


A Live Roulette da Evolution é a roleta com crupiê ao 
vivo mais famosa, autêntica e emocionante disponível 
on-line. Nossa visão imersiva com várias câmeras 
aproxima os jogadores da ação, permitindo que eles 
acompanhem cada giro da roleta e o movimento da 
bolinha. 

Produtos inovadores como Lightning Roulette, 
Immersive Roulette, Speed Roulette e Double Ball 
Roulette fornecem aos nossos licenciados formas 
únicas de atrair e reter mais jogadores. Da mesma 
forma, existem inúmeras outras variantes, incluindo 
luxuosas mesas VIP e Salão Privado, e nossa solução 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

 A A Live Roulette on-line mais autêntica

 A Inúmeras variedades e opções

 A Os jogos incluem o revolucionário   

 e premiadíssimo Lightning Roulette e  

 Immersive Roulette

 A Opções de personalização disponíveis.

RETORNO AO JOGADOR (IDEAL)

Standard Roulette: 97,30%

French Roulette: 98,65%

American Roulette: 94,74%

Lightning Roulette: 97,30% 

XXXtreme Lightning Roulette: 97,30% 

Gold Bar Roulette: 97,30%

Football Studio Roulette: 97,30%

Double Ball Roulette: 97,30%

ENTRE EM CONTATO COM O ADMINISTRADOR DE SUA CONTA PARA MAIS INFORMAÇÕES AS FOTOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS E OS PRODUTOS PODEM VARIAR

A MAIS AMPLA GAMA DOS MELHORES TÍTULOS DE ROLETA

de convergência Dual Play Roulette. 

Com esta alternativa excepcional, tornamos mais fácil 
para nossos licenciados oferecer uma experiência de 
Live Roulette ao vivo de altíssima qualidade. 

Atendemos a todos os tipos de jogadores com a mais 
ampla variedade de mesas de crupiês padrão, VIP e 
nativos do mundo. Qualquer que seja a mesa ao vivo 
que seus jogadores escolherem, eles experimentarão 
a emoção de jogar ao lado de outros jogadores, em 
uma roleta de verdade, com um crupiê real, onde tudo 
é transmitido ao vivo para suas telas em qualidade 
HD. 

TAMBÉM DISPONÍVEL EM PRIMEIRA PESSOA:
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VARIANTES

EUROPEAN AND FRENCH ROULETTE 
As roletas European e French Roulette contemplam 
os números de 1 a 36 e um zero simples. No entanto, 
existem duas diferenças importantes com a French 
Roulette:

• A French Roulette inclui a regra La Partage: se você 
fizer uma aposta even money (50/50) e a bolinha cair 
no zero, você perde apenas a metade de sua aposta

• A French Roulette usa um layout de tabuleiro 
ligeiramente diferente com alguns tipos de apostas 
descritos em francês: Par ou Impar = Números pares 
ou ímpares; Manque ou Passe = Números Baixo (1–
18) ou Alto (19–36).

AMERICAN ROULETTE (DUPLO ZERO)
O formato clássico americano de duplo-zero atende às 
necessidades do mercado dos EUA e amplia a escolha 
de jogos para jogadores de outras regiões. A roleta 
de estilo americano possui uma caçapa extra (00) em 
comparação com a European e French Roulette e o 00 
no layout do tabuleiro. A ordem dos números também 
é diferente ao longo da roleta, o que é significativo para 
os jogadores que fazem uma aposta vizinha.

• Limites de apostas menores para atrair mais 
jogadores

• Aposta “Five Bet” adicional, em que uma ficha/aposta 
cobre cinco números: 0, 00, 1, 2 e 3

• Aumento do house edge (margem bruta dos casinos) 
de 5,3% no geral.
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LIGHTNING ROULETTE
Combinando nossa Live Roulette de altíssima 
qualidade com jogabilidade RNG avançada, a Lightning 
Roulette é um jogo de roleta multipremiado que 
oferece uma dose a mais de entretenimento e prêmios 
com valores multiplicados. 

