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REGULAMENTO  

CONCURSO DE CARCAÇAS ANGUS RS - 2019 

   

REALIZAÇÃO E OBJETIVOS:  
  

O Concurso de Carcaças Angus 2019 é um evento promovido em parceria entre a Associação 

Brasileira de Angus e o Frigorífico SILVA visando o estímulo a produção de animais de qualidade e o 

direcionamento da produção aos padrões de qualidade demandados pela indústria.  

  
  

LOCAL E DATAS DE REALIZAÇÃO:  
  

 O Concurso de Carcaças Angus RS 2019 será realizado em duas etapas, sendo a primeira no dia 19 de 

Julho de 2019 e a segunda no dia 06 de Dezembro de 2019, na UNIDADE SANTA MARIA, do 

Frigorífico SILVA – RS.  

  

DAS INSCRIÇÕES:  
  

As Inscrições deverão ser realizadas diretamente na Associação Brasileira de Angus através do 

e-mail concurso@carneangus.org.br, até o dia 10 de Julho de 2019 para a primeira etapa, e 28 de 

Novembro de 2019 para a segunda etapa. Todos os produtores participantes deverão realizar neste ato a 

previsão do número de animais que serão abatidos.  

Ao inscrever seu lote o produtor expressa sua concordância com o regulamento deste concurso e 

com a divulgação de sua participação na atividade e dos dados coletados durante o concurso, de forma 

impessoal e dissociada da imagem da propriedade. Não é obrigatório que o participante seja sócio da 

Associação Brasileira de Angus.  

O número de produtores/animais participantes será condicionado a capacidade de abate da 

unidade frigorífica. Será priorizada a participação do maior número possível de produtores. Desta forma, 

é facultada a inscrição de lotes adicionais em caráter provisório, sendo a participação confirmada após o 

término das inscrições.  

  

  

CATEGORIAS E EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS RELATIVAS AOS ANIMAIS:  
  

Os animais deverão cumprir as exigências sanitárias oficiais, as quais serão comprovadas pela 

apresentação da GTA adequadamente preenchida e assinada pelos órgãos competentes.   

Serão aceitos no Concurso de Carcaças Angus, EXCLUSIVAMENTE animais Angus e Cruza 

Angus (Padrão do Programa Carne Angus Certificada), machos e fêmeas, com idade de até 4 dentes. Os 
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lotes deverão ter no mínimo 20 animais, em função da logística de transporte dos mesmos. Os lotes que 

apresentarem número menor de animais serão desclassificados. Não serão aceitos machos inteiros ou 

com caracteres secundários masculinos pronunciados – TOURUNOS.   

O padrão racial aceito pelo Programa Carne Angus Certificada:  

1. Angus e Red Angus definidos;  

2. Cruzamentos de Angus com raças européias de corte com mínimo 

de 50% de Angus e no máximo 25% de influência zebuína.  

3. Cruzamento de Angus com zebuínos (sintéticos) com máximo de 

38% de  

influência zebuína.  

Neste padrão de cruzamentos, as principais pelagens que ocorrem são: preta,  

vermelha, osca tapada, fumaça, amarela; pampa preta, mascarada preta, mascarada vermelha e brazina.   

Não serão permitidos animais com aspas sendo aceito batoques frouxos.  

  

O concurso será realizado considerando as seguintes categorias:  

  

 Machos Definidos  

 Fêmeas Definidas  

 Machos Cruza Angus  

 Fêmeas Cruza Angus  

  
OBS.: Serão considerados lotes CRUZA ANGUS aqueles com número de animais cruzados igual ou 

superior a 20% do total do lote.   
REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES:  

  

As avaliações e apuração dos resultados do Concurso de Carcaças Angus serão realizadas pelos 

técnicos do Programa Carne Angus e por profissionais do Frigorífico SILVA conforme procedimentos 

da rotina de abate da unidade, sob a responsabilidade da comissão de coordenação do Concurso de 

Carcaças Angus.  

