
‘  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Sobre o Manual 

 

 Este Manual foi feito para você que já joga Poker 

mas ainda não consegue ser lucrativo. 

 

 Grande parte dos jogadores dos sites de Poker são 

recreativos, o que significa que estão jogando apenas 

por diversão ou para passar o tempo. 

 

 Por este motivo, com algumas dicas simples você 

já consegue chegar a um nível um pouco maior do que o 

nível do field dos torneios mais baratos (micro stakes) 

destes sites. 

 Vamos ver cada uma dessas dicas em detalhes aqui 

no E-book. 

 

 E se você realmente quiser se tornar um ótimo 

jogador de Poker, não pode deixar de conferir o meu 

curso de Poker. 

 Esta é a forma mais rápida e eficaz de se tornar 

verdadeiramente lucrativo no Poker. 

 

 

https://go.hotmart.com/L65874939X
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A ideia deste Manual é ser uma ferramenta rápida e 

simples para melhorar instantaneamente o seu jogo. 

Para isso, eu preparei 5 dicas ótimas para você. As 

4 primeiras são super simples e podem ser aplicadas 

ainda hoje. 

A quinta dica é mais complexa, e está tudo bem se 

você demorar um pouco para aprender de verdade. 

E por último temos ainda uma dica bônus que vai 

te mostrar o jeito certo de continuar evoluindo todos os 

dias no Poker! 

 

 

Quem sou eu? 

 

 

E aí, jogadores e jogadoras! Tudo bem com vocês? 

Meu nome é Felipe Carmanhani, e sou jogador 

profissional de Poker há 17 anos – desde 2004. 

Já tenho mais de 500 mil dólares de lucro somente 

em torneios do Pokerstars, e venho me dedicando 

cada vez mais a ensinar jogadores de Poker a se 

tornarem verdadeiramente lucrativos. 

 

Agora vamos para as dicas! 
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1. Não dê Limp! 

Se você já me acompanha no YouTube e viu algum 

dos meus reviews, já sabe o que eu acho desta jogada. 

O limp nada mais é do que entrar na mão pagando 

somente a aposta do Big Blind, ou seja, pagando 1 

blind. 

Se você quer disputar uma mão, é muito melhor dar 

um raise (aumentar a aposta), assim você possibilitará 

que menos jogadores entrem na mão para disputar com 

você. 

Se você não está confiante o suficiente para dar um 

raise, o melhor a fazer é dar fold (largar as cartas) e não 

limp. 

 

OBS: Em alguns casos muito específicos é possível 

dar limp com mãos fortes para fazer uma armadilha (limp 

trap). 
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2. Balanceamento de Range 

Para ser lucrativo no Poker, principalmente quando 

estiver jogando em um field mais técnico, é muito 

importante que os demais jogadores não consigam ler 

as cartas que você tem. 

 

Isso parece óbvio, mas grande parte dos jogadores 

acabam entregando muito facilmente quando estão com 

um jogo forte e quando estão com um jogo fraco. 

 

Isso não pode acontecer! O tamanho da sua 

aposta deve estar relacionado à sua posição, ao 

número de fichas que você possui e à posição do 

agressor (aquele que deu raise inicialmente). 

 

Se você vincular o tamanho da sua aposta à força 

do seu jogo, rapidamente as pessoas saberão quando 

você está com um jogo forte e quando você está com um 

jogo fraco. 

 

 
 Este vídeo do YouTube é 

excelente para aprender a balancear o 

seu Range: 

 

https://youtu.be/VIYQD5ESTnM
https://youtu.be/VIYQD5ESTnM
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3. Como jogar muitos Freerolls 

Freeroll é um torneio de Poker com entrada 

gratuita, ou seja, com buy-in igual a zero. Os Freerolls 

podem ter premiação em dinheiro ou, como é mais 

comum, podem ser satélites para torneios maiores. 

Por ter uma entrada gratuita, os Freerolls são uma 

excelente forma de dar os primeiros passos no Poker 

online, podendo ainda garantir uma premiação em 

dólares!  

Para ajudar os jogadores a encontrar os Freerolls, 

eu criei este grupo no Telegram de divulgação dos 

Freerolls dos maiores sites de Poker, inclusive com as 

senhas para participação. 

Além disso, estou sempre fazendo Freerolls para os 

alunos do meu Curso e para os membros do Canal 

do Youtube, com premiação em dinheiro. 

 

Para se tornar membro do canal e participar dos meus 

Freerolls, é só entrar no canal do Youtube e clicar em 

seja membro. Depois é só escolher em qual nível de 

membro você quer entrar. 