• Interface eletrizante e um ambiente Art Deco (estilo 
artístico europeu) preto e dourado muito atraente

• Os Números da Sorte (RNG) e Pagamentos da 
Sorte adicionam uma pitada a mais de adrenalina, ao 
melhor estilo caça-níqueis, a cada rodada de jogo

• Conquiste pagamentos ultra multiplicados (50x, 
100x, 200x, 300x, 400x ou 500x) na aposta direta 
simples.

Disponível em italiano, espanhol e turco.

Saiba mais em nosso catálogo da Lightning Roulette. 
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SPEED ROULETTE
Uma versão super-rápida da nossa Roleta com 
crupiê ao vivo, na qual as rodadas do jogo levam 
apenas 25 segundos de rodada a rodada. 

• Roleta turbo com design personalizado

• As apostas ocorrem apenas durante o giro

• Sem desperdício de tempo para girar as próximas 
bolinhas graças ao reconhecimento otimizado do 
número vencedor

• Rodadas de jogo 50% mais rápidas em 
comparação com a Live Roulette normal.

XXXTREME LIGHTNING ROULETTE
A versão XXXtreme da nossa premiada Lightning 
Roulette que oferece uma experiência de jogo ainda 
mais eletrizante e divertida. O suspense é levado a 
outra dimensão com uma tempestade elétrica que 
oferece locais extras de aposta e multiplicadores 
supercarregados por rodada de jogo. Agora, isso é o 
que gostamos de chamar de “XXXtreme”!

• A Chain Lightning traz Chain Lightning Numbers 
adicionais - totalizando até dez pontos de aposta 
por rodada de jogo

• Os Double Strikes aumentam os multiplicadores 
na aposta direta até incríveis 2.000x

• Interface eletrizante e um ambiente radical.

Saiba mais em nosso catálogo da XXXtreme 
Lightning Roulette.
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GOLD BAR ROULETTE
A Gold Bar Roulette oferece, de fato, uma 
experiência de jogo diferente e top de linha, 
colocando os jogadores no controle e oferecendo 
maiores oportunidades douradas em prol de 
recompensas inovadoras. Ganhar em uma aposta 
direta nunca teve tantos benefícios!

• Conquiste pagamentos em dinheiro e barras 
de ouro valiosas que estão atreladas a 
multiplicadores de 88x

• Use barras de ouro em rodadas de jogos futuras 
para maximizar seus ganhos

• Empilhe várias barras de ouro junto as fichas em 
um único local de aposta para aumentar seu valor 
multiplicador e potencial de pagamento.

Saiba mais em nosso catálogo da Gold Bar Roulette.
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AUTO ROULETTE
Uma roleta automatizada e ágil, com movimentos 
autênticos e ao vivo, aliado a um layout e emoções 
de altíssima qualidade.  
Nossa Auto Roulette é uma ótima alternativa de 
Roleta com crupiê ao vivo oferecida aos jogadores. 

• Totalmente automatizada e capaz de rodar 60 a 80 
jogos por hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana

• Os valores de aposta são a metade das 
convencionais, garantindo assim um público muito 
maior de jogadores 

• A Speed Auto Roulette é uma variante super 
rápida com impressionantes 2.500 jogos por dia. 
As apostas ocorrem apenas durante o giro 

• A Auto Roulette está disponível como European, 
French e American Auto Roulette. 
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IMMERSIVE ROULETTE
Um jogo de roleta ao vivo totalmente diferente e 
de qualidade premium, com várias câmeras que 
aproximam ainda mais os jogadores da ação do jogo 
ao vivo. À medida que o crupiê ao vivo gira a roleta, 
os jogadores podem ver e seguir cada movimento da 
bolinha. 

• Replays instantâneos em câmera lenta da bolinha 
parando na caçapa vencedora da roleta

• Atrai novos jogadores para o seu site e também é 
ideal para vender a emoção única da Live Roulette 
para jogadores de RNG e apostas esportivas. 

FOOTBALL STUDIO ROULETTE 
Uma European Roulette aliada a uma animada 
atmosfera futebolística – a Football Studio Roulette 
promove uma discussão sadia e eterna sobre 
futebol, proporcionando jogos de alta qualidade. 

As estatísticas dos últimos resultados da Roleta 
ajudam a prever as rodadas futuras, através do 
número de vitórias seguidas para o lado Vermelho 
ou Preto.

