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Aprenda como fazer apostas em roleta europeia online e
garanta os melhores bônus de boas vindas aqui.
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A roleta europeia online é perfeita para quem quer tentar ganhar dinheiro de verdade em

cassinos. Melhor ainda só se você tiver acesso a bônus para aumentar seus lucros. E aqui vocêê

encontra os melhores deles.

Nesta análise escrita por especialistas, te ensinaremos como apostar e como jogar roleta

europeia, e lhe daremos os links para que você tenha acesso aos melhores bônus de boas-vindas

do mercado. Aproveite:

Quais cassinos têm roleta europeia online?

Muitas marcas do mercado oferecem a roleta europeia, mas não são todas que são realmente

confiáveis para você colocar dinheiro. Por isso, mostraremos abaixo quais são os cassinos

confiáveis que têm essa versão de roleta para jogar de forma tranquila.
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�.  Betmotion: Excelente plataforma com diversos benefícios, a Betmotion é um ótimo

lugar para se divertir e ganhar dinheiro na roleta europeia.

�.  bet365: Gigante do mercado esportivo e cassino, a bet365 é referência para jogos

de roleta.

�.  Parimatch: Famosa internacionalmente, a Parimatch oferece muitas opções de roleta

no site.

�.  BC.Game: A BC.Game é uma das poucas casas que permitem apostar na roleta com

criptomoedas.

�.  Stake: A Stake é um cassino de criptomoedas com muitas opções de roleta,

incluindo a europeia.

�.  1Win: Bônus de boas-vindas e variações da roleta europeia, isso é o que a 1Win

oferece ao fã de cassino.

�.  Afun: Plataforma divertida e com serviços extremamente qualificados, a Afun é um

cassino incrível para jogar roleta europeia.

�.  LeoVegas: Referência em jogos de cassino pelo celular, a LeoVegas sobe o nível

quando se trata de roleta.

�.  Netbet: Ótima plataforma para se divertir com jogos de roleta no cassino e

aproveitar os benefícios.

Agora que você já sabe quais são os melhores sites de cassino para jogar roleta europeia,

falaremos um pouco mais sobre eles, destrinchando informações que podem te ajudar a escolher

o melhor para o seu perfil.

Como apostar na roleta europeia?

Jogar roleta europeia é sempre uma boa opção, mas se você quer fazer isso online e de forma

legal, precisará escolher um bom site de apostas para se cadastrar. Para te ajudar com essa

missão, preparamos um tutorial que você pode conferir abaixo.

Seja você um fã de jogos pelo celular ou computador, saiba que o nosso tutorial funciona para

todos os dispositivos, basta seguir o passo a passo de forma correta.

Escolha o seu site de apostas preferido. Você pode escolher qualquer um dos

citados neste artigo, pois já foram analisados por especialistas do mercado e são

marcas que vão te receber muito bem.

Para se cadastrar, entre no site da marca escolhida e clique no botão de registro.

Normalmente, o botão fica localizado no lado direito superior da tela.
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A casa de apostas, então, pede para inserir algumas informações. Às vezes e-mail e

senha bastam, mas é comum encontrar casas que peçam dados pessoais e de

contato para que você possa criar a sua conta no site. Insira tudo corretamente para

que não haja problema no futuro na plataforma.

Tendo preenchido todos os campos solicitados, basta criar no botão de se registrar e

pronto! Você estará registrado em um site de apostas. No entanto, não para por aí,

você ainda tem uma coisa a fazer para jogar a roleta europeia.

O último passo é realizar um depósito em sua conta. Vá até a página de pagamento

do site, escolha um método, insira o valor e realize o pagamento. O seu dinheiro

cairá na conta de apostas no tempo estipulado pela casa e aí sim você poderá

começar a apostar onde quiser.

Preciso criar uma conta para jogar roleta europeia?

Se você está pretendendo jogar roleta europeia em um dos ótimos sites que citamos neste artigo,

saiba que é extremamente necessário que você crie uma conta para isso. As casas só permitem

que jogadores cadastrados possam jogar com dinheiro real.

Além de ter uma conta em uma das plataformas, você precisará realizar um depósito na conta de

apostas, permitindo que você tenha saldo para participar ativamente das mesas de roleta

europeia.

Como se joga roleta Europeia Online?

Em primeiro lugar, os entusiastas do cassino devem ter em mente que os jogos de roleta de estilo

europeu apresentam um total de 37 casas e têm apenas uma casa zero. Ao jogar a roleta

europeia, os entusiastas do jogo devem tentar prever corretamente o próximo número vencedor.

Os jogadores não são privados de nenhuma das oportunidades de apostas que são oferecidas

nas mesas de roleta em cassinos, pois ao apostar online, eles podem mais uma vez apostar em um

número específico, grupo de números, a cor do vencedor número, se será par ou ímpar, e assim

por diante.

Antes do início da rodada, os jogadores precisarão decidir o valor que colocarão em sua aposta.

Em seguida, o jogo começa e, quando a roda for girada, levará alguns segundos para descobrir

qual é o número vencedor.

