de energia. O leilão de Quark
tem inicio, mas é interrompido por um tremor, a estação esta sendo arrastada para a fenda. Dax sugere reativar os reatores para descobrir onde esta
sendo drenada a energia, e a localiza no leilão de Quark. Chegando descobrem que é o geode que esta drenando a força e O’Brien a transporta para
longe da Deep Space Nine, onde explode. Logo tudo volta ao normal, Vash decide ficar e Q sabendo que a perdeu, parte, mas ninguém sabe quando
ele voltará...

8. Dax
Data Estelar: 46910.1 – Enquanto Dax voltava para seu quarto para descansar, nota que
esta sendo observada. Quem a observa é outro Vibre, Selin Peers, no corpo de Ilon Tandro, um
humanóide de Klaestron-4. Uma vez confirmada a identidade de Dax, Tandro e outros dois a
seqüestram. Sisko, Odo e o resta da tripulação conseguem impedi-los de deixar a estação e Tandro
informa a Sisko que essa é uma missão de extradição. Ele acusa Curzon Dax , não Jadzia, de
cometer um assassinado em Klaestron-4. Na defesa de Dax, Sisko e Kira informam para Tandro que
tecnicamente a estação é Bajoriana, e para extradita-la é necessário antes passar por uma audiência.
Na audiência, Sisko tenta convencer o juiz que Jadzia Dax é uma entidade diferente de Curzon. Mas
a situação se complica, pois Dax não possui nenhum álibi. Odo, que esta em Klaestron-4, informa a
Sisko que encontrou um bom motivo para Dax cometer esse assassinato. A audiência parece já ter um final certo, mas no meio dela surge Enina, mãe
de Tandro, que declara que Dax não poderia ter cometido esse crime, uma vez que os dois estavam juntos. A audiência é encerrada e a vida volta ao
normal na Deep Space Nine.
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9. The Passenger
Data Estelar: Desconhecida – Viajando em uma nave de reconhecimento, Kira e Bashir recebem um sinal de socorro de uma nave
Kobliad. Ao se transportarem a bordo encontram uma oficial de segurança Kobliad ferida, Ty Kajada, e seu passageiro, o assassino Rao Vantika, que
tenta estrangular Bashir, mas cai morto. Logo depois, Bashir, Sisko, Dax e Kira concluem que Vantika provavelmente vinha para a Deep Space Nine
roubar uma remessa de deuridium, capaz de prolongar o tempo de vida dos Kobliad. Porém, quando Odo tenta acessar o seu plano de segurança para
o deuridium no computador, descobre que ele havia sido acessado e deletado. O mistério do computador faz com que Kajada consiga convencer
Sisko que Vantika está vivo. Já Quark é contatado por Vantika que quer ajuda, mas Quark não consegue vê-lo. Entretanto os resultados dos exames
feitos por Bashir confirma que Vantika está morto. Dax levanta a hipótese de que a consciência de Vantika possa ter achado um meio de sobreviver
no cérebro de alguém. Os mercenários que Quark contratou para Vantika sobem a bordo, e eles se reúnem com o próprio, e Quark se espanta ou ver
que Vantika está usando o corpo do Dr. Bashir. Algum tempo depois Odo acaba descobrindo o plano de Vantika e Dax quem ele está usando. Nesse
momento Vantika no corpo de Bashir e os mercenários tomam o controle da nave que está trazendo o carregamento de deuridium, mas são presos
pelo feixe trator da estação, mas os escudas da nave estão erguidos. E nesse momento Dax tem uma idéia, e ao coloca-la em pratica, rompe por
algum tempo o controle de Vantika sobre Bashir, o suficiente para ele abaixar os escudos e Sisko transportar todos para a estação. Lá a consciência
de Vantika volta a seus restos mortais, que são destruídos por Kajada.

10. Move Along Home
Data Estelar: Desconhecida – Sisko em uniforme de gala, se prepara para receber a primeira delegação alienígena formal do
Quadrante Gama, um grupo formado por uma espécie que se denomina Wadi. Sisko, Kira, Dax e Bashir saúdam os representantes Wadi, mas se
desapontam com o interesse quase imediato da delegação de se dirigir ao estabelecimento de Quark para jogarem. Chegando lá eles começam a jogar
e passam horas jogando, cansado, Sisko se retira. Pouco tempo depois os Wadi acabam pegando um cúmplice de Quark trapaceando contra eles. E
como uma forma de represaria, Quark é forçado a jogar um jogo Wadi, chamado Chula. Enquanto Quark jogo, Sisko que dormia em seu quarto
acorda em seu uniforme padrão em um estranho, depois de se certificar que não se trata de uma ilusão de holodeck, Sisko começa a explorar o lugar,
que é formado por dezenas de portas e corredores. Em pouco tempo ele encontra o Dr. Bashir, Kira e Dax, e nenhum deles sabe como veio parar ali.
Na estação Odo começa a investigar o sumiço dos quatro oficiais, já Quark continua jogando para salvar a sua pele, até que Odo lhe questiona se
sabe algo sobre o sumiço dos oficias, ai Quark entende que as quatro peças do jogo são os oficiais, e passa a jogar cautelosamente, no final os quatro
reaparecem no bar de Quark, e lhes é explicado que nunca corriam nenhum risco real, afinal era um jogo, mas que nada disso teria acontecido se
Quark não tivesse tentado trapacear.

11. The Nagus
Data Estelar: Desconhecida – Enquanto Quark atendia normalmente em seu bar, um ferengi chamado Krax diz que seu pai, o Nagus
Zek, um ferengi venerado no império comercial Ferengi irá vê-lo. Quark e seu irmão Rom, temendo-o e respeitando-o, realizam uma serie de
preparativos, na verdade Quark está preocupado na possibilidade de perder seu bar. Enquanto isso O’Brien dá uma de professor substituto na escola
da estação até que sua esposa volte da Terra. Ele nota a falsidade de Nog e sua amizade com Jack, e fala para Sisko que essa amizade pode acabar
prejudicando o seu filho. Muitos ferengis importantes chegam a estação para ouvir Zek, e quando ele fala, diz que esta deixando o cargo de Nagus, e
passando-o para Quark!
Com o poder aparecem muitos amigos, e muitas ameaças, começa Quark a entender, e antes que consiga pedir conselhos a Zek, este morre
deixando o novo Nagus a sua própria sorte. Já Nog se encontra com Jack e decidem ser amigos apesar do que os seus pais pensam. Odo aparece no
funeral e pede uma autopsia, mas seu pedido é negado e mais tarde Quark sofre um atentado. Sisko procura por seu filho, é o encontra em um hangar
ensinado ao jovem ferengi a ler. Ao mesmo tempo, Quark se prepara para realizar a sua 1º viagem pela fenda espacial, e é levado por Krax e seu
irmão Rom para uma comporta de acoplamento, onde dizem haver uma nave a sua espera, mas quando entra nela Quark é preso, e vê que não há
nenhuma nave, apenas o vazio do espaço! No momento que os dois se preparam para matar Quark, aparem Odo e Zek, vivo. Zek fingiu sua morte
para testar seu filho Krax, que falha. Já por outro lado Quark felicita Rom por tentar mata-lo! Finalmente ele tem a certeza que seu irmão Rom é um
verdadeiro Ferengi.

