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1. OBJETIVOS DO CONCURSO 
 

1.1 Congregar as pessoas que produzem ou apreciam cerveja, estreitando os laços de 
amizade e integração entre os membros da Associação e com a comunidade em geral 
interessada na cultura cervejeira; 

1.2 Promover a cultura, o conhecimento e a apreciação da cerveja, difundindo e 
aprimorando o estudo da produção artesanal de cerveja entre seus associados e apreciadores; 

1.3 Estimular o aprimoramento técnico dos cervejeiros e a qualidade das cervejas 
caseiras através de feedbacks fornecidos nas fichas de avaliação. 
 

2. QUEM PODE PARTICIPAR 
 

2.1 Poderá se inscrever qualquer cervejeiro caseiro associado, adimplente a CERVALE. 
No caso de grupo cervejeiro (grupo cervejeiro caseiro formado por dois ou mais membros), 
todos os cervejeiros responsáveis pela produção devem ser associados e estar adimplentes à 
CERVALE. 

2.2 Neste concurso será permitida a inscrição de cervejas por membros da organização 
do concurso e por membros da diretoria da CERVALE, desde que estes não tenham contato 
com a triagem das amostras. 

2.3 Neste concurso será permitida a inscrição de cervejas por juízes e auxiliares do 
concurso, desde que estes não julguem e/ou sirvam a categoria para qual se inscreveram. 

2.4 TODAS AS AMOSTRAS INSCRITAS DEVEM, NECESSARIAMENTE, TER SIDO 
PRODUZIDAS DE MANEIRA ARTESANAL E CASEIRA. 

2.5 É proibida a inscrição de menores de 18 anos. 
 
 
2. CRONOGRAMA 
 

2.1 Este concurso seguirá o cronograma debatido e votado por unanimidade na última 
assembleia, realizada em dezembro de 2019. 

2.2 Serão realizados 4 grandes encontros temáticos que abrangerão quase todos os 
estilos possíveis de serrem produzidos. 

1° - LAGER & SOUR (Fev/20) 
      Abrangerá todos os estilos de baixa fermentação e ácidos/azedos. 
2° - MAIO BLACK (Maio/20) 
      Abrangerá todos os estilos escuros. 
3° - ALCOOL TEMPERADO (Jul/20) 
      Abrangerá todas as bebidas fermentadas que possuam no mínimo um condimento 

ou tempero em sua produção. 
4° - HOP and HOP (Nov/20) 
      Abrangerá todos os estilos que levam uma dose extra de lúpulo, seja na fervura, 

whirlpool ou dry hop. 
 
4. ESTILOS DE CERVEJA 
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4.1 Este concurso segue as Diretrizes de Estilo do BJCP. Para fins de julgamento, serão 
utilizadas as Diretrizes de Estilo BJCP 2015. 

4.2 Serão aceitas para inscrição para qualquer categoria de cerveja. 
4.3 Apenas a avaliação do jurí técnico será baseada na adequação ao estilo específico 

no qual ela foi inscrita, conforme as Diretrizes de Estilos do BJCP.  
4.4 Inscreva sua cerveja ou na categoria e subcategoria (estilo) na qual você considere 

que a cerveja terá um melhor desempenho. Os juízes não verão o seu formulário de inscrição. 
Os organizadores e juízes não poderão classificar ou reclassificar a sua amostra. 

 
5. INSCRIÇÕES 

 
5.1 O processo de inscrição deve ser efetuado dentro do prazo estipulado, apenas 

online, através do link do evento no site http://cervale.com. 
5.2 Não haverá taxa de inscrição. 
5.3 Somente será considerado inscrito o candidato que preencher corretamente o 

formulário de inscrição dentro do prazo determinado e estar adimplente junto a Associação 
desde o momento da inscrição até o momento da entrega da premiação. A inadimplência 
junto a Associação em qualquer período de tempo de duração do Concurso invalida a 
inscrição. 
 
6. RECEPÇÃO E CONTROLE DAS AMOSTRAS 
 

6.1 A Organização do concurso nomeará uma Equipe de Triagem que fará a 
recepção/coleta, verificação e codificação das amostras de cerveja. Esta equipe não poderá 
inscrever amostras para este concurso. 

6.2 A cada evento será verificada a regularidade da inscrição de cada amostra no 
recebimento/coleta das amostras. Amostras que apresentarem irregularidades na inscrição 
serão desqualificadas da etapa do concurso. 

6.3 Será retirada a etiqueta de identificação de cada amostra e atribuído a ela um 
número aleatório, de modo a tornar as amostras anônimas para o julgamento. 