Apostas internas na roleta européia

As apostas internas possuem 5 tipos de variações. Confira:

�. Aposta direta: A aposta é realizada em um número específico da mesa.

�. Aposta dividida: A aposta dividida é a que cobre dois números adjacentes na mesa.



�. Aposta de rua: É a aposta que cobre três números consecutivos em uma linha

horizontal.

�. Aposta no quadrado: Apostas em 4 números em forma de quadrado.

�. Apostas Six Line: É uma combinação de duas apostas de rua, portanto, é feita em

seis números.

Apostas externas em roleta européia

As apostas externas também possuem 5 tipos. Confira:

Vermelho/preto: Nesse tipo de aposta o jogador escolhe se quer apostar em um número

vermelho ou preto.

Ímpar/par: Seguindo o raciocínio, a aposta é realizada em um número ímpar ou par.

Alto/baixo: Você está apostando se o número selecionado cairá entre 1-18 (baixo) ou 19-36

(alto).

Colunas: Esta é uma aposta em uma das três colunas da mesa.

Dúzia: Segue a mesma linha de raciocínio das colunas, mas os números são divididos em

três dúzias, ao invés de três colunas.

Quanto paga o zero na roleta europeia?

Se você apostar no zero e acertar, sinta-se sortudo. Realizar uma aposta direta no 0 e conseguir

se sair vencedor é uma ótima vitória, principalmente pelo fato de pagar 35:1 como resultado.

Como são os cassinos com roleta europeia?

Muitos cassinos oferecem roleta europeia na sua lista de jogos. Para você conhecê-los melhor e

escolher a melhor plataforma para jogar, confira nossa análise de cada um abaixo.

1. Betmotion

Com uma seção de cassino online impecável, a Betmotion se destaca quando o assunto é roleta.

A marca consegue oferecer centenas de variações desse jogo em seu portfólio, o que inclui a

roleta europeia.

Jogar roleta europeia na Betmotion é uma das melhores escolhas, principalmente por todos os

ótimos serviços que a casa oferece para os apostadores, como promoções, métodos de

pagamento e excelente suporte.

Vantagens

Excelente suporte ao cliente

Grande variedade de roletas
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Ótimo bônus de boas-vindas para o cassino

Jogo grátis com o modo gratuito

Sempre traz novidades ao apostador

2. bet365

Muito conhecida pela sua qualidade em apostas esportivas, a Bet365 também é referência

quando o assunto é cassino. A marca dispõe de diversos jogos dos melhores provedores em seu

site e cobre muito bem as variações de roleta.

A Bet365 oferece diversas mesas de roleta europeia para os apostadores, tendo, em muitas delas,

uma baixa barreira de entrada para que todo o tipo de público possa participar e apostar. Junto

disso, os jogadores ainda terão acesso a todos os serviços incríveis que a casa de apostas

oferece.

Vantagens

Bônus de boas-vindas para o cassino

Mesas com baixa barreira de entrada

Aplicativo para dispositivos móveis

Muitos jogos de roleta europeia

Promoções e presentes para os jogadores

3. Parimatch

Os jogadores que procuram roleta europeia não vão se decepcionar com a Parimatch. A casa de

apostas oferece uma variedade incrível de roletas, o que significa que sempre haverá algo para

você se divertir.

Além de toda variedade de jogos, a Parimatch recebe os novos jogadores com um belo bônus de

boas-vindas, dando todo o conforto que o apostador precisa para apostar de forma tranquila.

Vantagens

Boas opções de roleta europeia

Grande bônus de boas-vindas

Alimentada pelos melhores provedores de jogos

Plataforma agradável e segura
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Excelente suporte ao cliente

4. BC.GAME

Um dos ótimos sites de cassino do mercado, o BC.Game é especialista em oferecer jogos de

enorme qualidade. Há boas opções de roleta europeia para os fãs, assim como outras variações

dentro do site.

Com uma plataforma diferenciada, a BC.Game é focada em pagamentos com criptomoedas e

pode ser uma opção excelente para os jogadores que gostam de jogos de cassino e o mundo das

moedas digitais.

Vantagens

Transações com criptomoedas

Muitas opções de roleta europeia

Bônus de boas-vindas disponível

Melhores provedores de jogos

Site intuitivo

5. Stake

A Stake se denomina a líder de cassinos de criptomoedas do mercado. Nessa casa, o jogador

poderá navegar pela grande variedade de jogos e aproveitar tudo de bom que ela oferece,

incluindo ótimos jogos de roleta europeia.

Com muitos patrocínios fortes e uma grande divulgação, a Stake não para de crescer e faz juz aos

seus excelentes serviços. Jogar nessa plataforma é ter a garantia de que estará em um lugar

qualificado e completamente seguro.

Vantagens

Grandes provedores de software disponíveis

Depósitos e saques com criptomoedas

Enorme variedade de jogos

Site ágil e seguro

Site reconhecido mundialmente

6. 1Win
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A 1Win se destaca em vários quesitos, mas a sua variedade de jogos é realmente sem igual. O

cassino dessa marca é muito forte, acumulando jogos incríveis, o que inclui ótimos títulos de

roleta europeia.