12. Vortex
Data Estelar: Desconhecida – Enquanto negociava com dois gêmeos Miradorns, Quark é interrompido por um recém chegado do
quadrante gama, Croden, que saca um phaser e exige a mercadoria que negociavam, uma breve luta acontece e Croden acaba matando um dos
Miradorns, até que Odo aparece e o leva sob custodia. O gêmeo sobrevivente, Ah-Kel, promete vingança. Na cela Croden menciona com Odo que já
encontrou outros seres como ele no quadrante gama, o que intriga Odo, e dá a Odo um objeto metálico capaz der mudar de forma. Dax e Sisko
descobrem que Croden é um criminoso, e Odo com a ajuda do Dr. Bashir que o objeto possui uma combinação de elementos orgânicos e cristais, e
só é semelhante ao próprio corpo de Odo. Ele pergunta Croden onde o conseguiu, e ele diz ter encontrado em um asteróide no Vórtice de Chamra, do
outro lado da fenda espacial, e propõe a Odo que ele pode leva-lo lá. Logo após Sisko ordena que Odo escolte Croden devolta a seu mundo, e os
dois partem em uma nave de reconhecimento. Sabendo que se dirige para seu fim, Croden tenta ganhar a confiança de Odo. Na estação Ah-Kel
ameaça Quark para saber onde está Croden, e parte em perseguição. No espaço, a nave de Odo é atacada por Ah-Kel, que exige que entregue
Croden, mas Odo recusa. Sem saída, deixa Croden pilotar, que os leva para o Vórtice de Chamra aterrizando no asteróide que ele diz haver outros
transmorfos, mas lá ele confessa que era mentira, lá estava sim a sua filha, em uma caverna dentro de uma câmara de stasis, e que o objeto
transmorfo é na verdade a chave e que ele precisava busca-la. Após acordar a menina, a caverna treme, e Odo cai inconsciente quando é atingido por
uma pedra. Croden salva a vida de Odo, que acorda na nave sendo perseguida pelo Ah-Kel que tenta destrui-los, Odo assume o comando e consegue
engana-lo, forçando-o a destruir a si mesmo. Uma vez salvos Odo surpreende Croden transportando-o e a sua filha para uma nave Vulcana, que irá
ajuda-los, e em troca ele dá a Odo o objeto transmorfico, e a esperança que há outros como ele pelo espaço.

13. Battle Lines
Data Estelar: Desconhecida – A líder espiritual de Bajor, Kai Opaka, faz uma visita surpresa a estação, e pede que deseja viajar pela
fenda espacial. Sisko, Kira e Bashir a acompanham, e eles partem. Já no outro lado da fenda, Kira capta um sinal subespacial, e encoraja Sisko a
averiguar a origem, e chega a uma lua rodeada de satélites artificias, que abrem fogo! Incapacitando a nave que cai na lua. Na superfície, Sisko, Kira
e Bashir saem praticamente ilesos, mas Kai Opaka morre, e para piorar um grupo de humanóides armados surge e os prende. Enquanto Dax e
O’Brien se preparam para ir atrás dos oficiais perdidos, Sisko e os outros são levados para um caverna, onde o líder do grupo, chamado Golin She-la,
explica que eles são os Ennis, e estão em guerra com os Nol-Ennis. Nesse momento um grupo de Nol-Ennis ataca, e mata o líder Ennis e vários
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outros, até que Kira interfere e o grupo atacante se retira. Algum tempo depois, surge Kai Opaka, viva! E logo os outros atingidos também se
levantam, Bashir os examina e conclui que todos tiveram sua fisiologia modificada, há algum tipo de presença bio-mecânica a nível celular, que esta
controlando os processos metabólicos de cada um. Então She-la fala que a muito tempo houve guerra em seu mundo, quando ela acabou ainda
restavam dois grupos que se agrediam, e como não queriam a paz, foram condenados a lutar para sempre nesta lua. Sisko se oferece para tentar
chegar a um acordo de paz.
No quadrante gama Dax e O’Brien procuram a nave de Sisko, enquanto este tenta uma acordo de paz entre os dois lideres, mas uma batalha
começa e Sisko é salvo por Bashir, que afirma que nenhum deles pode morrer aqui, ou nunca mais poderão deixar este lugar! O’Brien consegue
localizar a nave de Sisko, consegue evitar os satélites e entra em contato com eles, e O’Brien se prepara para transporta-los. Enquanto isso Sisko e
Bashir voltam a caverna para contar a Kira sobre o estado de Kai Opaka, mas ela já havia decido ficar, pois encontrou o sentido de sua de sua vida.
Bashir levanta a hipótese que ele pode neutralizar os micróbios artificiais, mas Sisko proíbe ao ver que She-la quer usar isso apenas para destruir os
outros. Com isso Sisko, o Dr. Bashir e Kira se transportar, deixando Kai Opaka como a única esperança de paz.

14. The Storyteller
Data Estelar: 46729.1 – Sisko e Kira são os anfitriões para dois lideres de facções rivais bajorianas, os Paqu e os Navot, Sisko se ofereceu
para medir um acordo e fica surpreso ao ver que a líder Paqu é Varis Sul, uma menina de 15 anos. Enquanto isso O’Brien e Bashir se transportam
para uma aldeia Bajoriana que pede ajuda. Já na estação, Sisko tenta mediar uma conversa entre os dois lideres, mas ela falha. Na aldeia, os dois
conhecem Sirah, um bajoriano velho e acamado, e que se ele não poder agir esta noite, a aldeia será destruída por uma criatura chamada de Dal’Rok.
A noite chega e Sirah tenta afugentar o mostro, mas não consegue devido a sua enfermidade, ele então ensina o que fazer a O’Brien, e ele consegue
salvar a aldeia, mas Sirah morre e O’Brien é declarado o novo Sirah pelos aldeões. Enquanto isso Varis caminha desolada pela estação, até que ela
encontra Jake e Nog, e Nog apaixonado por ele, lhe dá um bom conselho. No da seguinte após a morte de Sirah, O’Brien e Bashir resolvem tentar
descobrir que é o Dal’Rok e como dete-lo. O’Brien procura saber mais sobre o Dal’Rok, e ele encontra Hovath, um aprendiz de Sirah, mas ao invés
de ajudar, ele tenta mata-lo! Após domina-lo ele conta que o Dal’Rok é na verdade produzido, para manter as pessoas unidas. Na Deep Space Nine,
Varis – após falar novamente com Nog e Jake – diz a Sisko que ela pode chegar a um acordo. Já na aldeia bajoriana, O’Brien tenta afugentar o
monstro, mas falha mas Hovath consegue. O’Brien alivido fala para Bashir para saírem dali, e eles se transportam. Na estação, Sisko e Valis voltam
a mesa de negociações, desta vez seguro-los que chegarão a uma acordo, mas antes Varis agradece a sugestão de Nog com um beijo, na bochecha.

