


Site Oficial https://www.illuvium.io/

Whitepaper https://docs.illuvium.io/

Discord https://discord.com/invite/illuvium

Medium https://medium.com/illuvium

Twitter https://twitter.com/illuviumio

Rede Ethereum, Immutable-X

Dispositivo PC (Browser)

Estilo Free-to-play, Play-to-earn

Gênero MMORPG

Status Beta

NFT? Sim

Illuvium é um dos projetos mais ambiciosos do segmento e, sem
dúvida, um dos títulos mais aguardados e relevantes do ano

Conheça todos os detalhes por trás de Illuvium, considerado como um dos
projetos mais descentralizados em sua proposta de desenvolvimento

Ambientado em um mundo aberto e selvagem disponível para exploração e

habitado por mais de 100 criaturas diferentes, Illuvium é um jogo de aventura no

estilo MMORPG, que apresenta mecânicas do gênero play-to-earn e free-to-play.

Em uma jornada de aventuras desafiadoras no meio de um vasto continente

cheio de paisagens fantásticas, em meio a ocorrência de uma catástrofe

desconhecida, que causou a devastação do mundo e dividiu as terras, os jogadores

batalham para se tornar os melhores treinadores e caçadores destas criaturas

misteriosas, os Illuvials.

https://www.illuvium.io/
https://docs.illuvium.io/
https://discord.com/invite/illuvium
https://medium.com/illuvium
https://twitter.com/illuviumio


Os Illuvials são monstros mortais incrivelmente poderosos que dominam o

mundo de Illuvium e podem ser enfrentados, caçados e capturados (ou

desenvolvidos, evoluídos, comercializados ou combinados com outras criaturas),

sendo utilizados para batalhar contra inimigos em desafios que podem premiar os

jogadores com ILV, token de governança que desenvolve a comunidade do jogo,

além de NFTs e outros itens especiais.

Tal qual em Pokemón (perdoem a analogia, mas o comparativo é inevitável),

caso consiga superar os Illuvials em batalha, você poderá armazená-los em

Shards - fragmentos de um cristal raro e poderoso extraído da superfície do

planeta. Esses fragmentos variam em poder e em capacidade de armazenamento.

Por isso, quanto mais poderoso o Illuvial, mais poderoso deve ser o Shard que irá

abrigá-lo.

Progressivamente, com o desenrolar da narrativa, os jogadores irão coletar

cada vez mais Illuvial, originando, por decorrência, inventários cada vez maiores,

poderosos e mais diversificados.

.
Illuvium é um convite para enveredar por um mundo aberto, misterioso e

selvagem com criaturas únicas e muitas aventuras espetaculares

Quanto mais Illuvials são capturados, mais forte fica o jogador e mais difícil

será capturar os próximos, portanto, os jogadores devem desenvolver os

conjuntos de habilidades de seus personagens e de suas criaturas para conseguir

continuar avançando no jogo. Quando três dos seus Illuvials atingirem o nível

máximo de energia, você poderá fundi-los em uma única criatura ainda mais

poderosa.

As batalhas estarão disponíveis tanto no modo PvE quanto no modo PvP, na

Illuvium Arena, e as recompensas para os ganhadores são feitas em tokens e

também em pontos de experiência e habilidade, que deixam as criaturas mais

fortes.



Distribuídos em cinco classes diferentes, cada Illuvial possui

características específicas e únicas, que dão a eles habilidades e sinergias

distintas.

Apesar do mistério que envolve a origem dos Illuvials, sabe-se que cada um

deles se conecta predominantemente com um elemento específico: Água, Fogo,

Terra, Ar e Natureza.

Alguns seres, ainda mais poderosos, formam afinidades com dois elementos

(Gelo = Ar + Água), ou uma ligação mais forte com um único elemento (Inferno =

Fogo + Fogo).