  

  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  
  

As avaliações de peso de carcaça quente, maturidade (idade), conformação, acabamento, padrão 

racial e sanidade serão realizados individualmente por animal (carcaça) e ponderada a média do lote 

para fins de classificação final.   
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Peso de Carcaça – Máximo 30 pontos  

    

Abaixo de 219,99 kg................................. 0 pontos  

De 220 a 239,99 kg..................................10 pontos 

De 240 a 259,99 kg..................................20 pontos   

De 260 a 279,00 kg..................................25 pontos 

De 280 kg acima......................................30 pontos 

                                          

Maturidade – Máximo 30 pontos:  

  

Dente de Leite............................................30 pontos  

Dois Dentes................................................15 pontos  

Quatro Dentes    ..........................................05 pontos  

  

OBS.: As carcaças reprovadas na avaliação de maturidade (acima de quatro dentes) serão 

excluídas do lote para fins de avaliação. Além disso, o lote será penalizado com desconto na 

média final. A penalização será aplicada multiplicando-se o valor do desconto pelo número de 

animais a serem penalizados.  

  

Animal desclassificado (Acima 4 dentes) ............  - 05 pontos  

  

OBS.: Será DESCLASSIFICADO do concurso e não receberá os bônus, o lote que 

apresentar valor igual ou superior a 30% de animais desclassificados no quesito maturidade.  

  

Conformação de Carcaça – 10 pontos  

    

Côncava..........................................-10 pontos  

Subconcava.......................................0 pontos  

Retilínea............................................ 5 pontos  

Subconvexa ou convexa..................10 pontos  

  

    

Avaliação de Acabamento - máximo 30 pontos  

  

 A avaliação do acabamento será realizada através da avaliação visual individual dos animais 

pertencentes ao lote:  
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Acabamento Ausente...............................-15 pontos  

Acabamento Escasso................................. 0 pontos  

Acabamento Mediano............................... 30 pontos  

Acabamento Uniforme.............................. 30 pontos  

Acabamento Excessivo.............................. 5 pontos  

  

Animal desclassificado acabamento ausente e escasso.  

  

OBS.: Será DESCLASSIFICADO do concurso e não receberá os bônus, o lote que 

apresentar valor igual ou superior a 30% de animais desclassificados no quesito acabamento.  

.  

Padrão Racial – Programa Carne Angus  

 A avaliação do Padrão racial será realizada individualmente pelos técnicos do Programa carne 

Angus Certificada. Os animais reprovados na avaliação do padrão racial serão excluídos do lote 

para fins de avaliação. Além disso, o lote será penalizado com desconto na média final. A 

penalização será aplicada multiplicando-se o valor do desconto pelo número de animais a serem 

penalizados.  

  

Animal reprovado .............................-05 pontos  

  

Sanidade  

 As avaliações de Sanidade serão realizadas pelos Veterinários do Serviço de Inspeção Federal – 

SIF –, individualmente. As penalizações abaixo serão aplicadas sobre cada animal na 

composição da nota individual.  

  

Carcaças destinadas a Conserva............................-30 pontos Carcaças 

destinadas a Tratamento pelo Frio..........-15 pontos  

Carcaças Não Exportáveis......................................-10 pontos  

  

  
  

DAS PREMIAÇÕES  
  
Os lotes campeões de cada categoria receberão troféus de participação e destaque nos veículos 

de comunicação da Associação Brasileira de Angus. 

           A premiação se dará ao final da segunda etapa do concurso, os vencedores serão os lotes com 

maiores pontuações e não um somatório de pontos. 
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 PRÊMIO FIDELIDADE CARNE ANGUS – FRIGORÍFICO SILVA 
 

        Será pontuado o produtor que possuir histórico de vendas e aproveitamento de carcaças 

classificadas no programa Carne Angus, de 01 de Janeiro de 2019 a 6 de Dezembro de 2019. Serão 

considerados os 10 produtores que mais classificaram carcaças no programa e, entre esses, receberá a 

seguinte pontuação: 

Aproveitamento 90% do lote ou mais = 20 pontos 

Aproveitamento entre 80% e 89,9% do lote = 15 pontos 

Aproveitamento entre 70% e 79,9% do lote = 10 pontos 

Aproveitamento entre 60% e 69,9% do lote = 5 pontos 

Aproveitamento menor que 60% = 0 ponto 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 
 

1° Idade 

2° Peso 

3° Uniformidade de Acabamento 

 

  

DISPOSIÇÕES GERAIS  
  

A coordenação do concurso de carcaças Angus, composta por 2 técnicos do Programa Carne 

Angus e 2 profissionais do Frigorífico SILVA é soberana para avaliação de quaisquer casos omissos 

neste regulamento.  

Em caso de empate na pontuação final prevalecerá o lote com maior pontuação média para o 

quesito maturidade e caso o empate persista, será utilizado o mesmo critério para o quesito acabamento.  

  

  

                                                                                                    