15. Progress
Data Estelar: 46844.3 – Com a ajuda da Federação, o governo Bajoriano se prepara para utilizar a sua quinta lua, Jeraddo, como uma
gigantesca usina de força. Kira e Dax fazem uma inspeção na lua. Acabam detectando uma presença e Kira se transporta para averiguar, e encontra
uma cabana e três fazendeiros bajorianos, ela diz que todos devem sair, mas o que parece ser o dono da cabana diz a ela para entrar afim de discutir
isso. Nog e Jake descobrem que Quark possui um lote de molho Cardassiano que ele não para quem vender, e resolvem tentar vende-lo. Na lua, Kira
fala com o fazendeiro que se chama Mullibok, ele diz que ele e seus companheiros estão aqui a anos fugidos dos Cardassianos, que construíram suas
vidas aqui, que nunca saíram da lua. Após conseguir se desfazer do molho, Nog e Jake são danos de um lote de parafusos de tado, mas eles não
sabem o que fazer com eles, já Kira fala com Sisko e com o Ministro Toran, o bajoriano responsável pelo projeto e ele força Kira a remove-los.
Assim ela tenta traze-los a força, mas Mullibok é ferido. Jake e Nog continuam com suas peripécias comercias, enquanto Bashir trata dos ferimentos
de Mullibok. Kira e Mullibok são os únicos a ficar na lua, e Sisko vai a lua para dizer a Kira o que ela precisa ouvir. Na estação espacial Jake e Nog
ouvem uma conversa sobre negócios e conseguem finalmente comerciar suas mercadorias. No dia seguinte Kira chama Mullibok para fora da
cabana, eles tem de partir, mas ele afirma que enquanto sua cabana e seu trabalho existirem ele não sairá, assim, Kira saca seu Phaser e destroi tanto
o trabalha quanto a casa do bajoriano. Desolado, ele pede que Kira o mate, mas ao invés disso ela e ele se transportam dali.

16. If Wisher Were Horses
Data Estelar: 46853.2 – Enquanto Sisko e os outros monitoram leituras estranhas dos sensores, O’Brien lê uma historia para dormir sobre
o gnomo mágico Rumpelstiltskin para sua filha, quando o próprio Gnomo aparece no quarto! Ele chama Sisko, mas ele esta preocupado com um
jogador de beisebol Corço Bokai, morto a muito tempo e que ganhou vida apartir de um jogo de holodeck de seu filho. Mas o mais surpreendente
acontece com Bashir, ele acordo com as caricias de Dax que quer sufoca-lo de tanto afeto! Até que todos os oficias são convocados a operações. A
analise de Dax afirma que há uma espécie de ruptura energética muito próxima da Deep Space Nine. A analise de Bashir confirma que os três são
reais, até que Odo chama, relatando que está nevando dentro da estação! No laboratório de ciências, Dax e Bashir descobrem que uma ruptura
semelhante já aconteceu no sistema Hanoli, e que quando explodiu arrasou o sistema. É decido preparar um torpedo para tentar selar a ruptura,
apesar dessa tática já ter sido tentado no sistema Hanoli, e falhou. Uma serie de acontecimentos bizarros continuam a acontecer pela estação. O’Brien
lança o torpedo, mas não surte efeito até que Sisko monta o quebra cabeça, a ruptura é fruto da imaginação coletiva deles, e dizendo para todos terem
convicção disso, ela some assim como os três seres imaginários. Depois, com tudo calmo, Sisko recebe a visita de Bokai em seu escritório dizendo
que ele e seus colegas são na verdade seres explorando a galáxia, e que tudo aconteceu devido a fértil imaginação da tripulação, e antes que Sisko
passa perguntar de onde eles vem, ele some.

17. The Forsaken
Data Estelar: 46925.1 – Lwaxana Troi faz uma visita a estação, e é roubada, mas é prontamente ajudada por Odo, o qual ela se apaixona.
Na operações, Sisko, Bashir, Dax e outros três embaixadores vêem a chegada de uma misteriosa sonda pela fenda espacial. Enquanto isso Lwaxana
tenta conquistar Odo. O’Brien fica surpreso ao ver a facilidade fora do comum de transferencia dos dados da sonda para o computador da estação,
enquanto isso Odo pede ajuda a Sisko para lidar com Lwaxana, e logo após ele acaba encontrado-a no corredor, tenta fugir entrando em um turbo
elevador, mas ela o segue e o pior acontece, o turboelevador para e o transporte está inoperante! O’Brien tenta encontrar o defeito, mas não consegue
encontrar nenhum, é como se o computar se rebelasse. Sisko, Kira, O’Brien e Dax discutem o mistério do computador e levantam a teoria de que
uma forma de vida não-orgânica possa Ter sido transferida para o computador junto com os dados da sonda. Enquanto isso Odo passa por
dificuldades com Lwaxana presos no turboelevador. O’Brien tenta reabilitar os sistemas, mas dá errado e acontecem algumas explosões de plasma na
estação, e em uma dela Bashir e os embaixadores ficam presos. Enquanto Sisko, Kira e uma equipe tentam resgata-los, O’Brien tenta criar um
subprograma para tentar atrair e prender a forma de vida. Quando ele o termina e ativa, todos os sistemas voltam a funcionar, Sisko e Kira
conseguem resgatar Bashir e os embaixadores e Odo consegue finalmente sair do turboelevador.
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18. Dramatis Personae
Data Estelar: 46922.3 – Kira protesta quando Sisko permite que uma nave Valeriana ancore na estação. Porém, antes deles atracarem,
uma nave Klingon explode próxima a fenda espacial, e um Klingon se transporta para estação, pronuncia “vitoria” e morre. Dax e O’Brien são
enviados para investigar enquanto Odo realiza sua própria investigação, e descobre que a missão da nave Klingon envolvia obter algo que faria
tremer os inimigos do império, mas Odo é atacado por um mal súbito. Quando ele acordo da enfermaria, ele nota o súbito interesse de Bashir por
Kira, Sisko e pela nave Valeriana. Enquanto isso vários casos de desentendimento acontecem a abordo. Dax e O’Brien mostram uma gravação na
nave Klingon que fala de motim e da presença de estranhas esferas de energia, mas Sisko parece não se preocupar. Quark acaba ouvido os planos de
Kira contra Sisko, e fala a Odo. Este revisa o diária do Klingon morto e acha relatos de esferas de energia e de lutas pelo poder que destruíram uma
antiga raça chamada Saltah’na. Odo pede ajuda a Bashir e eles teorizam que a nave Klingon foi destruída devido as energias das esferas que afetaram
a tribulação, e o mesmo estaria acorrendo na estação, pois parte dessa energia teria sido trazida a bordo pelo Klingon morto. Enquanto Bashir
trabalha em uma solução, Odo atrai todos os efetuados para que fiquem juntos e ativa um sinal de interferência criado por Bashir, eliminado a
influencia da energia alienígena, que é lançada ao espaço por Odo, e tudo volta ao normal.