• Ambiente temático de futebol

• Feed de resultados de futebol ao vivo.
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SALÃO PRIVADO
Nosso ambiente VIP superelegante e sofisticado 
oferece apostas máximas altas e controle 
aprimorado do jogador em uma mesa privada 
individualizada. 

• Os operadores podem aumentar os limites 
mínimos de aposta, mas não podem ser inferiores 
a € 1.500

• Quando os jogadores estiverem prontos para 
apostar, basta clicar em “Girar Agora”

• Outros jogadores não podem participar ou mesmo 
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VIP ROULETTE
Variantes VIP das nossas mesas European e 
French Live Roulette bem como da nossa mesa 
Auto Roulette, montadas nos ambientes VIP mais 
irreverentes e acolhedores. 

• Várias mesas VIP na European e French Roulette

• Mesa de Auto Roulette VIP automatizada que 
oferece 60 a 80 rodadas de jogo por hora

• Limites de apostas estrategicamente definidos 
para atrair grandes apostadores.

INSTANT ROULETTE
Na Instant Roulette, estamos usando 12 roletas 
Automáticas individuais e sincronizadas para 
atender ao anseio dos jogadores por resultados 
quase instantâneos. As roletas giram quase 
continuamente, com as bolinhas caindo uma após a 
outra nas diferentes roletas. 

Os jogadores podem jogar no seu próprio ritmo, pois 
o tempo de aposta é ilimitado. Basta o jogador clicar 
no botão “JOGAR AGORA” para iniciar a rodada. A 
roleta que mais próxima ao lançamento da bolinha 
seguinte é então selecionada automaticamente 
como a roleta na qual o jogador estará apostando 
para esta rodada de jogo. Os jogadores que optarem 
por um ritmo mais rápido podem simplesmente 
clicar em “REAPOSTAR” e “JOGAR AGORA” para 
iniciar a próxima rodada imediatamente com a 
mesma aposta.
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DEDICATED ROULETTE
Nossa roleta dedicada oferece a opção de um 
estúdio completamente recheado, com diversas 
câmeras HD ao redor da roleta e do crupiê, em suas 
mesas dedicadas de Live Roulette. 

Totalmente personalizável - você escolhe o número 
de câmeras, ângulos e tomadas das câmeras, e 
cortes para atender às necessidades de sua marca e 
jogadores.

DOUBLE BALL ROULETTE
Uma variação única da Roleta tradicional usando 
duas bolinhas para entregar dois números 
vencedores de uma única rodada. Disponível apenas 
na Evolution, a Live Double Ball Roulette é uma 
estreia mundial que abrange apostas incríveis na 
Roleta e probabilidades emocionantes de até 1.300 
para 1.

• Apostas internas – basta qualquer uma das 
bolinhas cair na caçapa de um número apostado 
para que o jogador saia vitorioso. O jogador 
ganhará em dobro se ambas as bolinhas 
retornarem o resultado apostado pelo jogador

• Apostas externas – ambas as bolinhas devem cair 
nos números apostados para ganhar Por exemplo, 
para uma aposta em uma vitória vermelha, ambas 
as bolas devem cair em um número vermelho

• Aposta Double Ball Jackpot – para ganhar, ambas 
as bolinhas devem cair no número selecionado. 

DUAL PLAY ROULETTE
Uma estrutura avançada de câmera e som que 
adiciona a funcionalidade Jogada Dupla a qualquer 
mesa de roleta em seu cassino físico. 

• Permite que um número virtualmente ilimitado de 
jogadores on-line adicionais joguem na mesa

• Os jogadores adicionais podem jogar no local ou 
de qualquer lugar do mundo

• Alcance mais jogadores para impulsionar sua 
marca e receita.
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RULETA EN VIVO
A Ruleta En Vivo é a nossa solução personalizável 
de Live Roulette disponível para qualquer operador 
de jogo licenciado na Espanha. O estúdio ao vivo 
totalmente equipado opera no Casino Odiseo em 
Múrcia, Espanha, onde também temos a capacidade 
de acomodar mesas dedicadas para nossos 
licenciados. 

