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1 - Inscrições  

1.1 Poderão se inscrever no concurso cervejeiros caseiros associados à ACervA Carioca em 

situação regular.  

1.2 As inscrições são limitadas a um estilo e as solicitações deverão ser feitas através do 

site loja.acervacarioca.com.br, de 23/08/2019 a 24/09/2019.  

1.3 O valor da inscrição é de R$40,00 e o pagamento será realizado diretamente pelo site.  

1.4 Cada cervejeiro, ou grupo, terá direito a uma única inscrição. 

1.5 Os jurados do concurso que atenderem os requisitos do item 1.1 não poderão se 

inscrever.  

1.6 O staff diretamente ligado à organização do concurso não poderá se inscrever no 

concurso.  

2 - As amostras  

2.1 Serão aceitas APENAS garrafas de vidro na cor âmbar, nos volumes de 300 (caçulinha), 

500 (inglesa) ou 600 ml (caçula ou padrão comercial, com ou sem relevo com a inscrição 

“cerveja” ou “ambev”). Verificar as imagens das garrafas no anexo III desse regulamento.  

2.2 Todas as garrafas devem estar limpas e sem cola, tinta, rótulo ou identificação que não 

seja a etiqueta requisitada por este concurso. As garrafas devem ser fechadas com tampas 

do tipo pry-off nas cores prata, branca ou preta e não devem conter nenhum tipo de 

informação que possa identificar a amostra.  

2.3 Os participantes deverão enviar 4 garrafas, idênticas e de igual volume para cada 

inscrição realizada, conforme item 2.1.  

2.4 Cada garrafa deverá ser identificada através de uma etiqueta, como exemplo dado no 

Anexo I deste regulamento.  

2.5 Todas as garrafas enviadas por inscrição deverão ter a mesma identificação.  

2.6 Os inscritos que enviarem garrafas que não respeitem os requisitos listados acima 

serão automaticamente desqualificados e não terão direito a reembolso da taxa de 

inscrição.   

 

 

 

 

3 - Recepção e controle das amostras  

3.1 A equipe técnica será responsável pela recepção e controle das amostras, avaliando e 

verificando a inscrição e o estado das amostras enviadas.  
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3.2 As amostras que apresentarem irregularidades serão descartadas e desqualificadas da 

competição.  

3.3 As amostras válidas serão guardadas em ambiente de forma a garantir uma boa 

conservação das cervejas apresentadas.  

4 - Envio das amostras  

4.1 As amostras deverão ser enviadas ou entregues nos endereços futuramente indicados.  

4.2 As amostras deverão estar devidamente embaladas de forma a prevenir qualquer tipo 

de acidente com o manuseio. Mesmo as amostras entregues em mãos deverão estar 

embaladas como se fossem ser enviadas via correios. Essa medida visa a segurança de 

todos.  

4.3 As amostras deverão ser recebidas entre os dias 01/10/2019 e 11/10/2019. Os 

inscritos são responsáveis pelo envio e respectivos prazos de entrega.  

4.4 As amostras enviadas para o concurso não são retornáveis. Qualquer dúvida a respeito 

das entregas, favor entrar em contato pelo e-mail: concurso@acervacarioca.com.br.  

5 - Julgamento  

5.1 Os estilos a serem julgados serão: ➢ ESTILO LIVRE - possa representar o estilo de 

vida carioca. Ver Anexo II (página 7). 

5.2 A avaliação respeitará os critérios técnicos estabelecidos pela comissão organizadora 

do concurso, que deverá constituir-se na única fonte de referência a ser utilizada.   

5.3 Cada jurado deverá avaliar as cervejas que lhe couberem, avaliando os seguintes 

atributos: • Aroma; • Aparência; • Sabor; • Sensação de boca; • Estilo; • Impressão geral; 

• Equilíbrio e drinkability.  

5.4 O julgamento será feito por membros da ACervA Carioca e não associados com 

notório saber sobre o universo das cervejas, de acordo com as Diretrizes de Estilo BJCP 

2015, em duas etapas:  

1ª Etapa: Julgamento das amostras estará sem qualquer identificação do competidor, 

realizada às cegas de acordo com modelo de avaliação do BJCP e seleção das 6 (seis) 

melhores amostras, com pelo menos uma amostra de casa mesa de julgamento, para a 

rodada final de avaliação do estilo.  

2ª Etapa : Rodada Final : Ouro, Prata e Bronze para o 1°, 2° e 3° lugares, desde que tenham 

obtido notas mínimas de 38, 30 e 25 pontos na pontuação das súmulas de avaliação, 

respectivamente. Para essas cervejas a AcervA Carioca premiará os participantes com um 

certificado.  

Ouro: uma cerveja que representa o melhor de sua categoria, exemplificando com 

precisão as características do “estilo”, com apropriado equilíbrio entre o sabor, aroma e 

aparência.  

Prata: uma excelente cerveja que pode ter uma leve variação nas características do 

“estilo”, porém mantém os principais parâmetros de sua categoria, mostrando excelente 

sabor, aroma e aparência.  

mailto:concurso@acervacarioca.com.br
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Bronze: um bom exemplo do estilo que foge em alguns poucos parâmetros do “estilo” 

e/ou tem alguns poucos defeitos no sabor, aroma e aparência.  

5.5 Na Ficha de Avaliação de cada cerveja haverá um espaço destinado à atribuição de 

comentários. O registro de comentários do avaliador é obrigatório.  

5.6 As cervejas que por ventura tiverem uma pontuação acima de 38 pontos na súmula de 

avaliação na primeira etapa e mesmo assim não obtiveram certificado, será concedido um 

certificado de menção honrosa.  