Além do grande portfólio, a 1Win oferece diversas vantagens para os jogadores, como um bônus

de boas-vindas e excelente suporte.

Vantagens

 

Excelente bônus de boas-vindas

Grande seleção de jogos

Ótimo suporte ao cliente

Aplicativo para todos os dispositivos

Programa de fidelidade no cassino

7. Afun

O Afun é um dos cassinos da moda e consegue oferecer conteúdos incríveis para os jogadores

aproveitarem todos os dias. A plataforma conta com os melhores provedores de jogos e

disponibiliza promoções exclusivas para os cadastrados.

Se você procura jogos de roleta europeia para apostar, o Afun tem isso e muito mais. Esse cassino

conta com uma variedade surpreendente de roletas e você vai adorar conhecer as opções.

Vantagens

Layout incrível

Promoções exclusivas

Boas opções de roleta europeia

Grande variedade de jogos de cassino

Clube VIP disponível

8. LeoVegas

Cassino premiado ao longo dos anos e com muita experiência no mercado, o LeoVegas é uma

referência absoluta. A marca dispõe de uma plataforma 100% segura e pronta para receber os

jogadores muito bem.
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Se tratando de jogos de cassino, o LeoVegas se sai bem em todas as opções, mas se destaca no

tema desse assunto, a roleta europeia.

Vantagens

Referência em apostas pelo celular

Site fácil de navegar

Ótimo métodos de pagamento

Modo grátis em muitos jogos

Jogos dos melhores provedores disponíveis

9. Netbet

A Netbet possui uma seção de cassino muito interessante em seu site e oferece ótimos jogos de

roleta europeia para os apostadores.

A plataforma da Netbet se destaca, tanto em computadores quanto em dispositivos móveis. Uma

vez no site, você terá acesso a todo conteúdo, podendo jogar jogos de cassino e ainda fazer

apostas esportivas.

Vantagens

Bons jogos de cassino disponíveis

Aplicativos para dispositivos móveis

Bom suporte ao cliente

Diferentes títulos de roleta europeia

Jogos apenas dos maiores provedores de software

 

Estratégias para ganhar dinheiro na Roleta Europeia

A roleta europeia é um jogo de sorte, mas isso não significa que não há nada que você

possa fazer para ganhar dinheiro. Assim como nas apostas em poker, a realidade é que

há algumas estratégias que jogadores de sucesso seguem para lucrar, e é isso que você

verá nos próximos tópicos.

Estude e pratique
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Certifique-se de estudar a roleta europeia e conhecer o jogo antes de começar a

apostar com dinheiro real. Dessa forma, você pode estabelecer uma estratégia

vencedora e implementá-la quando achar conveniente.

A experiência que você adquirir com esse estudo poderá melhorar os seus resultados

no cassino online, servindo como aprendizado para outros jogos populares de cassino

online.

Utilize o método martingale com moderação

O método Martingale é uma estratégia de jogo extremamente popular usada por muitos

jogadores de roleta. Nessa aposta, você aumenta o valor de suas entradas após uma

perda para recuperar seu dinheiro e sair com lucro.

Essa estratégia exige que você tenha metas de lucros e perdas, seguindo à risca. Por

isso, se você está começando e ainda não tem controle emocional, recomendamos

cuidado ao usar o martingale, pois você pode acabar quebrando a banca.

Depois de atingir seu lucro, vá em frente e saia da casa de apostas. O rigor e a disciplina

acabarão por garantir que você ganhe dinheiro e se divirta ao jogar.

Use uma gestão de banca

Ter controle sobre o valor total que você tem para apostar é uma das estratégias mais

importantes. Qualquer jogador precisa ter uma gestão de banca se pretende ganhar

dinheiro no cassino, pois é ela que fará saber o limite de perdas e ganhos.

Você também vai gostar de:

 https://newsdirect.com/news/melhores-sites-para-jogar-poker-online-4495 

 https://newsdirect.com/news/jogo-baccarat-online-onde-jogar-92583 

 https://newsdirect.com/news/pachinko-jogo-online-como-jogar-gratis-5831 

FAQ - Perguntas frequentes sobre Cassinos com roleta
europeia online:

Qual a melhor roleta para jogar?

A roleta europeia é considerada a melhor para jogar devido a menor vantagem da casa

sobre os jogadores.

Quanto paga a roleta Europeia?

A roleta europeia paga de acordo com o tipo de aposta que você acerta. O prêmio

máximo é de 35:1.
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Qual a chance de cair 0 na roleta?

Na roleta europeia, a chance de cair o 0 é de 2.7%. Se você acertar uma aposta direta

neste número, considere-se uma pessoa de sorte.

Como funciona a roleta europeia?

A roleta europeia contém 37 números na mesa, sendo o zero um deles. Para jogar, você

terá que escolher um número para colocar seu dinheiro, mas essa é apenas uma das

formas, pois poderá entrar em outros tipos de apostas.

 

Contact Details

 

Acroud Media Latam

 

info-media@acroudmedia.com

Tags

ROLETA EUROPEIA COMO FUNCIONA A ROLETA EUROPEIA

mailto:info-media@acroudmedia.com