19. Duet
Data Estelar: Desconhecida – Chega a estação um paciente com Kall-Nohra, uma doença que apenas aqueles que estiveram em
determinado campo de trabalhos forçados bajoriano poderia ter, lá os Cardassianos cometeram atrocidades com o povo bajoriano. Kira vai visitar o
paciente, pois havia ajudado a libertar aquele campo, quando se surpreende ao ver que é um Cardassiano, e logo ela o acusa de crimes de guerra,
pedindo sua extradição. O cardassino, chamando Marritza, nega Mas Bashir confirma o diagnostico. Kira inicia as investigações e interroga o
cardassiano, que admite ter estado no campo, mas como balconista, afirma ainda não ter havido atrocidades, apenas boatos. Por fim ele acusa Kira de
não quer saber da verdade, e sim apenas de vingança.
As investigações avançam e Odo consegue acesso limitado ao computador dos cardassianos, e descobre que o nome verdade do cardassino é Gul
Darhe’el – “O açougueiro de Gallitepp”. Mas logo depois, Kira descobre que Gul Darhe’el esta morto. Algum tempo depois o quebra cabeça é
montado graças aos esforços de todos. Marritza é na realmente Marritza, ele na verdade foi submetido a uma cirurgia para se parecer com Gul
Darhe’el e chamar atenção novamente para os crimes cometidos pelos cardassinos e bajorianos, em troca de sua vida. Mas quando eles se preparam
para levar Marritza devolta para sua casa, Kainon, um bajoriano, salta da multidão a volta e o mata com um punhal, argumentado que o fato deles ser
um cardassiano já bastava para mata-lo. Kira, aos sussurros, afirma que não...

20. In The Hands Of The Prophets
Data Estelar: Desconhecida – Enquanto Keiko esta ensinando aos seus estudantes sobre os aspectos científicos da fenda espacial, uma
bajoriana, Vedek Winn, interfere dizendo que não é a ciência que guia as naves pela fenda e sim os profetas, e que seus ensinamentos são blasfêmia e
não devem continuar. Sisko ouve Keiko e fala com Winn, mas ela permanece intransigente e avisa que não será responsável pelo o que pode
acontecer. Enquanto isso O’Brien trabalha com uma aprendiz, Neela, e esta preocupado com o sumiço de uma importante ferramenta. Depois de
algum tempo notam ainda a falta do Alferes Aquino e logo depois é encontrada a ferramenta derretida em um duto de energia, com restos orgânicos,
e conclui que Aquino sofreu um acidente fatal. O’Brien e Keiko começam a ser desprezados pelos bajorianos. Percebendo a intranqüilidade
crescente na estação, Sisko procura ajuda em Bajor, e fala com Vedek Bareil, um líder espiritual que é o candidato mais forte para ser o próximo Kai,
mas ele recusa em ajudar. Depois de Siskjo voltar Odo e Bashir revelam o resultado de sua investigação, o alferes Aquino foi morto por um phaser.
Enquanto discutem o assassinato, Odo revela ter descoberto o verdadeiro destino do alferes na noite fatal, o hangar C. Investigando o local
concluíram que alguém tentou roubar a nave auxiliar do hangar, e Aquino impediu, sendo morto por isso. De repente ouve-se uma explosão, e
encontram a escola de Keiko envolta em chamas. Bareil chega a estação e O’Brien encontra uma programa no computador para formar uma rota de
fuga, enquanto isso Bareil e Winn vão juntos aos restos da escola. Até que O’Brien se comunica com Sisko e fala que suspeita que os detectores de
armas não estão funcionado, e a única que tinha acesso a eles é Neela! Sisko a procura em meio a multidão e a encontra puxando uma arma, e
rapidamente a derruba, impedindo de matar Bareil. Depois descobre-se que isto era deste o inicio um plano de Winn para assassinar Bareil antes dele
ser feito Kai.

Voyager
Jornada nas Estrelas; Voyager (Star Trek – Voyager) é a quarta série de televisão baseada no universo de Jornada nas Estrelas, e
primeira que não teve nem no inicio a presença de Gene Roddenberry, o criador do universo de Jornada nas Estrelas, já falecido.
A Voyager apresenta uma nova nave, a USS Voyager, classe Intrepid, e uma nova
tripulação, com destaque a sua Capitã Janeway, ao Vulcano negro e Oficial de
Segurança Tuvok, o Imediato indigina Chakotay, a Engenheira Chefe B'Elanna, meioKlingon, Paris, Navegador e ex-maquis e um casal alienigina estranho mas simpatico,
Neelix e Kes. Sem falar do fascinante Doutor Holografico, e que a Voyager ganha uma
Borg, Sete de Nove, como tripulante mais tarde na série.
A série conta as aventuras da Voyager a mais de 70.000 anos luz de distância da
Federação, do outro lado da Galáxia, jogada lá por uma poderosa criatura, perdida, e
sua tentativa de voltar ao espaço da Federação. Voyager estreou em 16 de janeiro de
1995 e já possuiu quase sete anos de produção, mas infelizmente é a série menos
conhecida no Brasil, vitima de uma especie de preconceito das redes de TV brasileiras,
que castiga os Trekkers brasileiros.
A seguir há apenas alguns poucos episódios do primeiro ano de produção de Jornada nas Estrelas; Voyager, no Brasil é possivel
encontrar, por enquanto, apenas o piloto (os dois primeiros episódios) em video pela CIC.
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Episódios da Voyager
Caretaker – Part 1 e 2
Data Estelar: 48315.6 – Capitã Janeway é incumbida de procurar uma nave maqui,
capitaneada pelo ex-membro da Federação Chakotay. Tudo muda de figura quando ambas as naves são
pegas por uma tempestade iônica, primeiro é a nave de Chakotay e posteriormente a Voyager . Mais
tarde descobrem que a tempestade é um portal dimensional que os transporta há 70.000 anos luz para
dentro do Quadrante Delta. Lá encontram uma estranha base espacial supostamente abandonada, que
possue como guardião um ser alienígena com poderes para manter um planeta todo vivo no caso o
planeta que abriga no subsolo os Ocampa e em sua superfície os Kazons. Depois de incidentes com
vários alienígenas locais, a nave de Chakotai é destruída para salvar a Voyager, fazendo com que as
duas tripulações sejam obrigadas a conviver em harmônia sob comando da Capitã Janeway, mais dois
membros inesperados se juntam nesta aventura, Neelix e Kes duas criaturas que são salvas pela
tripulação da Voyager. Agora todos se juntam para conseguir voltar para o espaço da Federação.

Parallax
Data Estelar: 48439.7 – Enquanto os ajustes entre a convivência das duas tripulações
continua (Maquis e Frota), Janeway vai acomodando outros membros a bordo da nave, já que muitos
se perderam nas batalhas com alienígenas no Quadrante Delta na primeira aventura. Neelix e Kes são
voluntários para servir de guia neste quadrante. Na rota da Voyager uma estrela em colapso cria um
anômalia temporal, ao mesmo tempo imagens de outra nave são captadas e Janeway com B'Elanna
saiem para investigar, a tensão na nave aumenta quando sintomas de mau funcionamento aparecem
afetar o médico holográfico da nave. Posteriormente descobrem que as imagens captadas são da
própria Voyager criadas por um campo de distorção temporal. Com ajuda do raio trator B'Elanna e
Janeway conseguem voltar a Voyager e salvar a nave. Neste episódio B'Elanna assume o posto de
Engenheira-chefe da Voyager.