Certifique-se de que sua equipe seja estrategicamente escolhida, pois cada

um dos elementos possui vantagens e desvantagens sobre os outros. Um Illuvial

que detenha afinidade com um único elemento (Natureza + Natureza), por

exemplo, pode ser extremamente poderoso em algumas situações, mas, se entrar

em combate com um Illuvial de fogo, estará, certamente, em grande desvantagem.

Por isso, sempre tenha em mente que as sinergias entre os Illuviais podem

representar a grande diferença entre a vitória e a derrota.

Além das afinidades com os elementos, os Illuviais são agrupados em 5
classes: Fighter, Guardian, Rogue, Psion e Empath.

Escolher bem a classe dos seus Illuviais impactará o resultado de suas
batalhas com Illuviais selvagens. Nesse sentido, é extremamente importante
formar equipes equilibradas, com características sinérgicas e complementares.

A afinidade profissional do time de desenvolvimento é considerada um
fator primordial para o sucesso do projeto

O time de desenvolvimento do jogo foi estrategicamente pensado. No

whitepaper, a equipe informa que a relação entre os integrantes da equipe é ponto

crucial para o sucesso e a contínua evolução do projeto.



Atualmente, o jogo conta com uma equipe de desenvolvimento

multinacional, com mais de 100 pessoas, incluindo alguns profissionais muito bem

conceituados no mercado, com currículos que contam com títulos como Bioshock,

The Rise of Tomb Raider e The Last of Us.

A ideia do jogo Illuvium foi inicialmente concebida e desenvolvida pelos

irmãos Kieran e Arron Warwick e começou a ser desenvolvida em 2020. Kieran

possuía experiência no mercado de blockchain e trabalhou por muitos anos no

desenvolvimento de plataformas de exchanges na Austrália.

Já o seu irmão Aaron é graduado em engenharia computacional e física pela

Universidade de Wollongong, na Austrália, e sempre foi obcecado por

programação, construção de jogos e inteligência artificial. As diferentes

habilidades dos irmãos foram cruciais para o desenvolvimento e entrega do

projeto de maneira inteligente e inovadora.

A lista de parceiros e investidores do Illuvium é extensa e o projeto

arrecadou $5 milhões nas rodadas iniciais de investimento, com a participação de

grandes investidores e parceiros como Delphi Digital, LD Capital, IOSG Ventures,

Framework Ventures, Lotus Capital, Stake DAO e muitos outros.

O lançamento do jogo aconteceu neste ano e está disponível para download

em PCs. A versão mobile estará disponível apenas em 2023. Inspirado em títulos

como Pokémon, atualmente Illuvium encontra-se na fase beta, com previsão de

lançamento das versões Illuvium Zero, Arena e Overworld ainda para este ano.

Illuvium está sendo desenvolvido na plataforma Unreal Engine, e estará

atrelado ao funcionamento de uma DAO e de uma DEX, dentre muitas outras

funções DeFi relacionadas com as atividades e operações do game, que é

construído em ambiente multichain.



A opção de desenvolvimento utilizando-se dos protocolos tanto da rede

Ethereum quanto da Immutable-X (uma solução de segunda camada dentro da

Ethereum) oferece velocidade, escalabilidade e taxas mais baratas para a

realização de múltiplas transações. Fatores, sem dúvida, preponderantes para

oferecer uma boa experiência P2E para um público amplo e global.

O token de governança do Illuvium é o $ILV, disponível em plataformas

como Binance, SushiSwap, 1inch, OkEx e CoinSpot. Além disso, ele será utilizado

também como token de utilidade dentro do jogo, podendo ser obtido como forma

de recompensa ao completar missões, realizar tarefas e participar de batalhas e

competições.

O conselho Illuvinatti: as novas diretrizes de organização da comunidade

são baseadas em um sistema de DAO destinado à descentralizar as tomadas de

decisão do projeto.

Um dos grandes fatores de sucesso por trás do jogo Illuvium está na força,

na transparência e na eficiência do funcionamento de sua comunidade.

