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V CONCURSO DE CARCAÇAS CARNE PAMPA 

 

REGULAMENTO GERAL  

OBJETIVOS: 

O V Concurso de Carcaças Carne Pampa, promovido em parceria entre a 

Associação Brasileira de Hereford e Braford e o Frigorífico Marfrig, 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 gaúcha, 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 do 

Rio Grande do Sul. 

 Promover uma aproximação entre produtores, indústria e programa de carne 

de qualidade. 

 Marketing do Programa Carne Pampa, dos produtos certificados pelo 

programa, bem como da indústria frigorífica e dos produtores de genética 

alinhada à produção de carne de qualidade. 

 

LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO: 

O V Concurso de Carcaças Carne Pampa, será realizado na unidade Frigorífica do 

Grupo Marfrig localizada na cidade de Alegrete no Rio Grande do Sul. Sendo 

estipulada a seguinte data: 

 Unidade Marfrig Alegrete 

Data : 17 de maio (Nacional HB) 

 

OS ANIMAIS: 
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Estarão aptos a participarem deste concurso, animais machos castrados, que 

cumprirem as exigências sanitárias oficiais estabelecidas pelo Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento, e que, se enquadrarem nos padrões previstos pelo 

Programa Carne Pampa®. É importante salientar que somente animais certificados 

pontuarão nas etapas. 

Por questões logísticas e padronização, os lotes que participarão do concurso 

serão compostos por 22 animais. Será permitida a inscrição de, no máximo, três lotes 

por produtor. A inscrição de três lotes de animais de um mesmo produtor, só será 

permitida se a capacidade de abate diário do frigorífico não estiver completa, a fim de 

garantir que todos os inscritos participem com pelo menos um lote. 

O padrão aceito pelo Concurso de Carcaça serão os mesmos do 

Programa Carne  Pampa® vigentes para o Grupo Marfrig. 

 

INSCRIÇÕES: 

 As inscrições serão realizadas até um mês antes de cada etapa, podendo ser 

efetuadas das seguintes maneiras; diretamente na Associação Brasileira de Criadores 

de Hereford e Braford, pelo fone (53) 3242.1332 ou  Frigorífico Marfrig , pelo fone (53) 

3240.5700.   

ADMISSÃO: 

 Os lotes inscritos estarão sujeitos a uma admissão prévia (visando a 

uniformidade do concurso), que poderão ser realizadas até 15 dias antes por pessoas 

indicadas pela ABHB e/ou Frigorífico Marfrig.   

 

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. 

 

JULGAMENTO: 

Os animais serão julgados conforme os critérios descritos nas tabelas abaixo, 

sendo estipulado pontuações para cada um deles. Um corpo de jurados compostos 

por um representante da ABHB, um representante do Frigorífico (da etapa) e um 

profissional convidado acompanharão o processo. Após a classificação geral e 

premiação do melhor lote será escolhido pela comissão julgadora o melhor lote 

Hereford e o melhor lote Braford. 
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Obs.  

 A pontuação dos animais será a soma do lote de 22 animais, ou o número 

de animais aptos a serem pontuados conforme tabela: 

 

IDADE: 

 PONTOS 

Dente de leite 40 
2 dentes 30 
4 dentes 20 
6 dentes 10 

 

CONFORMAÇÃO: 

 PONTOS 

Côncava Eliminado 
Sub-côncava 0 
Retilínea 10 
Sub- convexa 20 
Convexa 30 

 

ACABAMENTO: 

 PONTOS 

Ausente Eliminado 
Escasso Eliminado 
Mediano 10 
Uniforme 20 
Excessivo 30 

 

PESO: 

Kg PONTOS 

200 a 219,99 10 
220 a 239,99 20 
240 a 259,99 30 
Acima 260 40 

 

SANIDADE: 
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 Quanto ao quesito sanidade, ficará sob responsabilidade do Serviço de 

Inspeção Federal (SIF) fazer o julgamento. Ficando a avaliação da seguinte forma: 

 PONTOS 

Conserva Eliminado 
TF -30 
NE -15 

 

 

PREMIAÇÃO: 

O Campeão receberá o valor adicional de 10% sobre o valor final. O segundo 

colocado de cada etapa receberá o valor adicional de 8% sobre o valor final, e o 

terceiro colocado de cada etapa receberá o valor adicional de 6% sobre o valor final do 

lote certificado. 

Demais lotes receberão as bonificações previstas na tabela de bonificação do 

Marfrig para animais abatidos no Programa Carne Pampa®. 

Os resultados serão divulgados no site da ABHB, após o término do concurso. 

Aos criadores cujos lotes se classificarem nas 3 primeiras colocações 

receberão um troféu a ser  entregue durante o Jantar dos destaques Hereford e 

Braford  no mês e dezembro em Porto Alegre - RS. 

 

Obs.  

 Fica reservada a comissão julgadora o direito de decisão sobre qualquer 

eventualidade não descrita no regulamento. 

 

 

MAIORES INFORMAÇÕES: 

Fabiana Rosa de Freitas – Gerente Programa Carne Pampa® 

 053 9945-7973 

 fabiana@carnepampa.com.br 

 

 

Diego Brasil – Gerente de Fomento do Grupo Marfrig 

 053 9945-1670  

mailto:fabiana@carnepampa.com.br
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 diego.brasil@marfrig.com.br 

 

mailto:diego.brasil@marfrig.com.br