Time and Again
Data Estelar: Desconhecida – A Voyager encontra uma enorme onda de choque no espaço, neste mesmo instante Kes passa a ver
horriveis imagens projetadas por sua mente e Tom Paris troca de turno com Kim. Investigando a tripulação acaba encontrando um planeta que
suporta vida, descobrem posteriormente que uma enorme explosão pode ter acabado com toda a vida inteligente em sua superfície.
No planeta o grupo avançado composto pela Capitã, Paris e Kes, encontram um relógio destruido e parado exatamente na hora da explosão.
Quando mexem no relógio voltam no tempo e descobrem o planeta antes da explosão, na verdade tudo se constitui em uma armadilha, para criar uma
distorção temporal e a enorme onda de choque espacial. Passando por cima da primeira diretriz o grupo avançado visa destruir tal mecânismo. O
plano segue sem problemas, o planeta é poupado da destruição, a tripulação do grupo avançado volta a Voyager, e o tempo volta ao normal
justamente quando a nave ia se encontrar com a onda de choque. Kes sonha com belas imagens do planeta e Paris tem uma conversa acalorada com
Kim na troca de turno.

Phage
Data Estelar: 48532.4 – Capitã Janeway leva um susto quando descobre sua sala de jantar
privativa ocupada por Neelix, lá ele fez sua cozinha particular. Na nave há problemas com os cristais
de dilitium e Neelix se compromete a achar um planeta que supostamente seja rico em dilitium.
Durante esta procura ele é atacado por alienígenas que roubam seus pulmões, ele é encontrado e
levado para a enfermaria onde o Doutor substitui temporariamente seus pulmões.
Janeway vai atrás dos alienígenas que se chamam Vidiians, eles alegam ter roubado os pulmões de
Neelix por causa de uma doença que afeta a todos o "Phage", que come seus órgãos internos , por isso
eles precisam sempre substituí-los. Neste episódio Kes se transforma em assistente médica do Doutor.

The Cloud
Data Estelar: 48546.2 – A tripulação da Voyager continua sua jornada, Janeway visita a engenharia, Chakotai conversa na ponte e Paris e
Kim se divertem no holodeck. De repente os sensores captam uma nebulosa estranha, logo Janeway sai em nave auxíliar para investigar as estranhas
particulas que fazem parte desta nebulosa, descobrem que tais partículas acabam expulsando qualquer coisa que tente entrar na nuvem e isso
demonstra que ela possui alguma inteligência. Logo B'Elanna e o Doutor descidem interromper a exploração de Janeway e traze-la de volta a nave.

Eye of the Needle
Data Estelar: 48579.4 – Kim descobre com sua equipe um pequeno "Wormhole" (buraco de minhoca), túnel dimensional e temporal,
próximo as coordeanas da Voyager, todos criam esperanças, porém o túnel é pequeno demais para suportar a viagem de volta para o Quadrante Alfa
com a nave Voyager. Toda via eles conseguem fazer contato com uma nave romulana que tem como capitão o centurião Telek, eles conseguem
convencer Telek a passar uma mensagem da Voyager para a Frota, o que eles descobrem posteriormente é que a nave de Telek estava 20 anos no
passado. Tuvok investigando os dados do computador central da Voyager, descobre que a nave de Telek está destruída no tempo atual, a única
esperança agora é que a mensagem tenha sido passado para o governo romulano e que posteriormente seja passada para a Frota Estelar.

Ex Post Facto
Data Estelar: Desconhecida – Kim e Paris visitam o planeta dos Baneans que estão em guerra com os Numiri, depois de conhecer a
tecnologia do local e o cientista Tolen Ren, eles discutem se é possível a ajuda para que a Voyager volte ao espaço da Federação. Ren convida Paris
e Kim para um jantar, durante a noite Ren é assassiando e a culpa recai sob Paris, a sentença Banean diz que o culpado deve receber um implante
cerebral que fara com que ele reviva o momento do crime pelo resto de sua vida. O implante é colocado em Paris , que pelas diferenças entre
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humanos e Beneans acaba destruindo o dispositivo. Tuvok e Janeway vão ao planeta para buscar Paris, porém a Voyager é atacada pelos Numiris. Já
no planeta, Tuvok faz um elo mental em Paris e descobre que ele fez parte de uma farsa, arquitetada por inimigos que queriam informações militares
de Ren, no cérebro de Paris estavam todas as informações em forma de códigos implantados pelo julgamento Baneans na pessoa do Dr. da raça
Benean que era amante da esposa de Ren , Lidell.

Emanations
Data Estelar: 48623.5 – Enquanto exploravam um asteróide não mapeado, Chakotay, Kim e B'Elanna, esbarram em território alienígena e
encontram um cemitério de uma raça chamada Vhnori. Seus corpos foram depositados naquele asteróide, mantidos sob o vácuo. Durante as
investigações, Kim acidentamente fica preso em um dos recepientes de vácuo dos Vhnoris, e é transportado para o mundo dos Vhnori em outra
dimensão, lá encontra uma mulher chamada P'tera que sofre de grave doença terminal. No planeta acreditam que Kim veio do além e decidem
examiná-lo enquanto isso na Voyager Chakotay e B'Elanna procuram pelo alferes que aparentemente sumiu. Quando checam novamente o asteróide
descobrem traços de Kim dentro de um dos "túmulos", eles o teletransporta e o reanimam.

Prime Factors
Data Estelar: 48642.5 – A tripulação da Voyager chega ao planeta dos Sikarianos, lá são recebidos com extrema hospitalidade, e
descobrem que os Sikarianos adoram contar e ouvir estórias, logo alguns nativos são convidados a visitar a Voyager e Kim conta a uma jovem da
comitiva chamada Eudana a estória de como eles foram para lá. Ela sugere que se use a tecnologia dos Sikarianos que podem transportar algo há
40.000 anos luz graças a um dispositivo tecnologico espacial. A tripulação cria esperanças de ir para casa e Janeway pede ao lider deles para usar tal
tecnologia mas eles tem uma espécie de Primeira diretriz que diz que eles não podem entregar esta tecnologia a ninguém, temendo o uso que se faça
dela, Janeway aceita o veredito dos Sikarianos, mas B'Elanna conspira para roubar tal dispositivo e pede ajuda de Tuvok, no final B'Elanna e
repreendida e o plano de pegar o dispositivo falha. Tuvok medita a respeito do sacrifício feito pela tripulação em pro do sentimento extremado de
ética da capitã Janeway.

State of Flux
Data Estelar: 48658.2 – Durante a exploração em um novo planeta um grupo avançado comandando por Chakotay está atrás de
suprimentos e comida para as reservas da nave. A Voyager capta uma nave Kazon em órbita do planeta e na superfície Chakotai encontra dois
Kazons escondidos em uma caverna. Todos são teletransportados para a Voyager, lá descobrem que a nave Kazon está vázia mas que possue um
poderoso dispositivo, que pode ajudar a Voyager a voltar para casa, entre estes acontecimentos cria-se a suspeita depois confirmada que Seska um
membro da equipe maqui de Chakotai é cardassiana ou parte cardassiana. B'Elanna leva o dispositivo para a engenharia para usá-lo na nave,
posteriormente outra nave Kazon aparece e Janeway, Chakotay e Tuvok descobrem que o dispositivo era uma armadilha para destruir a Voyager.