6 - Divulgação dos Resultados  

6.1 A divulgação dos vencedores será feita durante a festa de encerramento do Festival no 

dia 19 de outubro de 2019.  

6.2 Todas as fichas de avaliação serão disponibilizadas futuramente pela organização 

deste concurso num prazo de até 60 dias úteis. As fichas não terão o nome do cervejeiro, 

a identificação das fichas será feita pelo código de inscrição. Assim, cada cervejeiro poderá 

decidir se identifica suas fichas ou se permanece anônimo.  

7 - Considerações Finais  

7.1 É vedada qualquer promoção, representação de certificado ou publicidade gráfica para 

fins comerciais que façam referência a qualquer título obtido neste concurso. O 

desrespeito dessas normas, assim como a qualquer cláusula deste regulamento, 

acarretará em sanções ao participante, podendo o mesmo ser desclassificado do concurso 

2019, excluído de futuros concursos realizados sob a chancela da ACervA Carioca, 

podendo ainda resultar na desfiliação perante a associação.  

7.2 Os inscritos declaram ter conhecimento e aceitar os termos deste regulamento.  

8 - Casos Omissos  

8.1 Os casos não previstos no regulamento serão decididos pela comissão organizadora da 

competição e informado aos participantes.  

8.2 As decisões são consideradas definitivas, não cabendo recurso das mesmas.  
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ANEXO I  

                        

  

 

 

 

 

 

                        

  

 

 

 

 

 

CONCURSO ESTADUAL 
ACERVA CARIOCA 

Nome: 

Email: 

Número de Associado: 

Telefone: 

Estilo: 

Informações adicionais: 
 
 
 
 
 
 

PRENDER UMA ETIQUETA EM CADA 
GARRAFA UTILIZANDO APENAS UM 
ELÁSTICO. NÃO USAR FITA ADESIVA OU 
COLA. 

CONCURSO ESTADUAL 
ACERVA CARIOCA 

Nome: 

Email: 

Número de Associado: 

Telefone: 

Estilo: 

Informações adicionais: 
 
 
 
 
 
 

PRENDER UMA ETIQUETA EM CADA 
GARRAFA UTILIZANDO APENAS UM 
ELÁSTICO. NÃO USAR FITA ADESIVA OU 
COLA. 
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ACERVA CARIOCA 
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PRENDER UMA ETIQUETA EM CADA 
GARRAFA UTILIZANDO APENAS UM 
ELÁSTICO. NÃO USAR FITA ADESIVA OU 
COLA. 
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PRENDER UMA ETIQUETA EM CADA 
GARRAFA UTILIZANDO APENAS UM 
ELÁSTICO. NÃO USAR FITA ADESIVA OU 
COLA. 
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ANEXO II 

Instruções de Entrada: O participante deve especificar a natureza especial da 

sua cerveja, incluindo os ingredientes adicionais e eventuais processos especiais 

utilizados para a produção da cerveja. O participante deve apresentar as 

Estatísticas Vitais para a cerveja, bem como uma breve descrição sensorial ou 

uma lista de ingredientes utilizados em sua elaboração. Sem estas informações, 

os juízes não têm nenhuma base para comparação. 

Impressão Geral: Variável. Uma cerveja leve, refrescante, equilibrada, com alta 

drinkability, para beber em qualquer situação. Deve demonstrar criatividade e 

inovação e não apenas repetir um estilo já existente. 

 

Aroma: Variável. O resultado deve ser sempre uma combinação harmoniosa, 

equilibrada e sem atrapalhar a proposta central de ser uma cerveja leve, 

refrescante e de alta drinkability. 

 

Aparência: Coloração variável de palha a âmbar. Podendo haver uma variação no 

EBC ou SRM em consequência de alguma especiaria ou fruta. 

Preferencialmente brilhante e com colarinho de boa persistência 

Sabor: Variável. O resultado deve ser sempre uma combinação harmoniosa, 

equilibrada e sem atrapalhar a proposta central de ser uma cerveja leve, 

refrescante e de alta drinkability 

 

Sensação de boca: Variável. O resultado deve ser sempre uma combinação 

harmoniosa, equilibrada e sem atrapalhar a proposta central de ser uma cerveja 

leve, refrescante e de alta drinkability. 

 

Comentários: A cerveja deve demonstrar criatividade e inovação e não apenas 

repetir um estilo já existente. Dessa maneira frutas, condimentos e  outros 

ingredientes adicionais, especialmente os que possam representar o estilo de vida 

carioca como sal, mate e água de coco, podem ser utilizados. Também é 

permitido o uso de processos que realcem as características desejadas de leveza 

e refrescância como Cold Mashing ou Kettle Souring. Pode conter diversos tipos 

de aromas e sabores e possuir um caráter simples e elegante ou complexo, mas 

nunca exagerado ao ponto de se tornar desequilibrado ou de prejudicar a sua 

drinkability.  

 

Instruções de Entrada: O participante deve especificar a natureza especial da 

sua cerveja, incluindo os ingredientes adicionais e eventuais processos especiais 

utilizados para a produção da cerveja. O participante deve apresentar as 

Estatísticas Vitais para a cerveja, bem como uma breve descrição sensorial ou 

uma lista de ingredientes utilizados em sua elaboração. Sem estas informações, 

os juízes não têm nenhuma base para comparação. 

Características vitais 

•       OG: variável 

•       FG: variável 

•       IBU: até 25 

•       EBC: até 18  

•       SRM: até 9 

•       ABV: até 5% 
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ANEXO III 

 

 


