
 



MACROSS PARA 3D&T 

 

INFORMAÇÕES DO ANIME AQUI 

 

 
 

Rayata {12 pts.} 

Raça: Humano  

Idade: 18 anos 

Data de Nascimento: 13 de Outubro de 2135 

F: 0 H: 3 A: 0 R: 2 PdF: 0 10 PVs/PMs  

Especializações Pilotagem, Computação e Mecânica, Patrono [DEFECON], Máquina 

[Jupiter],  

Aliado (Sakai), Aparência Inofensiva, Perito 

Código de Honra [dos Hérois], Devoção, Protegido Indefeso (Yumi) 

História: 

Esse é Rayata, um jovem piloto novato de Valkyrie da DEFECON, é uma pessoa muito 

confiante em suas 

habilidades como piloto profissional que é. Apesar disso, ele é uma pessoa de confiança 

e um amigo leal para 

todas as horas. Tendo perdido seus pais num desastre espacial, ele foi criado pela tia 

junto com irmão mais velho Sekai, um cara em tanto. No entanto, o tempo foi passando 

e Sekai se tornou piloto da DEFECON sendo que em pouco tempo se tornara um líder 

de esquadrão. 

Ryata partiu para outra e se tornou piloto de show áereo muito famoso na cidade. O 

problema era que seu irmão sempre pedia a ele para ceder as suas habilidades para 

defender o planeta Terra de qualquer ataque inimigo vindo do espaço. Rayata achava 

que nunca ninguém ira tentar atacar o seu mundo. No entanto, ele estava errado, e de 

repente do céu um dia, veio mísseis e veículos misteriosos atacando as cidades e seus 

cidadões provocando destruição e dor por onde passavam. Rayata estava prestes a se 

apresentar em seu show aéreo, quando viu aquilo, se escondeu dentro de hangar onde 

tinha uma unidade Valkyrie. 

Decidido, ele entra na nave, mas no entanto, não sabia nem utilizar as armas e as formas 

direito e para aprender teve que enfrentar um na sua cola. Prestes a morrer nas mãos do 

invasor, seu irmão Sekai aparece e o mata a sangue frio. Depois disso, ele decide se 

tornar um guerreiro espacial com intuito de acabar com a ameaça Zentraedi. 

 

Jupiter, Valkyrie de Rayata {12 pts.} 

- Forma Fighter - 

F: 0 H: 0 A: 3 R: 2 PdF: 2 10 PVs/PMs 

Aceleração, Ataque Especial (PdF, Mísseis), Forma Alternativa x 2 (Gerwalk e 

Battroid) 

Bateria 

- Forma Gerwalk -  

F: 1 H: 0 A: 2 R: 2 PdF: 2 10 PVs/PMs  

Ataque Especial (PdF, Mísseis), Forma Alternativa x 2 (Fighter e Battroid)  

Bateria 

-Forma Battroid -  

F: 3 H: 0 A: 2 R: 2 PdF: 2 10 PVs/PMs  

Forma Alternativa x 2 (Fighter e Gerwalk) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Macross


Modelo Especial, Bateria 

 

 
 

Sakai {15 pts.} 

Raça: Humano 

Idade: 25 anos 

Data de Nascimento: 21 de Dezembro de 2110 

F: 0 H: 5 A: 1 R: 3 PdF: 1 15 PVs/PMs  

Perícia Máquinas, Patrono [DEFECON], Máquina [Pirate], Boa Fama,  

Tiro Múltiplo, Deflexão  

Devoção, Código de Honra [dos Hérois], Protegido Indefeso (Rayata) 

História: 

Esse é Sakai, um dos melhores pilotos de Valkyrie e líder do esquadrão Pirata, é um 

cara que confia demais nas suas habilidades como piloto. No entanto, quando assunto é 

mulher, ele não fica atrás e considerado por muitas oficiais um pedaço de homem. 

Como irmão, é super protetor quando o assunto é seu irmão mais novo Rayata, pois 

desde que seus pais faleceram num acidente de carro no período das guerras 

continentais, Sekai teve q ser um pai e uma mãe ao mesmo tempo.  

