PALETA ATLÂNTIDA
Sobre a competição
A Associação dos Churrasqueiros do Brasil apoiará a promoção do evento gastronômico
intitulado PALETA ATLANTIDA que terá em sua programação a realização de uma
competição entre churrasqueiros participantes.
O Paleta Atlântida é uma churrasqueira coletiva onde assadores amadores e profissionais
fazem churrasco para os seus amigos. O evento acontece na beira da praia de Atlântida e está
na sua quinta edição. Tratasse da maior churrasqueira já construída no mundo com 1 km de
extensão e terão 3.000 assadores fazendo churrasco simultaneamente. Esse Festival postula
o título de Maior Campeonato realizado por uma entidade internacional em todo o mundo
e já se qualifica como o Maior Campeonato de Churrasco da Confederação Pan Americana
de Assadores e Parrilleros. Existe a possibilidade de conseguir também o título de maior
Competição de Churrasco do Mundo pois é esperada uma grande adesão dos assadores
presentes no torneio.
Estão sendo esperados 3.000 assadores para assar mais de 20 toneladas de paleta de cordeiro
ao público esperado de mais de 20.000 pessoas no dia 19 de fevereiro de 2022.
O evento começará na sexta feira dia 18 de fevereiro de 2022 com o cadastramento dos trios
de churrasqueiros e retirada do kit de inscrição (1 metro linear na maior churrasqueira do
mundo, carvão, 1 mesa, 2 cadeiras, 3 pulseiras de identificação para o open bar de cerveja e
open food tasting das 12:00 as 17:00 hs, 1 avental de assador, 3 canecos de chopp e outras
surpresas).
A ocupação da grande churrasqueira e da faixa de areia do evento se dará por ordem de
chegada e livre ocupação.
Às 10:30 será feita a foto oficial de todos os churrasqueiros participantes;
Às 11:00 se dará o acendimento do carvão na churrasqueira a ser construída com o
comprimento de 1 quilometro onde se perfilarão os churrasqueiros do evento.

Ao meio dia serão abertas as chopeiras aos churrasqueiros e aos convidados;
Às 14:00 as equipes começarão a entregar os seus assados na grande tenda de juízes formada
por 20 bancas com 3 juízes em cada.
A cada 15 minutos serão escaladas 20 equipes para entrega de suas produções aos juízes.
As 17h terá início a solenidade de premiação do torneio onde serão anunciados os
vencedores dos melhores assados e os melhores colocados.
A competição de Churrasqueiros ocorrerá no dia 19 de fevereiro de 2022 e reunirá equipes
com três integrantes que prepararão dois tipos de assados a base de paleta de cordeiro – 1.
Assado Raiz – em que as equipes deverão utilizar-se apenas de sal; 2. Assado Gourmet –
nessa categoria as equipes poderão utilizar-se de qualquer tipo de tempero para o preparo da
paleta.
As entregas serão feitas pelos assadores na Tenda de Juízes em pratos ou tábuas a livre
escolha das equipes.
A avaliação será feita pela banca que conversará e avaliará o assado em frente aos portadores
das equipes.
As notas auferidas serão computadas em planilha eletrônica ou aplicativo de avaliação.
O processo de registro será realizado na tenda da organização e os integrantes deverão se
apresentar munidos de RG ou outro documento de identidade onde preencherão as fichas
de cadastros ou entregarão as fichas de inscrição previamente preenchidas.

Programação do Desafio
Todas as equipes deverão trazer suas proteínas, temperos e combustível para uso durante a
competição.
As equipes deverão usar a maior churrasqueira do mundo onde será permitido a utilização
de espetos e utensílios de manuseio próprios das equipes.

Das entregas:
A grade de horários relacionará sempre vinte equipes entregando seus assados na tenda de
apresentação onde estarão assentados os juízes da competição.
As entregas começarão as 14 horas com intervalos de 5 a 10 minutos entre as janelas.