7.4 A Equipe de Triagem guardará a relação entre a identidade da amostra e seu 
número de inscrição em completo sigilo até o final do julgamento de todas as cervejas e 
anuncio dos vencedores. 

 
 

7. PRAZOS 
 

7.1 As inscrições para cada etapa do concurso serão abertas 15 dias antes e encerradas 
no dia anterior ao evento. Não serão aceitas inscrições antes ou depois deste prazo. 

7.3 Todos os encontros terão como horário de início 09:00 da manhã, com prazo 
máximo para apresentação das amostras as 10:00. Não serão aceitas amostras entregues 
depois deste prazo. 
 
8. JÚRI TÉCNICO 
 

8.1 Os membros do Júri foram selecionados pela Organização a partir de dois ou mais 
dos seguintes critérios: 

       a. Juiz membro do BJCP; 
       b. Expoente nacional/internacional em julgamento de cerveja; 
       c. Reconhecida capacitação técnica; 
       d. Aspirante a juiz do BJCP; 
       e. Mestre Cervejeiro profissional; 
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       f. Sommelier de Cerveja formado nacional ou internacionalmente. 
8.2 Os membros do júri serão divididos nas seguintes atribuições: 
       a. Diretor de Julgamento: gerencia todas as operações de julgamento na 

competição. 
       b. Juiz Principal: avalia amostras de cerveja/hidromel atribuindo pontos que serão 

contabilizados para a classificação final, faz a revisão de todas as notas e documentos e lidera e 
orienta os demais juízes dentro de uma rodada. 

       c. Juiz: avalia amostras de cerveja/hidromel atribuindo pontos que serão 
contabilizados para a classificação final. 

       d. Auxiliar: auxilia os juízes, garantindo que estes tenham todos os materiais e 
recursos de que precisam e faz a conferência de todas as notas e documentos. 

 
9. VOTO “ACEITAÇÃO DO PÚBLICO” 
 

9.1 Com o objetivo de tornar mais justa à avaliação, conforme estabelecido em 
assembleia, fica instituído o voto “ACEITAÇÃO DO PÚBLICO”. Este avaliará a real aceitação do 
público presente no evento, percepção individual, o quão prazeroso é degustar aquela 
amostra. 

9.2 Todos os inscritos no evento tem direito a uma avaliação de cada amostra, que ao 
final será somada a avaliação do júri técnico e comporá a nota final da amostra. 

9.3 VISANDO UMA AVALIAÇÃO MAIS JUSTA, O SÓCIO OU GRUPO COM AMOSTRA 
INSCRITA, FICA IMPEDIDO DE AVALIAR. 

 
 
10. JULGAMENTO 
 

10.1 O julgamento das amostras ocorrerá na data de cada evento, conforme previsto 
no cronograma deste regulamento, 01 hora após o inicio do evento.  Os juízes e os 
participantes do evento receberão instruções completas com antecedência apropriada. 

10.2 Para a avaliação do júri técnico, todas as amostras de cerveja serão avaliadas em 
prova cega, sem o conhecimento da procedência das amostras por parte dos juízes. 

10.3 Cada amostra julgada receberá pontuações individuais dos juízes da rodada 
correspondente. A nota final será o consenso entre as pontuações individuais dos juízes, não 
necessariamente a média aritmética. 

10.4 A identificação do juiz na ficha de avaliação é obrigatória. 
10.5 Cada juiz deverá fundamentar por escrito a pontuação dada para cada critério 

de avaliação. 
10.6  Cada juiz deverá identificar possíveis causas de problemas e dar sugestões de 

melhorias, quando aplicável. 
10.7 Para o voto “ACEITAÇÃO DO PÚBLICO”, cada participante do evento receberá 

uma ficha com a descrição da cerveja com a opção de atribuir pontuação de 01 a 25 pontos. 
Essa votação terá um tempo máximo de 30 minutos. Decorrido esse tempo, a organização 
recolherá as fichas e fará a soma com a nota técnica, que comporão a NOTA FINAL DA 
AMOSTRA. 