Neste estúdio, construído propositadamente, temos 
crupiês ao vivo de língua espanhola – homens e 
mulheres – disponíveis 24 horas por dia.
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ROLETAS DE FALANTES NATIVOS
Uma solução localizada desenvolvida para jogadores 
locais ajuda você a se aproximar do seu público. 
Os crupiês nativos interagem fortemente com os 
jogadores e estendem o tempo de jogo, o índice 
de retorno dos jogadores aumenta, temos maior 
fidelidade e valor ao longo do ciclo de permanência 
do jogador. Com nossa plataforma flexível e 
instalações do estúdio de produção de última 
geração, podemos criar e implantar rapidamente 
para praticamente qualquer mercado. 

Temos a mais ampla gama de soluções localizadas 
e a pronta entrega com mesas de crupiês nativos. 
Atualmente, temos soluções localizadas com crupiês 
nativos em inglês, italiano, sueco, alemão, russo, 
dinamarquês, francês, flamengo, turco, árabe, 
norueguês, espanhol, finlandês, japonês e romeno.



O objetivo da Roleta é prever o número em que a 
bola cairá fazendo uma ou mais apostas que cobrem 
esse número específico. Na European e French 
Roulette, a roleta inclui os números 1–16 mais um 
único 0 (zero).

Você pode fazer inúmeros tipos de apostas na mesa 
de Roleta. As apostas podem abranger um único 
número ou uma faixa específica, cada tipo de aposta 
tem sua própria taxa de pagamento. 

As apostas feitas nos espaços numerados na área 
de apostas, ou nas linhas entre eles, são chamadas 
de apostas internas, enquanto as apostas feitas nas 
caixas especiais abaixo e ao lado da grade principal 
de números são chamadas de apostas externas. Uma 
aposta direta ou uma aposta dividida são exemplos 
de apostas internas, apostas em vermelho/preto ou 
par/ímpar são exemplos de apostas externas.
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Após o término do tempo de aposta, a bolinha é 
lançada na roleta. A partir daí, basta aguardar a 
bolinha cair em uma das caçapas enumeradas. Você 
ganhará caso tenha feito uma aposta que cubra esse 
número específico. 

As apostas vizinhas são feitas em uma área especial 
de apostas oval ou em forma de pista de corrida 
que permite que você faça apostas vizinhas e outras 
apostas especiais de uma maneira mais simples. 
Cada aposta cobre um conjunto diferente de 
números e oferece diferentes probabilidades de 
pagamento. Os pontos de aposta serão destacados 
no tabuleiro sempre que o jogador optar pelas 
apostas vizinhas. 
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APOSTAS FAVORITAS
Você pode salvar suas apostas favoritas, para que 
sejam facilmente acessíveis nas rodadas futuras em 
qualquer mesa de roleta. Esse recurso permite que 
você salve uma aposta preferida ou uma combinação 
de diferentes tipos de apostas. Você pode salvar e 
editar uma lista de até 15 apostas de sua preferência 
e nomear uma a uma, como desejar.

Na segunda aba de apostas favoritas, você poderá 
fazer as apostas especiais “Finale en plein” e “Finale 
a cheval” de uma forma mais rápida e simples. 

VISÃO DA MESA
Você pode escolher sua visão do jogo clicando no 
botão “Visualizar” (ícone da câmera) na barra de 
ferramentas. Escolha entre visualização imersiva, 
clássica e 3D. A maioria dos jogos de roleta oferece 
todas as três opções de visualizações, enquanto a 
Double Ball Roulette oferece apenas a Imersiva e 
Clássica.
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ELEMENTOS DA INTERFACE DO USUÁRIO

TABULEIRO DE APOSTAS

Faça apostas clicando no local apropriado do 
tabuleiro de apostas.

APOSTAS FAVORITAS

Você pode salvar e editar até 15 apostas 
favoritas.

NÚMEROS GANHADORES

A exibição que mostra os últimos números 
vencedores da roleta.

APOSTAS VIZINHAS

Clique em um número para fazer uma aposta 
que cobre um conjunto de números. Você pode 
alterar o número de apostas vizinhas para 
selecionar.

JOGO AUTOMÁTICO

Após fazer uma aposta, o Jogo Automático 
permite que você repita as mesmas apostas 
para um número selecionado de rodadas do 
jogo.