Heroes and Demons
Data Estelar: 48693.2 – Quando a Voyager passa próximo a uma proto estrela, uma estranha
energia toma conta da nave, passado os sintomas, alguns membros da tripulação que se encontravam
no holodeck não são mais captados pelos sensores da nave, posteriormente se descobre que o programa
do holodeck criou vida própria, Tuvok e Chakotay entram no holodeck para achar os tripulantes
perdidos, mas seu contato é cortado, como nada dá certo Janeway manda o Doutor (um programa
holográfico) ao holodeck para procurar os membros da tripulação. Neste episódio a fama do Doutor de
ser ranzinza é comprovada.

Cathexis
Data Estelar: 48734.2 – Kim avisa a capitã que a nave auxíliar está se aproximando em mal
estado da nave, quando ela aporta, descobrem que tanto Tuvok como Chakotay estão feridos, porém Chakotay em pior estado, seu cérebro está
morrendo. Tudo é causado por uma força alienígena que se encontra em uma nebulosa negra, ela rouba a força neural dos indivíduos. Após muita
discursão eles decidem voltar a nebulosa para buscar uma cura para Chakotay, mas a força toma conta da nave, fazendo com que seus tripulantes
façam coisas fora do normal.

Faces
Data Estelar: 48784.2 – Quando B'Elanna , Paris e o tenente Durst, saem em missão em um planeta, os Vidiians aparecem para atacá-los,
eles creem firmimente que descobriram a cura de sua doença milenar o "Phage", e a cura pode estar no lado Klingon de B'Elanna eles separam
B'Elanna em dois seres distinto: uma pacifica humana e outro de uma furiosa klingon, e neste lado que eles acreditam estar a cura de sua doença, que
degenera seus orgãos. Neste meio tempo todos ficam em poder dos Vidiians e o lado humano de B'Elanna se confronta com Paris e Durst. Chakotay
começa a procurar os grupo no planeta, enquanto isso o lado klingon de B'Elanna tenta ludibriar o cientísta vidiian chamado Sulan para que os seus
dois lados sejam reunidos novamente.

Jetrel
Data Estelar: 48840.5 – Neelix que se divertia no holodeck no bar da Sandrine (apresentada no episódio The Cloud), programa de Paris ,
Tuvok e Kim, é chamado a ponte para confrontar o Dr. Ma'bor Jetrel, um cientísta Haakonian que foi responsável por uma perigosa arma bélica que
destruiu, a lua Rinax, aniquilando a raça Talaxiana, inclusive a família de Neelix. Dr. Jetrel procura os sobreviventes da explosão de Rinax, pois
acredita que eles podem possuir a cura para uma grave doença desencadeada pela radiação de um meteoro, Kes e Janeway convencem Neelix a
participar da experiência, pois este foi vítima de radiação similar quando fugiu de Rinax, no fim há um transtorno emocional entre Neelix e Jetrel,
Neelix admite que foi um covarde fugindo sem lutar e Kes o auxília, e Jetrel revela que a destruição de Rinax não era necessária.