 

https://t.me/Carmanhani
https://go.hotmart.com/L65874939X
https://www.youtube.com/c/FelipeCarmanhani
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4. Foque em uma modalidade 

 Todos os grandes sites de Poker possuem inúmeras 

modalidades de Poker. O foco do meu canal é no Texas 

Hold’em, porém dentro desta modalidade ainda existem 

muitas outras estruturas diferentes. 

 É comum que os jogadores iniciantes fiquem 

“tentando a sorte” em diferentes modalidades de Poker. 

Entram em um cash game, depois em um torneio deep 

stack, depois em um torneio com Bounty, depois em um 

Sit & Go... 

 Isso não é recomendado, visto que vai servir 

somente para confundir os novos jogadores. Cada 

estrutura possui uma forma melhor de jogar, e algumas 

jogadas que podem funcionar em uma estrutura podem 

não funcionar nas outras. 
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5. Ranges de Open de cada Posição 

 

Boa parte dos jogadores profissionais considera o 

pré-flop como o momento mais importante das mãos do 

Poker. 

Dentro do pré-flop, um dos conceitos mais 

importantes é saber com quais mãos você deve dar 

Raise de cada uma das posições da mesa. 

Este conjunto de mãos é chamado de Range, e 

existe um range de Open para cada uma das posições. 

 

 

 

 

Obs: Este é um conteúdo um pouco mais técnico. 

 

Se você for iniciante, talvez ache esses ranges um 

pouco mais complicados, mas é só continuar praticando 

e estudando que isso ficar cada vez mais claro para 

você. 
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Na imagem acima estão as posições da mesa, caso 

você ainda não tenha decorado. 

Agora vamos falar de cada uma das posições e 

mostrar quais são as cartas que você deve dar open 

raise (ou seja, dar raise quando todos os jogadores 

anteriores deram fold). 
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UTG (Under the Gun / Sob a Arma): Por ser o 

primeiro jogador a falar, você só deve abrir as mãos 

mais fortes nesta posição. 

Esta é a posição que mais corre risco de encarar 

algum jogador com um jogo muito mais forte, por isso 

daremos raise somente com as 12,5% mãos mais 

fortes. 

Clique aqui para ver todas as mãos do Range de 

UTG. 

 

 

UTG + 1: Esta é a segunda posição da mesa. 

Portanto, continua sendo uma posição ruim, porém um 

pouco melhor do que a posição de UTG. 

Desta forma, também abriremos poucas mãos 

(somente 14%) desta posição 

Clique aqui para ver todas as mãos do Range de 

UTG + 1. 

 

 

 

 

 

https://pokerbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/04/RangeUTG.png
https://pokerbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/04/UTG1.png
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UTG + 2: Aqui já podemos abrir um pouco mais de 

mãos, porém não muitas. Por ser somente a terceira 

posição da mesa e ainda haver muitos jogadores para 

falar, vamos abrir 18% das mãos. 

Clique aqui para ver todas as mãos do Range de 

UTG + 2. 

 

 

UTG + 3 ou Lojack: Um pouco melhor que as 

posições anteriores, porém ainda existem mais 5 

jogadores para falar, por isso não podemos abrir as mãos 

medianas nesta posição – somente as 21% mais fortes. 

Clique aqui para ver todas as mãos do Range de 

Lojack. 

 

 

Hijack: Aqui fica a última posição antes das late 

positions. Portanto, já é possível abrirmos 28% das 

mãos. Isso ocorre porque 4 jogadores já tiveram a 

oportunidade de jogar e escolheram dar fold, e somente 

outros 4 jogadores poderão falar depois de você. 

Clique aqui para ver todas as mãos do Range de 

Hijack. 

 

https://pokerbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/04/utg2.png
https://pokerbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/04/MP.png
https://pokerbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/04/HJ.png
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Cutoff: Agora chegamos à segunda melhor posição 

da mesa! Como Cutoff, no pré-flop, você joga antes do 

Botão, do Small Blind e do Big Blind. 

Porém, no pós-flop você somente vai jogar antes 

do botão! Por isso que esta posição é tão boa: você vai 

jogar em posição contra quase todos os jogadores. 

Por isso, na posição de Cutoff podemos abrir cerca 

de 35% das mãos. 

Clique aqui para ver todas as mãos do Range de 

Cutoff. 

 

 

Botão ou Dealer: Esta é a melhor posição da mesa! 

Como botão, você vai ser o antepenúltimo a jogar antes 

do flop (após o Small Blind e o Big Blind), porém será o 

último a falar no pós-flop, o que te dará uma vantagem 

enorme sobre os demais jogadores. 