ESTATÍSTICAS

Clique aqui para mostrar os números quentes 
(hot) e frios (cold). Selecione a partir de quantas 
rodadas você deseja mostrar estatísticas, de 50 
a 500 rodadas.
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A roleta ao vivo mais rápida do mundo é jogada com 
12 roletas automáticas individuais e sincronizadas 
para atender à necessidade dos jogadores que 
almejam resultados quase instantâneos!

As 12 roletas de zero simples ao vivo numeradas 
giram continuamente. As bolinhas vão caindo 
uma após a outra nas diferentes roletas após uma 
pequena pausa e queda da bolinha anterior. 

TEMPO ILIMITADO DE APOSTAS

O tempo de apostas é ilimitado, permitindo que 
você jogue no seu próprio ritmo. Após colocar suas 
apostas na mesa, basta clicar no botão “JOGAR 
AGORA” para dar início à rodada. A roleta mais 
próxima da próxima queda da bolinha é então 
selecionada automaticamente como a roleta na qual 
você está apostando. 

Por fim, a bolinha cairá em uma das caçapas 
enumeradas da roleta. Você ganhará caso tenha feito 
uma aposta que cubra esse número específico. 

Se você optar por um ritmo mais rápido, basta 
clicar em “REAPOSTAR” e depois no botão 
“JOGAR AGORA” para iniciar a próxima rodada 
imediatamente com a mesma aposta ou usar o 
Jogar Automático para fazer a mesma aposta 
automaticamente. 
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O Evolution First Person Roulette é um jogo de 
roleta baseado em Gerador de Números Aleatórios 
(RNG) de altíssima qualidade. O First Person 
Roulette é uma versão mais avançada da Roleta de 
zero simples clássica. Com uma pilha de fichas ultra 
realista, que corresponde ao saldo na palma da mão 
do jogador, é fácil mergulhar de cabeça no jogo.

As apostas são feitas a partir da pilha de fichas, 
que é mostrada em 3D e atualizada para espelhar 
exatamente o saldo momentâneo do jogador.

REAPOSTAR E GIRAR PARA UM JOGO 
MAIS RÁPIDO

Após fazer as apostas, clique no botão “GIRAR” 
para iniciar o lançamento da bolinha. Assim que o 
resultado de cada giro é mostrado, serão mostrados 
dois botões na tela.

“REAPOSTAR e GIRAR” repete a aposta que o 
jogador fez na rodada anterior e imediatamente gira 
a roleta. “DOBRAR 2x e GIRAR” dobra a aposta que 
o jogador fez na rodada anterior e imediatamente 
gira a roleta. 

FIRST PERSON AMERICAN ROULETTE

Também disponível como First Person American 
Roulette, esta é a versão mais autêntica da clássica 
Roleta Americana com dois zeros, e oferece todas as 
apostas habituais desse jogo

O botão exclusivo “JOGAR AO VIVO” é uma 
poderosa ferramenta que permite que os licenciados 
do Evolution apresentem facilmente aos jogadores 
RNG a emoção do Live Casino.
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ELEMENTOS DA INTERFACE DO USUÁRIO

NÚMEROS GANHADORES

A exibição que mostra os últimos números 
vencedores da roleta. 

JOGAR AO VIVO

O botão “JOGAR AO VIVO” leva você 
diretamente à Roleta ao Vivo. 

PILHA DE FICHAS

Uma representação 3D do saldo disponível do 
jogador. 

BOTÃO GIRAR

Clique no botão “GIRAR” quando estiver 
pronto para a próxima rodada. 