Atualmente, o jogo conta com um sistema de governança baseado em uma DAO, na

qual foi fundado o conselho Illuvinati.

O conselho Illuvinati possui um sistema de governança horizontal em que os

detentores do token serão responsáveis pela manutenção do protocolo, tomada de

decisão e governança da comunidade. Por diversas vezes, Illuvium já foi apontado

como um dos projetos mais descentralizados dentre todos os jogos em blockchain,

ou seja, um dos jogos que de fato propõe dar maior poder de decisão, influência e

valor para a opinião e as vontades de sua comunidade.

Dentro do conselho Illuvinati também foi estabelecido o conselho de voto

eleitoral, em que os detentores do token denominam integrantes da comunidade

para representá-los, escolhendo os melhores integrantes do conselho para



coordenar a vontade coletiva da comunidade em relação aos rumos da plataforma.

Tratando-se de um jogo de alta qualidade gráfica com foco na jogabilidade e

nas mecânicas de interação, Illuvium promete ser um título do tipo AAA, sendo que

um dos fatores responsáveis pelo sucesso em torno de seu lançamento foi

exatamente o fato de que os teasers, artes, trailers e os conteúdos divulgados

sobre o jogo desde o início conquistaram a comunidade, gerando bastante

interesse em torno do projeto.

O lançamento do jogo Illuvium foi um dos mais aguardados ao longo do

ano de 2021, sendo um projeto de destaque no cenário de jogos play-to-earn,

que esteve sempre posicionado entre os mais bem avaliados títulos de jogos

cripto em diferentes plataformas de análise.

Devido ao Hype e ao baixo supply, o token $ILV chegou a preços

extraordinários no mercado, para um jogo que ainda nem havia sido lançado. No

final de novembro de 2021, o valor do $ILV atingiu sua máxima histórica, cerca de

$1844 dólares, com uma capitalização de mercado que, na época, ultrapassou $1,2

bilhões de dólares.

Muita expectativa foi gerada em cima do jogo principalmente devido ao seu

potencial inovador, trazendo uma história envolvente que se desenvolve em um

ambiente criado com gráficos detalhados de alta resolução, explorando uma

aventura de ficção científica e evolução que acontece numa terra inóspita e

inexplorada.

Em contradição aos pontos de destaque do jogo, algumas das fases de seu

lançamento vem acontecendo com atrasos de alguns meses. Um exemplo atual é a

versão Illuvium Zero, que estava prevista para o segundo trimestre de 2022 e que,

no entanto, ainda não estará disponível, ao menos até o terceiro trimestre.



Outro fato importante envolvendo a trajetória de Illuvium foi o ataque de

hackers, ocorrido por conta de falhas encontradas no sistema de contrato de

staking do token �ILV.

No episódio do ataque hacker, os invasores conseguiram retirar tokens da

pool (reserva de tokens) do projeto, gerando muito medo e insatisfação por parte

dos investidores e da comunidade.

Em uma medida de emergência para manter a segurança do projeto, a pool

foi esvaziada, gerando notícias que colocaram em risco o desenvolvimento do

projeto, pois o token $ILV chegou a desvalorizar 98% em janeiro deste ano (2022),

mantendo-se desde então com uma capitalização de mercado abaixo dos $100

milhões de dólares, mas ainda bastante expressiva diante de um cenário de

volatilidade.

De todo modo, Illuvium continua sendo um dos grandes títulos do ano e um

dos lançamentos mais aguardados do ano, portanto, se você quer saber tudo em

relação ao projeto e estar por dentro dos próximos acontecimentos, continue

atento e acompanhe tudo em primeiro aqui, junto de nós, no site da dux.

https://portaldobitcoin.uol.com.br/criptomoeda-do-illuvium-desaba-98-apos-criadores-do-jogo-descobrirem-falha-nao-comprem/
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