Quando completou 15 anos, Sakai decidiu entrar no Exercito deixando Rayata, com 7 

anos de idade na época, com o irmão de sua mãe, um dono de uma oficina de aviões. Já 

no primeiro ano, ele já demonstrava toda sua habilidade deixando todos os seus 

instrutores impressionados tanto que isso chamou a atenção da DEFECON que logo, 

entrou em contato e estabeleceu de antemão um contrato. Dois anos depois, foi 

incorporado ao organização e começou a treinar com as primeiras unidades Valkyrie.  

Quando completou 20 anos, Sakai se tornou líder do esquadrão Pirata formado por 

vários amigos pilotos do mesmo. Um grupo que em combate se tornam imbatíveis. A 

guerra com os Zentraedi estourou um ano depois, e Sekai junto com os outros tiveram q 

embarcar na Macross 8, desde então, a esquadrilha é muito requisitada para várias 

missões o que atrapalhou bastante a relação com seu irmão Rayata.  

Atualmente, ele tenta ajudar seu irmão a se adaptar da DEFECON.  

 

 

Pirate, Valkyrie de Sakai {15 pts.} 

- Forma Fighter - 

F: 0 H: 0 A: 4 R: 3 PdF: 3 15 PVs/PMs 

Aceleração, Ataque Especial (PdF, Mísseis), Forma Alternativa x 2 (Gerwalk e 

Battroid), 

Bateria 

- Forma Gerwalk -  

F: 1 H: 0 A: 3 R: 3 PdF: 3 15 PVs/PMs  

Ataque Especial (PdF, Mísseis), Forma Alternativa x 2 (Fighter e Battroid)  

Bateria 

-Forma Battroid -  

F: 3 H: 0 A: 3 R: 3 PdF: 3 15 PVs/PMs  

Forma Alternativa x 2 (Fighter e Gerwalk) 

Modelo Especial, Bateria 

 

 



 
 

Yosho {15 pts.} 

Raça: Humano 

Idade: 21 anos 

Data de Nascimento: 1 de Agosto 2132 

F: 0 H: 4 A: 1 R: 2 PdF: 1 10 PVs/PMs  

Especializações Pilotagem, Computação e Mêcanica, Patrono [DEFECON], Máquina 

[Saturno], Aparência Agradável, Arena [O espaço sideral], Tiro Carregável, Tiro 

Múltiplo, Aliado (Sakai)  

Devoção, Código de Honra [dos Hérois], Ponto Fraco 

História: 

Esse é Yosho, um dos pilotos do Esquadrão Pirata sob a liderança de Sakai, é um cara 

muito sensível do tipo bom moço mas por trás dessa aparência esconde-se um piloto 

muito habilidoso e fervoroso em batalha. Apesar disso, ele é do tipo pacífico e não gosta 

muito de falar sobre seus vários embates contra os adversários. Filho de uma família 

rica, ele decidiu sozinho que precisava fazer algo pelas outras pessoas, então, ao 15 anos 

entrou para as Forças Armadas. Seu talento impressionante despertou a atenção da 

DEFECON que logo entrou em contato com jovem. 

Quando completou 18, estava já integrado e havia conhecido líder do esquadrão que iria 

servir. Ele e o cara se tornaram bastante amigos tanto que um ajuda o outro no que 

precisavam. Ele passa o tempo livre ou jogando simuladores de Valkyrie até jogos se 

bobear, ou lendo um bom livro em seu quarto. De vez em quando, Yosho tenta arranjar 

um relacionamento com uma garota mas está sempre com pretexto de achar a aquela 

que vai roubar o seu coração de vez. 

Atualmente, ele se apaixonou-se uma jovem misteriosa mal ele sabe que ela é o inimigo.  