DOBRAR 2X

Disponível quando você fez uma aposta. Dobra 
todas as suas apostas até o limite máximo. 
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VISÃO GERAL DO JOGO

VARIANTES

DISPOSITIVOS

PAGAMENTOS

CONTEÚDOS DE MARKETING

COMO JOGAR

INSTANT ROULETTE

FIRST PERSON ROULETTE



TODOS OS JOGOS DISPONÍVEIS EM TODOS OS DISPOSITIVOS

ENTRE EM CONTATO COM O ADMINISTRADOR DE SUA CONTA PARA MAIS INFORMAÇÕES AS FOTOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS E OS PRODUTOS PODEM VARIAR

VISÃO GERAL DO JOGO

VARIANTES

DISPOSITIVOS

PAGAMENTOS

CONTEÚDOS DE MARKETING

COMO JOGAR

INSTANT ROULETTE

FIRST PERSON ROULETTE



APOSTA
ABRANGÊN-
CIA

PAGA

Apostas internas

Direta 1 número 35:1

Dividir 2 números 17:1

Rua 3 números 11:1

Canto 4 números 8:1

Linha 6 números 5:1

Apostas externas

Dúzia/Coluna 12 números 2:1

Vermelho/Pre-
to 18 números 1:1

Par/Ímpar 18 números 1:1

Baixo (1–18)/
Alto (19–36) 18 números 1:1

APOSTA
ABRANGÊN-
CIA

PAGA

Apostas Internas (Qualquer bolinha pode cair 
no(s) número(s) escolhidos para ganhar. O joga-
dor ganha em dobro se ambas as bolinhas caírem 
nos números apostados.)

Direta 1 número 17:1

Dividir 2 números 8:1

Rua 3 números 5:1

Canto 4 números 3,5:1

Linha 6 números 2:1

Apostas externas (Ambas as bolinhas devem cair 
nos números apostados para ganhar. Por exem-
plo: para uma aposta no vermelho vencer, ambas 
as bolinhas devem cair em uma caçapa de núme-
ro vermelho.)

Dúzia/Coluna 12 números 8:1

Vermelho/Pre-
to 18 números 3:1

Par/Ímpar 18 números 3:1

Baixo (1–18)/
Alto (19–36) 18 números 3:1

Duas bolas em 
qualquer nú-
mero

1 número 35:1

Duas bolas no 
número sele-
cionado

1 número 1300:1

PAGAMENTOS

ENTRE EM CONTATO COM O ADMINISTRADOR DE SUA CONTA PARA MAIS INFORMAÇÕES AS FOTOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS E OS PRODUTOS PODEM VARIAR

DOUBLE BALL ROULETTE
ROLETA

VISÃO GERAL DO JOGO

VARIANTES

DISPOSITIVOS

PAGAMENTOS

CONTEÚDOS DE MARKETING

COMO JOGAR

INSTANT ROULETTE

FIRST PERSON ROULETTE



APOSTA
ABRANGÊN-
CIA

PAGA

Apostas internas

Direta 1 número 29–499:1

APOSTA
ABRANGÊN-
CIA

PAGA

Apostas internas

Direta 1 número 19–1999:1

APOSTA
ABRANGÊN-
CIA

PAGA

Apostas internas

1 Barra de 
Ouro 1 número 88x

Direta 1 número 19:1

ENTRE EM CONTATO COM O ADMINISTRADOR DE SUA CONTA PARA MAIS INFORMAÇÕES AS FOTOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS E OS PRODUTOS PODEM VARIAR

LIGHTNING ROULETTE 

XXXTREME LIGHTNING ROULETTE 

GOLD BAR ROULETTE 

PERCENTAGEM DE PAGAMENTO 
TEÓRICO

Standard Roulette: 97,30%.  

French Roulette: 98,65% 

American Roulette: 94,74% 

Lightning Roulette: 97,30% 

XXXtreme Lightning Roulette: 97,30% 

Gold Bar Roulette: 97,30% 

Football Studio Roulette: 97,30% 

Double Ball Roulette: 97,30%VISÃO GERAL DO JOGO

VARIANTES

DISPOSITIVOS

PAGAMENTOS

CONTEÚDOS DE MARKETING

COMO JOGAR

INSTANT ROULETTE

FIRST PERSON ROULETTE



Todas as nossas imagens e recursos de jogo para do Live Roulette e First Person Roulette podem 
ser acessados direto da nossa área de cliente: https://clientarea.evolution.com/

ENTRE EM CONTATO COM O ADMINISTRADOR DE SUA CONTA PARA MAIS INFORMAÇÕES AS FOTOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS E OS PRODUTOS PODEM VARIAR

VISÃO GERAL DO JOGO

VARIANTES

DISPOSITIVOS
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INSTANT ROULETTE

FIRST PERSON ROULETTE