Learning Curve
Data Estelar: 48846.5 – Mais uma vez Jenaway brinca de governanta no holodeck (Jane Eire), porém a energia do holodeck cessa e o
programa é interrompido, descobre depois que Tuvok anda ensinando os protocolos da Federação e do funcionamento da nave aos novos integrantes
do grupo da tripulação, os maquis liderados por Chakotay, agora o Primeiro - Oficial da nave. Nestes treinamentos descobrem que os sistemas
bioneurais em forma de gel do computador estão infectados, gerando mau funcionamento da nave e todos se unem para buscar a solução.
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Glossário de Jornada nas Estrelas
Formas de Vida ou Quase Isso
Borgs - Raça simbiótica com máquinas que tem como filosofia assimilar tecnologia. São ligados por uma grande rede de comunicação, que
faz com que todos os borgs saibam o que outro está pensando, formando uma única mente coletiva. Frase característica: "Resistir é inútil".
Cardassianos - Seres que outrora foram uma raça religiosa. Com a escassez de minérios em seu planeta, tornaram-se beligerantes, fazendo
de qualquer confronto uma guerra santa. Invadiram Bajor e construíram a Estação 9, agora em posse da Federação. Frase característica: "Sisko, esta
mesa era minha há duas semanas" - Gul Dukat.
Ferengis - Considerados lenda até a Enterprise-D toparem com eles em 2363. Vivem em uma sociedade mercantilista em que o lucro é tudo.
São sexistas, tanto que suas fêmeas não usam roupa.
Klingons - Seres beligerantes que um dia foram os maiores inimigos da Federação e que hoje são aliados, ou quase isso. Passam por uma
fase difícil em que duas famílias brigam pelo poder. Frase característica: "Mas eu sou um klingon".
Romulanos - Descendentes dos vulcanos, os romulanos se estabeleceram numa distante região da Galáxia, onde fundaram um império
baseado na força e nas armas, como o que existui em vulcano.
Dominion - Poderosa nação do Quadrante Gama, comandada pelos founders (fundadores) ou chagelings (metamorfos - mesma raça de Odo,
de Deep Space Nine), que possuem forma física de um líquido, mas que podem assumir qualquer forma, cor ou textura por quatorze hora seguidas.
Dominion não é uma raça, é uma nação comandada pelos Fundadores, através dos Vorta, que, por sua vez, comandam os soldados Jem'Hadar.
Changelings ou Founders(Fundadores) – raça líquida do Quadarnte Gama que domina o Dominion. Podem assumir qualquer forma por
quatorze horas seguidas. Todas as demais raças de Dominion os têm como deuses vivos. Eles não assimilam como os borgs, dando sempre uma
escolha a seus derrotados: destruição ou escravização. São do tipo que nada fazem, a não ser mandar. Odo é um founder criado pelos bajoranos.
Jem'Hadar - Raça reptilóide que são o braço armado do Dominion. Pelo serviço, que inclui ataque kamikaze, o seu pagamento é ficarem
vivos! Sua obediência aos Founders (Fundadores) é garantida com uma droga chamada katracel branco, sua única "alimentação". Frase
característica: "Obediência traz a vitória. Vitória é vida."
Vulcanos - São os maiores aliados dos humanos na Federação. Lógicos mas ritualistas, os vulcanos formam a força intelectual da Federação,
sendo contrários a qualquer tipo de batalha, pois raiva é uma emoção humana ilógica. Frase característica: "Fascinante!" - Spock
Pingos - Algo como "bichos de estimação vivos". Os pingos têm como característica ter uma grande afeição por humanos e temor aos
klingons, sendo a recíproca, verdadeira. Nascem grávidos dos netos e comem e se reproduzem muito. Frase característiaca: "Shishishi"
Q - Décima-sétima letra do Alfabeto. Forma de vida não corpórea que, por ser eterna, não deve ter outra coisa melhor pra fazer do que
chatear os humanos.
Bajoranos - Raça religiosa que só se revoltou quando os cardassianos invadiram o seu planetinha. Como não sobreviveriam, pediram o
apoio da Federação, mas vivem reclamando disso. Frase característica: "deixe-me ver o seu Pagh" - Vedeks da vida.
Ba'kus - Raça de apenas 600 pessoas de um planeta na fronteira da Federação com So'na, que abdicou da tecnologia. Eles não envelhecem e
esse seu segredo desperta a cobiça dos So'na.
So'nas - Raça tão ou mais avançada que a Federação, a única capaz de produzir o katracel branco (fonte de energia para os Jem'Hadar,
soldados Dominon) neste lado da Galáxia. Preocupados com o envelhecimento, cobiçam o planeta Ba'ku. Na verdade, os So'nas são dissidentes dos
Ba'kus, que usaram a tecnologia bélica de seus antepassados para conquistar outros povos.
Guerras
Guerras Eugênicas - Terra 1990 a 1996 - Guerra mundial com frentes principais na Ásia, causada por uma raça de super-humanos que não
queriam ficar em condição de igualdade com os outros. Seu lider, Khan, fugiu da Terra quando a derrota era iminente.
Terceira Guerra Mundial - Terra 20xx a 20xx - Guerra nuclear que levou a humanidade de volta ao barbarismo.
Segunda Guerra Civil Americana - 20xx à 20xx - Guerra civil que tirou dos EUA a condição de maior nação do planeta.
Guerra Romulana - Fronteira Espacial da Terra com o Império Romulano 2157 a 2160 - Primeira guerra totalmente travada em espaço da
qual a Terra participou. Causada por problemas na fronteira, que teve como conseqüências diretas a proibição da Terra de usar o disfarce em suas
naves, dos Romulanos não poderem ter sistema de dobra e da criação da Zona Neutra. Vendo que não poderia ficar explorando o espaço sozinha, a
Terra liderou um grupo de planetas que formou a Federação dos Planetas Unidos um ano depois.
Guerra Cardassiana - Federação-Império Cardassiano 235x a 235x - Guerra causada pela colonização de planetas dentro do Império
Cardassiano pela Federação e vice-versa. Causou muito desgaste para a Federação e para a Frota Estelar. Com o fim da guerra, ficou estabelecido
que uma superfície reta dividiria os dois territórios e, para proteger cidadãos cardassianos dos humanos e humanos dos cardassianos, uma Zona
Desmilitarizada, onde nem a Frota e nem a Armada cardassiana poderiam interferir, seria criada. Com o não cumprimento deste acordo por parte dos
cardassianos e com a não intervenção da Federação, criou-se nas colônias humanas do lado cardassiano um movimento terrorista chamado Maquis,
que é combatido pelos dois lados.
Guerra Civil Klingon - Império Klingon 2367 - Guerra causada pela briga sucessória entra a Família Tora e a Família Duras. Esta guerra
teve intervenção direta da Federação, pelo lado dos Toras e dos romulanos, com os Duras.
Guerra Klingon-Cardassiana - Fronteira Klingon Cardassia, nas proximidades de Bajor 2370 - Guerra em que os Klingons resolvem alterar
o panorama político do quadrante, ante a ameaça Dominion. Esta guerra causou incidentes que levaram ao cancelamento do acordo de Klitomer entre
os Klingons e a Federação. Descobriu-se, depois, que o General Martok, que articulou a invasão de Cardassia, era um Founder (Dominion)
disfarçado, enquanto o verdadeiro General era mantido prisioneiro. Com a guerra, Cardassia teve dúzias de mundos industriais destruídos, o que
levou a uma aliança com Dominion, vindo a fazer parte deste.
Guerra Dominion - Quadrante Alfa 2373 em andamento - Após a entrada de Cardassia para Dominion, estes começam a mandar armas para
nosso lado do Galáxia. O Dominion faz acordo de não agressão com os Romulanos, Breens, Tholianos, Bajoranos e outros. Vendo que o pior se
aproximava, a Federação reata a aliança com os Klingons e fecha o buraco de verme. Na primeira batalha, a estação DS9 é tomada e se torna o
centro de comando Dominion. Em situação ruim, ambas as nações arquitetam plano que traz para a guerra os Romulanos, que abrem novo front e
colocam a situação em melhor posição, principalmente após a retomada da estação DS9, sendo que a invasão de Cardassia começa a ser arquitetada
pela Tríplice Aliança.
Regiões
Quadrante - A nossa galáxia vista de cima tem a forma de um disco. Traçando duas linhas perpendiculares que se cruzam no centro do
disco, temos a divisão da Galáxia em quatro partes, os Quadrantes. Os Quadrantes são chamados de Alfa, Beta, Gama e Delta, partindo-se do
quadrante superior direito, em sentido horário.