 

 

Saturno, Valkyrie de Yosho {15 pts.} 

- Forma Fighter - 

F: 0 H: 0 A: 3 R: 3 PdF: 2 15 PVs/PMs 

Aceleração, Ataques Especiais I e II (PdF, Mísseis), Forma Alternativa x 2 (Gerwalk e 

Battroid), 

Bateria 

- Forma Gerwalk -  

F: 1 H: 0 A: 3 R: 3 PdF: 3 15 PVs/PMs  

Ataque Especial (PdF, Mísseis), Forma Alternativa x 2 (Fighter e Battroid)  

Bateria 

-Forma Battroid -  

F: 3 H: 0 A: 2 R: 3 PdF: 4 15 PVs/PMs  

Forma Alternativa x 2 (Fighter e Gerwalk) 

Modelo Especial, Bateria 

 

Roger {21 pts.) 

Raça: Zentraedi 

Idade: 28 anos (Aparentemente) 

F: 3 H: 4 A: 1 R: 3 PdF: 4 15 PVs/PMs 

Especializações Pilotagem, Computação e Mecânica, Máquina [Titan], Tiro Múltiplo, 

Patrono [DEFECON],  

Zentraedi, Deflexão 



Má Fama, Devoção, Código de Honra [dos Heróis e da Honestidade]  

História: 

Esse é Roger, um dos melhores pilotos de Valkyrie da DEFECON, é um cara que você 

pode confiar para qualquer tipo de coisa. Mas se enganam quando pensam que ele é ser 

humano de verdade. Na realidade, ele é pertencente a raça Zentraedi e considerado por 

todos seus iguais um traidor por ter se aliado os micros, como eles costumam chamar os 

humanos. Tudo começou quando foi mandado sob o ''disfarce'' para uma missão de 

espionagem e estudo sobre a raça micro.  

Depois de ter passado um ano e meio vivendo como um humano normal, ele chegou a 

conclusão que a guerra entre o Zentraedi e os Humanos era desnecessária em todos os 

sentidos. No entanto, o problema todo era que como os micros iriam reagir se ele 

revelasse que estava passando por humano de verdade para dar informações ao inimigo. 

Aquilo o deixou perturbado demais, ele não sabia o que fazer realmente era uma 

situação muito difícil na qual ele não via nenhuma solução. Até que um dia a Macross 

Battle 8 onde estava foi invadida pelas naves Zentraedi, ele voltava para o seu 

apartamento nesse momento até q viu as unidades atacando a cidade e seus civis com 

uma tamanha corvadia que deixou ele furioso. Decidido a por em risco a sua identidade 

humana, ele entra numa Valkyrie q estava escondida dentro de um elevador de carga e 

entra nela e vai para cima daqueles animais com tudo. 

Após de ter derrotado muitos de sua raça sem ter ter assassinado nenhum, ele deixou a 

nave mais foi interceptado pelos soldados da DEFECON que o prenderam e logo o 

colocaram sob interrogatório. Nele, ele revelou o que os Zentraedi estavam tramando 

com relação a sua missão. Diante disso, Roger pediu de joelhos diante daquele 

comandante humano que não executasse-o pois não queria fazer nada de mal e pediu 

para se aliar a eles nessa luta contra sua raça. Então, eles o prenderam até o veredicto 

final. 

Passado um ano o dia do julgamento havia chegado, sentando no banco dos réus ele foi 

dado como inocente e consequentemente fora incorporado a DEFECON. Hoje, ele é 

líder Valkyrie dos Titans uma esquadrão com armamentos superiores as outras unidades 

e está decidido a acabar com essa guerra custe o que custasse.  

 

Titan, Valkyrie de Roger {21 pts.} 

- Forma Fighter - 

F: 0 H: 0 A: 4 R: 4 PdF: 5 20 PVs/PMs 

Aceleração, Ataques Especiais I á III (PdF, Mísseis), Forma Alternativa x 2 (Gerwalk e 

Battroid) 

Bateria 

- Forma Gerwalk -  

F: 1 H: 0 A: 4 R: 4 PdF: 5 20 PVs/PMs  

Ataques Especiais I á III (PdF, Mísseis), Forma Alternativa x 2 (Fighter e Battroid)  

Bateria 

-Forma Battroid -  

F: 4 H: 0 A: 4 R: 5 PdF: 5 20 PVs/PMs  

Forma Alternativa x 2 (Fighter e Gerwalk) 

Modelo Especial, Bateria 