10.8 Em caso de empate serão usados os seguintes critérios: 
     - Melhor pontuação na avaliação do júri técnico; 
     - Melhor pontuação na avaliação “ACEITAÇÃO DO PÚBLICO” 
10.9 Persistindo o empate, caberá ao presidente da CERVALE o voto de minerva. 
10.10 Quaisquer decisões tomadas pela Organização são finais, não cabendo qualquer 

espécie de recurso. 
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11. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

11.1 CERVEJAS serão avaliadas segundo os seguintes critérios e pontuações: 
 
AVALIAÇÃO JURI TÉCNICO 
     a. Aroma (07 pontos):  
       - malte, lúpulo, ésteres e outros aromáticos. 
     b. Aparência (03 pontos): 
      - cor, limpidez e colarinho (retenção, cor e textura). 
     c. Sabor (10 pontos): 
     - malte, lúpulo, características da fermentação, equilíbrio, final/retrogosto e outras                         
características de sabor. 
     d. Sensação na Boca (05 pontos): 
      - corpo, carbonatação, calor (álcool), cremosidade, adstringência e outras         
sensações palatais. 
 
VOTO “ACEITAÇÃO DO PÚBLICO” 
   a. Impressão Geral (25 pontos):  
    - Avaliar o quão prazeroso é degustar aquela amostra. 
 
11.2 Todos os critérios serão avaliados se apropriados ou não para o estilo no qual a 

cerveja foi inscrita para o concurso, exceto o voto “ACEITAÇÃO DO PÚBLICO. 
11.3 A pontuação máxima, obtida através do somatório das pontuações para cada 

critério, é de cinquenta (50) pontos. 
11.4 A pontuação de cada evento será somada e ao final comporá a NOTA FINAL que 

premiará o CERVEJEIRO DESTAQUE CERVALE. A divulgação e premiação do grande vencedor do 
ano, será realizada na assembleia anual, agendada para o segundo domingo do mês de 
dezembro do ano de 2019. 
 
12. RESULTADOS 
 

12.1 A divulgação dos resultados de cada etapa do concurso ocorrerá as 13h no dia da 
realização de cada evento, conforme previsto no cronograma. Essa informação constará 
disponível no site, será enviada por email e no grupo do whatsapp,  com no mínimo 30 dias de 
antecedência. Posteriormente, os resultados estarão disponíveis pelo site e pela página oficial 
da CERVALE , no Facebook  e no Instagram. 

12.2 Serão premiadas com certificados as cinco (05) melhores cervejas avaliadas por 
evento, em ordem de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto colocados. 

12.3 O CERVEJEIRO DESTAQUE DO ANO será aquele que somar a maior pontuação 
dentre os (04) quatro eventos que serão realizados durante o ano. O premio para o grande 
vencedor será UMA CHOPEIRA ELÉTRICA UMA VIA, para poder degustar suas excelentes 
cervejas. Receberá também o certificado e uma publicação de destaque no site e nas redes 
sociais. 

12.4 Serão premiados os cervejeiros que ficarem em 2º e 3º. Esta premiação ainda será 
através de patrocínio. 

12.5 O Corpo de Jurados é livre e soberano em sua avaliação, não cabendo 
contestação de qualquer natureza subjetiva por parte dos concorrentes. 

 
13. RETORNO AOS PARTICIPANTES 
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13.1 Todos os inscritos receberão, apenas por e-mail, no prazo de 30 dias após a 

divulgação dos resultados, as fichas de avaliação da sua cerveja referente a avaliação do júri 
técnico, contendo pontuação, descrição da análise, identificação de problemas e sugestões de 
melhorias. 

 
14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

143.1 O participante que proceder com desrespeito ou prejuízo à Organização, ao Júri, 
aos Auxiliares, às Associações ou aos demais competidores, coletiva ou individualmente, será 
excluído do Concurso e poderá, ainda, ser excluído de eventos futuros, conforme avaliação da 
Organização. 

14.2 A Organização reserva-se o direito de deliberar sobre os casos omissos neste 
regulamento, tendo poder decisório terminativo. 

14.3 Todo candidato concorda em autorizar o uso gratuito da sua imagem, som de voz 
e nome na internet, em filmes, vídeos, imagens e cartazes, anúncios em jornais, revistas e 
televisão, toda mídia impressa ou eletrônica, pelo prazo de dois (2) anos, a contar da data de 
inscrição, independentemente de sua cerveja ser premiada. 

14.4 A inscrição neste Concurso pressupõe o conhecimento e aceitação plena pelo 
candidato das regras aqui contidas. 

14.5 É vedado, a qualquer tempo, o uso do nome do CONCURSO CERVEJEIRO 
DESTAQUE CERVALE para promoção, publicidade ou qualquer atividade comercial, sem que 
haja o expresso consentimento da Organização. 
 
15. CONTATO 
 

15.1 Caso necessário, os participantes poderão entrar em contato com a organização 
exclusivamente através do e-mail admin@cervale.com. 
 
 