Por estar em vantagem de posição contra todos da 

mesa, nós poderemos abrir um range enorme de mãos. 

O nosso Range de botão será de 53% das mãos. 

Clique aqui para ver todas as mãos do Range de 

Botão. 

 

 

 

https://pokerbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/04/CO.png
https://pokerbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/04/BU.png
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Small Blind: O Small Blind é o penúltimo a falar 

antes do flop, porém tem a grande desvantagem de ser 

o primeiro a falar no pós-flop. 

Além disso, o Small Blind é obrigado a apostar a 

metade de 1 big blind imediatamente, antes mesmo de 

ver suas cartas. 

É muito comum que o jogador na posição de Small 

Blind tente roubar as blinds quando nenhum jogador 

tiver dado raise antes – ou seja, quando a mesa rodou 

em fold até chegar no Small Blind. 

Isso acontece porque, no pré-flop, falta somente o 

Big Blind para falar após o Small Blind. 

 

Outra observação sobre o Small Blind é que é 

possível dar limp, ou seja, pagar somente mais metade 

de 1 blind para completar a aposta do Big Blind. O Limp 

das outras posições normalmente é visto como uma 

jogada ruim, porém é muito comum e aceitável na 

posição de Small Blind. 

 

 

Clique aqui para ver todas as mãos do Range de 

Small Blind. 

 

 

https://pokerbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/04/SB.png
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DEFESA DE BIG BLIND: Esta posição é um pouco 

diferente das anteriores, visto que como Big Blind você 

nunca vai ser o primeiro a falar. Isso acontece porque, se 

todos os outros jogadores derem fold, você ficará 

imediatamente com as blinds e a mão se encerrará. 

Por isso, não temos um range de open raise de Big 

Blind. 

Mas para te ajudar a jogar na posição de Big Blind, 

vou deixar um Range de como você pode jogar caso o 

Botão dê um raise de 2 big blinds e você tenha um stack 

de 40 big blinds. Clique aqui para ver o Range de defesa 

de Big Blind nesta situação. 

 

Agora vamos para a lição mais importante 

deste Manual! 

 

É isso que vai fazer toda a diferença no seu 

jogo, possibilitando que você se torne lucrativo de 

verdade no Poker. 

https://pokerbrasil.com.br/wp-content/uploads/2022/01/Range-de-defesa-de-Big-Blind.jpeg
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6. Melhorando todos os dias no Poker 

Não caia no conto de que é possível virar 

profissional no Poker somente jogando. 

A prática realmente pode levar à perfeição, porém 

no caso do Poker a prática não é suficiente. 

Você vai precisar consumir conteúdos de alto 

nível de Poker para conseguir melhorar o seu jogo de 

fato. 

 

No meu canal do YouTube eu estou sempre 

postando vídeos teóricos e reviews de torneios de 

Poker. Esta é uma excelente forma de aprender com os 

acertos e os erros dos outros jogadores, sejam eles 

recreativos, regulares, profissionais ou até mesmo 

jogadores muito famosos dos grandes torneios de Poker. 

 

Estes conteúdos gratuitos sem dúvidas irão 

contribuir muito para o seu avanço no Poker. 

 

Porém, para se tornar um jogador lucrativo de 

verdade e alcançar o sonho de ser um jogador 

profissional, é muito importante que você entre para o 

meu curso de Poker. 

 

https://go.hotmart.com/L65874939X
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Eu já fiz dezenas de cursos de Poker e posso 

garantir que este é o curso de Poker mais completo da 

atualidade. 

 

No curso, você vai aprender desde conceitos 

básicos que irão fazer total diferença no seu jogo, até as 

técnicas e ferramentas mais avançadas utilizadas pelos 

jogadores mais lucrativos do mundo. 

 

Isso é um pouco do que você vai aprender no curso: 
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Além disso, como aluno do curso, você ainda vai ter: 

➔ Acesso ao grupo exclusivo no Discord; 

➔ Todas as configurações do meu HUD no 

PokerTracker 4 e Hand2Note 

➔ Review completo de um torneio jogado por 

você 

➔ Acesso aos Freerolls dos alunos – 500 

Dólares garantidos 

 

 

 

Para entrar para o curso e se tornar um jogador 

lucrativo de verdade, é só clicar aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

https://go.hotmart.com/L65874939X
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Por hoje é só, jogadores e jogadoras! Espero que este 

Manual tenha agregado de alguma forma no seu jogo. 

 

 

 

Espero em breve te ver no nosso curso! 

 

Um abraço! 


