VIII CONCURSO DE CARCAÇAS
CARNE CERTIFICADA HEREFORD

REGULAMENTO GERAL
OBJETIVOS:
O VIII Concurso de Carcaças Carne Certificada Hereford, promovido em parceria
entre a Associação Brasileira de Hereford e Braford e o Frigorífico Verdi, tem como
principais objetivos:
•

•
•

•
•
•

Fomentar as raças Hereford e Braford, destacando suas qualidades em um
cenário competitivo onde cada vez mais se busca eficiência no campo, na
industrialização de carnes de qualidade diferenciada seguindo as atuais
demandas de consumo.
Contribuir para o desenvolvimento da pecuária catarinense, pois entendemos
que esse tipo de evento instiga os produtores a mostrarem seus pontos fortes.
Proporcionar encontros, que além do concurso em si, servirão para fazer
contatos, trocar experiências e incentivar que novos produtores participem do
programa.
Incentivar o uso de novas tecnologias, técnicas e manejos que possam ser úteis
na melhoria de resultados dentro dos diferentes sistemas produtivos.
Promover uma aproximação entre produtores, indústria e programa de carne de
qualidade.
Marketing do Programa Carne Certificada Hereford, dos produtos certificados
pelo programa através das marcas comerciais do Frigorífico Verdi junto ao Selo
de Qualidade Carne Certificada Hereford, bem como marketing da indústria
frigorífica e dos produtores de genética alinhada à produção de carne de
qualidade.

LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO:
O VIII Concurso de Carcaças Carne Certificada Hereford, será realizado no dia 03
de Dezembro de 2021, na unidade industrial do Frigorífico Verdi, localizado na cidade
de Pouso Redondo, Estado de Santa Catarina.

OS ANIMAIS:
Estarão aptos a participarem deste concurso, animais machos inteiros até zero
dentes, machos castrados e fêmeas, que cumprirem as exigências sanitárias oficiais
estabelecidas pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, e que, se
enquadrarem nos padrões previstos pelo Programa Carne Certificada Hereford®. É
importante salientar que somente animais certificados pontuarão nas etapas.
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Por questões logísticas e padronização, os lotes que participarão do concurso
serão compostos conforme a logística solicitada pelo frigorífico, sendo no mínimo uma
carga de 10 animais.
Parágrafo único: a pontuação será correspondente sempre aos 10 animais
identificados na linha de abate pela equipe do programa, conforme descrito no item
julgamento.
O padrão aceito pelo Concurso de Carcaças será o mesmo do Programa
Carne Certificada Hereford® vigente para o Frigorífico Verdi.

INSCRIÇÕES:
As inscrições serão realizadas até o dia 13 de novembro de 2021, diretamente
na ABHB ou com a Central de Compra de Gado do Frigorífico Verdi, conforme ANEXO
I.
Parágrafo único: Os produtores serão responsáveis pela incrição dos seus
lotes.

RECEBIMENTO DOS ANIMAIS:
Os animais serão recepcionados, identificados e inspecionados de acordo com
as normas do Serviço de Inspeção Federal (SIF), ainda de acordo com as mesmas
normas permanecerão em dieta hídrica até o momento do abate.

Admissão
Durante a “vistoria” ante-mortem realizado pelo técnico certificador e de posse da
papeleta de abate (onde conta os lotes inscritos no concurso), o técnico realizará a
admissão dos lotes conforme tenha sido inscrito previamente pelo produtor.
O técnico certificador tem o poder de desclassificação do lote, caso não esteja
enquadrado conforme os padrões raciais exigidos pelo programa ainda nos currais..
JULGAMENTO:
Os animais serão julgados conforme os critérios descritos nas tabelas abaixo,
sendo estipulada pontuações para cada um deles, de acordo com a classificação do
técnico certificador e realizado o somatório da pontuação após o recebimento do
romaneio do abate.
•

A pontuação do lote será a soma dos animais, conforme tabela:

Dente de leite
2 dentes
4 dentes

PONTOS
30
20
10
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6 dentes
8 dentes

- 05
- 05

CONFORMAÇÃO:
PONTOS
-10
10
20
30
40

Côncava
Sub-côncava
Retilínea
Sub- convexa
Convexa

ACABAMENTO
PONTOS
- 15
- 05
20
30
15

Ausente
Escasso
Mediano
Uniforme
Excessivo
PESO
Kg
200 a 219,99
220 a 239,99
240 a 259,99
Acima 260

PONTOS
10
20
30
40

CONTUSÕES

Carcaças com Grau 1

PONTOS
- 05

Carcaças com Grau 2
Carcaças com Grau 3

- 10
- 15

SANIDADE:
Quanto ao quesito sanidade, ficará sob responsabilidade do Serviço de Inspeção
Federal (SIF) fazer o julgamento. Ficando a avaliação da seguinte forma:
Graxaria
Conserva
TF
NE

PONTOS
-30
-20
-10
- 05
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PREMIAÇÃO MELHOR CARCAÇA
A premiação da melhor carcaça será realizada pelo somatório dos pontos descritos
acima, nos critérios de julgamento. Para critério de desempate, a carçaça mais jovem,
pesada e com cobertura de gordura melhor pontuada será a vencedora.

PREMIAÇÃO:
Os resultados serão divulgados no site da ABHB, junto com a pontuação dos
vencedores.
A premiação dos ganhadores do Concurso será durante o evento de Destaques
Hereford e Braford, com data a confirmar.
Obs.
•

Fica reservada a comissão julgadora o direito de decisão sobre qualquer
eventualidade não descrita no regulamento.

MAIS INFORMAÇÕES:
Felipe Azambuja – Gerente do Programa Carne Certificada Hereford®
•
•

053 99967-3367
expo.hereford@braford.com.br

Raoni Gonçalves Lopes – Coordenador do Programa Carne Certificada Hereford®
•
•

053 99963-7676
raoni@carnepampa.com.br

Central de Compra de Gado do Frigorífico Verdi
•

Ariel Henrique Bichels Verdi – Diretor do Frigorífico Verdi

•

047 99968-3050
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO
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