172

Zona Neutra - Região da Fronteira entre a Federação e o Império Romulano, criada como parte do acordo de paz de 2160. Ficou
estabelecido que se uma nave da Federação tiver que entrar na Zona Neutra, tem que ter a companhia de uma nave romulana e vice-versa. O não
cumprimento desta cláusula significa guerra imediata.
Zona Desmilitarizada - Região da Fronteira entre a Federação e o Império Cardassiano, criada como parte do acordo de paz de 235x. Sua
função é proteger cidadãos cardasianos no espaço da Federação e cidadãos federados no espaço cardassiano. Nesta região, nem a Frora Estelar e nem
a Armada cardassiana podem intervir, sendo que seus representantes nela não podem portar armas. O descumprimento do acordo por parte dos
cardassianos resultou na formação de um grupo terrorista humano nesta região, denominado Maquis.
Setor 001 - Região do Quadrante Alfa onde fica a sede da Federação, no planeta Terra.
Fenômenos
Barreira Cósmica - Fenomêno energético encontrado na fronteira da Galáxia com o espaço vazio. Sua estranha energia pode matar, atordoar
ou dar poderes extremos a quem passar por ela.
Buraco de Verme - Fenômeno espaço-temporal que leva quem entrar para outro lugar no Universo ou para outro Universo
instantaneamente. Quase todos são instáveis, sendo inúteis como túneis, mas o de Bajor é estável, pois é artifícial, criado por formas de vida não
corpóreas que habitam seu interior.
Buraco Negro - Região formada pelo colapso de uma estrela gigante que atrai tudo a volta, inclusive a luz.
Dobra - Forma de "burlar" a Lei de Einstein. Utilizando-se da unificação das forças nuclear forte, fraca e elétrica, cria-se uma grande força
gravitacional, de ação limitada a uma bolha quase do tamanho da nave, que dobra o espaço a sua volta. Para alguém dentro da bolha, a nave não viaja
mais rápido que a luz, mas para alguém fora dela, a nave pode estar milhares de vezes mais rápido. A escala utilizada para medir a velocidade da
nave dentro da bolha é a escala de dobra, que consiste numa equação matemática exponencial, dobra 1 é a velocidade da luz e dobra dez, velocidade
infinita.
Transdobra - Às vezes, a bolha é tão forte que perfura os espaço em vez de dobrá-lo, criando um buraco de verme temporário. Desta forma,
uma nave em transdobra não viaja no espaço, viaja em uma região física chamada hiperespaço. A transdobra é usada por algumas culturas, tendo os
borgs como padrão. Na Frota, a transdobra foi testada com a Excelsior em 2286, mas logo abandonada por problemas técnicos. Agora, voltou a ser
usada como parte da tecnologia desenvolvida para ser anti-borg, sendo que a nova Enterprise-E já conta com ela.
Dobra Temporal - Quando o fenomêno de transdobra se torna além da escala, pode acontecer o fenômeno da dobra temporal, que consiste
na viagem de uma nave pelo tempo, tanto para o futuro como para o passado, mas seu controle é quase impossível.
Humanos
Trekker - Pessoa de muito bom gosto que é fã de Jornada nas Estrelas.
Federação dos Planetas Unidos - Grupo de mais de 1500 planetas e nações, que forma um grande conselho que os governam, num acordo
baseado no mútuo respeito e na individualidade de cada cultura, para cooperação na exploração espacial, defesa, comércio, diplomacia etc. Foi criada
em 2161, após a Guerra entre a Terra e o Império Romulano, tendo sido seus formadores a Terra, Vulcano, Andor, Alfa Centauro e Tellar. O
Governo da Federação é exercido pelo Conselho da Federação, instalado em São Francisco, e pelo Presidente do Conselho, com gabinete em Paris.
Frota Estelar - Entidade de maior prestígio dentro da Federação. A Frota é o orgão responsável pela pesquisa, exploração, defesa e
inteligência do espaço, sendo que, para isso, conta com um grupo enorme de cientistas de todas as áreas, militares e naves de várias nacionalidades.
A princípio, foram usadas naves com uma única nacionalidade a bordo, sendo que agora se dá preferência para naves com várias nacionalidades. Sua
sede é em São Francisco, Terra.
Academia da Frota - Órgão da Frota Estelar responsável pela formação de futuros ofíciais. Qualquer um que sonha em ser comandante de
um nave estelar da Frota tem que passar pela Academia. Sua sede é em São Fransico, Terra.
Enterprise - É o nome dado para seis naves da Federação, que viajaram para onde ninguém jamais esteve. Todos receberam o código NCC1701, sendo seguido de sufixos de A a E, com exceção da primeira.
Maquis - Grupo terrorista humano que age na Zona desmilitarizada da Fronteira Cardassiana, que se originou com o descumprimento do
acordo de paz entre a Federação e Cardassia. Muitos ex-oficiais da Frota fazem parte deste grupo, que luta no lado cardassiano da fronteira.
Técnicos
Velocidade de Impulso - Forma de velocidade em que a nave se encontra. É sempre menor que a luz.
Teletransporte - Forma de transporte onde a matéria é transformada em energia, enviada para o destino e rematerializada. É usada apenas
para curtas distâncias.
Classe - Segundo a tradição naval, é o agrupameto de navios ou naves que têm o mesmo desenho básico. O nome da classe é dado pelo
primeiro navio construído com aquele desenho.
USS - Union Star Ship, prefixo que vai na frente das naves da Federação, como as da Frota. Naves civis recebem o prefixo SS, de Star Ship.
NCC - Registro das naves da Frota. Estas letras não significam nada! É como a placa de seu carro, que tem três letras e um número. Outras
naves, civis ou governamentais, levam letras como YBR, NCK etc.
Nave Auxiliar - Pequena nave que fica alojada em outras naves maiores. Tem baixa velocidade de dobra e se prestam para transporte entre a
nave e um planeta.
Camuflagem - Dispositivo que torna as naves que o usam invisível a qualquer tipo de radiação eletromagnética. Foi desenvolvida primeiro
pelos romulanos, que passam a tecnologia para os klingons e agora, para a Federação.
Deck - Andar da nave.
Holodeck - Sala de jogos tridimensionais usada para treinamento e recreação.
Tricorder - Sensor usado para investigar ambientes. Pode ser médico, científico etc.
Phaser - Arma de energia faseada usada pela Federação, tanto para defesa pessoal, como para grande escala.
Torpedo Fotônico - Arma usada para defesa de bases e naves. Seu princípio é a aniquilação de matéria e antimatéria numa grande explosão.
Canhão Phaser - Nova arma de múltiplos tiros phaser adotada nas naves Classe Defiant para ataques pesados.
Torpedo Quantum - Semelhante ao torpedo fotônico, mas com maior poder de fogo.
Disruptor - Arma de energia usada pelos klingon e romulanos. Sua tecnologia é mais grosseira que os phasers, mais seu dano é o mesmo.
Ave de Rapina (Bird-of-Prey) - Pequena nave de combate usada por klingons e romulamos, com capacidade de camuflagem.
Águia de Guerra (War Bird) - Grande nave de guerra romulana, maior que uma Galaxy, com bico de águia e capacidade de camuflagem
Data Estelar - calendário universal adotado pela Federação
Cristal de Dilitium - Cristal de elemento atômico muito pesado, capaz de controlar a reação de matéria e antimatéria, permitindo a geração
de energia para uma nave, cidade ou planeta.
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31
Outras Raças
80
Outras Raças, Seres e Criaturas
74
Outras Tecnologias
32
Outros Tipos de Personagens
18
Pakled
77
Perícias
20
Perícias Artesanais
20
Perícias Científicas
21
Perícias com Armas e Combate
20
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Fontes
As fontes que usei são inúmeras, excluindo os filmes e episódios, abaixo procurei colocar todas as minhas fontes de relevancia
para criação deste livro.
Livros e Revistas
The Star Trek Encyclopedia; A Reference Guide to The Future. De Michael Okuda, Denise Okuda e Debbie Mirek.
Internet
Fansine Organia
http://organia.skynet.com.br/
Bom site brasileiro. Bastante material, tanto oficial quanto de fãs.
Frota Estelar Brasil
http://www.frotaestelar.com.br
Site da Frota Estelar Brasileira, o mais importante fã club do brasil de Jornada nas Estrelas. Informações sobre vários aspectos do
seriado e noticias sobre o seriado.
Base Estelar Antares
http:// www.baseantares.com
Um dos melhores sites brasileiros sobre Jornada nas Estrelas, guias de episódios, descrição de raças e naves, e muito mais. Grande
parte dos guias de episódios e vários textos sobre as séries foram retirados desse site.
Site oficial
http://www.startrek.com
Site oficial de Star Trek, mantido pela Paramond. Aqui há material extenso, deste resumos de episódios a clips dos filmes.
Totalmente em inglês, mas vale a pena.
Daystrom Institute Technical Library
http://www.ditl.org
Otimo site sobre a tecnologia do universo de Jornada. Em inglês.
Star Trek Intelligence – Star Trek starships and technology database
http://www.st-intelligence.com/
Outro site com informações sobre as naves de Jornada nas Estrelas, mas não tão preciso quanto o Daystrom Institute.
Star Trek Wallpaper Collection
http://www.xs4all.nl/~dassel/
Site com bonitos papeis de parede.
SpellBrasil – O Mundo do RPG Brasileiro
http://www.rpg.com.br/
Site brasileiro sobre RPG. Foi nele que obtive a versão em inglês do GURPS TREK, o que iniciou a minha jornada.
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