Critérios de Avaliação:

Cada amostra de assado deve ser preparada e apresentadas pela equipe diretamente na mesa
dos juízes indicada pela organização onde estarão assentados um trio de juízes aleatoriamente
escalados.
Os juízes usarão a seguinte régua de pontuação na avaliação:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pontuação 0 – o prato é desqualificado e deve ser levado ao juiz principal;
Pontuação 1 – Intragável – todo o prato;
Pontuação 2 – Queimado ou cru – preferia não provar ou não provou;
Pontuação 3 – Parece que foi requentado ou tem partes cruas;
Pontuação 4 – Ressecado ou tem partes cruas, mas dá para servir;
Pontuação 5 – Aceitável;
Pontuação 6 – Tudo bem – comestível, porém nada de excepcional;
Pontuação 7 – Muito bom – Um bom churrasco;
Pontuação 8 – Excelente – gostaria de comer um pouco mais;
Pontuação 9 – Magnífico – Perfeito como deve ser feito;
Pontuação 10 – Soberbo. Digno dos melhores banquetes. Perfeito e surpreendente.

Penalidades
Durante o evento a organização poderá aplicar sanções e penalidades às equipes que causem
algum desequilíbrio ou situações inconvenientes tais como estado de embriaguez de seus
integrantes que resultem em agressões físicas ou verbais a qualquer outro participante,
voluntários, diretorias, público em geral ou expositores.
A penalidade pode variar de uma simples advertência para imediata correção da não
conformidade ou desclassificação sumária do evento com relatório de ocorrência podendo a
critério da organização atingir as esferas como registro por boletim de ocorrência perante as
autoridades policiais locais.

Muito importante saber.... ATENÇÃO –
1. Cada expositor deverá manter a ordem e higiene do seu espaço além de atender a
todas as exigências de proteção individual e coletiva contra a contaminação de Vírus
COVID 19 usando máscaras faciais ou viseiras.
2. Cada equipe deverá se encarregar pela limpeza de seu espaço após a realização do
evento e recolher todo resíduo de cinza carvão e lenhas bem como lixo ensacados
em sacos pretos a ser fornecidos pela organização.
3. As equipes que quiserem poderão instalar seus ombrelones ou guardas sois próximos
ao local de ocupação na churrasqueira assim como levarem cadeiras de praia e coolers
para água e gelo.
4. Para ser reconhecido como maior churrasco do mundo, as equipes deverão estar a
postos em seu local de ocupação na mega-churrasqueira durante o período de
avaliação dos fiscais responsáveis pela medição.

5. Aos Churrasqueiros interessados que se inscreverem e participarem do evento será
possibilitado a emissão de um certificado de participação sancionado pela Associação
dos Churrasqueiros do Brasil e seus nomes constarão no Reporte de Realização do
evento a ser lavrado e custodiado nos registros históricos da Associação.
6. No Paleta Atlântida, os participantes assadores e convidados, ganham pulseiras de
identificação para aproveitarem de chopp liberado das 12:00 as 17:00 e tem acesso a
Open Food Tasting das mais de 50 celebridades do churrasco (assadores
profissionais). Este open food tasting serão servidos em barquetas em porções
reduzidas. As celebridades do churrasco fazem todo o tipo de carne nas mais
variadas maneiras como Salmão na Prancha, Porco no smoking, Linguiças
Artesanais, castelão no rolete, ovelha inteira e muito mais.
7. Por último, lembramos que a praia é pública e nenhuma área da mesma será fechada
(privatizada) e todo mundo é bem-vindo para olhar, sentir o aroma do churrasco e
escutar os shows. Apenas precisa de ticket quem vai querer assar, comer ou beber.
8. No evento PALETA ATLANTIDA existe a possibilidade dos assadores se reunirem
em torno de uma mega equipe chamada CONFRARIA que garante aos seus
integrantes a possibilidade de ocuparem uma faixa contínua para todos os seus
integrantes e identificação oficial na churrasqueira.
9. Em caso de más condições meteorológicas ou de decisões impostas pelas autoridades
sanitárias o evento poderá ser cancelado ou postergado para as semanas seguintes,
não cabendo aos inscritos reclamarem reembolso ou indenizações.

