
 
 

 

Desdobramento 8 Duplos e 6 Secos em 
16 cartões 

 
Com este incrível desdobramento você irá jogar com 8 

duplos, sendo 1 fixo e 7 desdobrados, e 6 palpites secos! 
 
Caso você jogasse 8 duplos em um único cartão você pagaria o 
valor de R$ 384,00. 

 

Com esta técnica de desdobramento você pagará apenas 
R$48,00 e terá quase que as mesmas chances se jogasse com 
apenas 1 cartão (R$384,00) 

 

O que é desdobramento lotérico? 
É uma “técnica” que se usa, em que alinhamos “mais apostas com menos valor 

investido”. É uma distribuição de palpites obedecendo uma ordem correta em 

que podemos apostar mais, com um valor menor, sendo a garantia de acerto de 

13 pontos. 

Qual valor deste desdobramento? 
Obedecendo a tabela abaixo, se gasta o valor de R$ 48,00 (sendo R$ 3,00 para 

cada volante – 16 volantes) – para desdobrar 8 palpites duplos, sendo 1 duplo 

fixo e 7 duplos desdobrados. 

 

Como funciona o desdobramento 8 duplos e 6 
secos? 
Você deve selecionar dentre os 14 jogos da Loteca, 1 jogo onde irá marcar 

como “duplo fixo” (esse duplo fixo será marcado em TODOS os 16 cartões 

obrigatoriamente). E deverá selecionar outros 7 jogos que irá utilizar a técnica 

proposta de “duplo desdobrado” e ainda selecionar os outros 6 jogos como 

palpites “secos”, veja o exemplo abaixo: 



Jogo 1 – duplo fixo – colunas 1X – se repetirá em todos os 16 cartões 

Jogo 2 – duplo desdobrado - colunas 1X 

Jogo 3 – duplo desdobrado - colunas 1X 

Jogo 4 – duplo desdobrado - colunas 1X 

Jogo 5 – duplo desdobrado - colunas 1X 

Jogo 6 – duplo desdobrado - colunas 1X 

Jogo 7 – duplo desdobrado - colunas 1X 

Jogo 8 – duplo desdobrado - colunas 1X 

 
OBS: No exemplo estou usando apenas as colunas 1X 

para facilitar o entendimento, mas você pode escolher as 

colunas duplas que preferir, mas SEMPRE obedecendo a 

distribuição proposta no esquema. 

 

Já marquei o duplo fixo e os 7 duplos 
desdobrados, o que faço agora? 
Nessa etapa resta marcar os 6 jogos que serão os seus “secos”, você deverá 

marcar os palpites nos 16 cartões, não pode variar, veja no exemplo: 

Jogo 9 – Seco 1 

Jogo 10 – Seco X 

Jogo 11 – Seco 2 

Jogo 12 – Seco X 

Jogo 13 – Seco 2 

Jogo 14 – Seco 1 

 
Qual a garantia de acerto nesse esquema? É 
garantido fazer os 14 pontos? 
Usando esse esquema de forma correta (no preenchimento) ele lhe garante 13 

acertos, DESDE QUE se acerte os 6 secos, os duplos fixos e claro, não pode 

ocorrer a coluna não “marcada” nos duplos, por exemplo: Você escolheu duplo 

1x, não pode dar coluna 2. Com um pouco mais de sorte, você pode fazer os 14 

pontos gastando muito pouco. 



Exemplo de Jogo: 

 

8 duplos, sendo 1 fixo e 7 desdobrados, e 6 secos 

 

Suponha que tenha escolhido o jogo 1 como “duplo fixo” (colunas 1X) e os 2 ao 8 

como “duplo desdobrado”, a tabelinha ficará da seguinte forma: 
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