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A ACervA Brasil é uma associação sem fins lucra4vos ou econômicos, de caráter

educacional, que tem por finalidade difundir e aprimorar a zitologia e outros

aspectos da cultura relacionados à cerveja em âmbito nacional.

Promove encontros, palestras, cursos, concursos e degustações das mais variadas

cervejas, produzidas pelos próprios associados, possibilitando o estreitamento dos

laços de amizade entre os membros da associação e seus amigos.

A zitologia estuda como criar diferentes 4pos de cerveja, o papel que cada

ingrediente deve desempenhar e como suas combinações poderiam criar uma

bebida melhor. Isso engloba seus aromas, texturas, cores e sabores.

A associação está presente em 24 estados. Foi criada para fins de coordenação,

defesa e representação do conjunto das ACervAs dos Estados e do Distrito Federal.

Tem por obje4vo promover a consolidação das ACervAs Estaduais como associações

de desenvolvimento do conhecimento da cultura cervejeira, manter e proteger a

u4lização da marca ACervA, eleger locais de encontros nacionais e validar a criação

de unidades regionais.



A ACervA Candanga - Associação dos Cervejeiros Artesanais do Distrito Federal foi

fundada em julho de 2011 e está em contato permanente com as demais ACervAs do

Brasil, trabalhando em ações conjuntas e colaborando na divulgação, promoção e

fortalecimento da cultura cervejeira artesanal no nosso quadrado. Fomentando a troca

de conhecimento e experiências entre os seus associados. Seu trabalho é discuIr

sobre cerveja, sobretudo a cerveja artesanal.

Ela apoia os esforços desInados a proporcionar oportunidades para que mais e mais

pessoas explorem as possibilidades que vem surgindo no país, no âmbito das cervejas

artesanais. Queremos que as pessoas aprendam a fazer cerveja.

Acima de tudo, pretendemos lutar por um objeIvo comum, com parceria e amizade,

para engrandecer cada vez mais o espírito cervejeiro em nosso país, consolidando um

movimento autênIco, justo, inovador, e, principalmente, responsável.



Nosso papel, como ACervA Candanga, é resgatar a origem agregadora que a cerveja

oferece. Quando se faz cerveja em casa, cria-se um ritual de união. Reúnem-se

amigos, familiares e conhecidos, ao redor de uma panela, para ajudar, observar ou

simplesmente acompanhar todo o processo de produção.

Em tempos de relações sociais virtuais, tentamos retomar o convívio, resgatando as

pessoas para o mundo real e presencial. Afinal de contas, produzir e tomar cerveja

numa roda de amigos é muito mais prazeroso e diverGdo.



XV ENCONTRO NACIONAL DAS ACERVAS 

O Encontro Nacional das ACervAs é um encontro brasileiro dos cervejeiros

artesanais que acontece anualmente. Em cada edição a organização fica a

cargo de uma Acerva estadual.

Em 2020 o encontro acontecerá em Brasília e contará com excelente estrutura,

vasta programação cultural e festiva. Será realizado entre os dias 10 e 14 de

junho, durante o feriado de Corpus Christi, época em que o evento

tradicionalmente acontece.

No encontro acontecerá o concurso nacional de cervejas artesanais, onde

serão avaliadas mais de mil amostras, tornando-o um dos maiores concursos

da América Latina. As amostras serão avaliadas por mais de 100 juízes de

diversas nacionalidades, que definirão as cervejas premiadas em cada

categoria.

O evento contará com dois dias de palestras técnicas, ministradas por

especialistas renomados nacional e internacionalmente. Os assuntos

abordados envolverão temas de interesse dos cervejeiros de nível iniciante ao

profissional.

Paralelamente acontecerão atividades visando integrar os participantes do

encontro à capital federal. Serão oferecidos passeios turísticos e cívicos, além

de experiências gastronômicas únicas em parceria com bares e restaurantes

locais.



I ENCONTRO PAN-AMERICANO DE CERVEJEIROS ARTESANAIS 
Pela primeira vez o Encontro Nacional de ACervAs abrigará também o I Encontro Pan-

americano de Cervejeiros Artesanais.

Nessa oportunidade receberemos cervejeiros de todo con>nente americano.

Será uma excelente oportunidade para troca de conhecimentos e experiências, prospecção

de novos mercados, tendências e atualização tecnológica. Esperamos projetar a cena

cervejeira regional para o Brasil e exterior, mostrando nossa cidade, nossas cervejarias e a

enorme estrutura recep>va disponível. Nossos parceiros nessa empreitada terão uma

ampliação do alcance de sua marca, quer pela divulgação em toda a mídia que envolve o

evento.

POR QUE BRASÍLIA? 
Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade, referência em arte, modernidade e arquitetura

é considerada um museu a céu aberto e é a maior cidade do mundo construída no século

XX. Em 2020 a cidade completará 60 anos, e o encontro nacional das ACervAs fará parte do

calendário das comemorações da capital.

Repleta de monumentos e referências arquitetônicas e arSs>cas, abriga a sede dos Três

Poderes da República e 127 embaixadas estrangeiras - uma cidade cosmopolita que

possibilita o encontro com pessoas de diversas nacionalidades.



O Brew Day será realizado em 4 de abril de 2020 e marcará oficialmente o lançamento do

XV Encontro Nacional das ACERVAS, que acontecerá em Brasília de 10 a 14 de junho de

2020.

É o dia da brassagem nacional, onde as ACervAs e seus associados produzirão cervejas

que serão consumidas durante todo o evento. Nesse dia, cada associação irá aplicar às

suas produções cervejeiras ingredientes regionais, que proporcionarão experiências

sensoriais diferenciadas para pessoas de cada região do país.

As brassagens, termo uTlizado para o processo de produção de cerveja, acontecerão

simultaneamente em todos os estados do Brasil, coordenadas pelas Acervas Regionais.

Segundo o associado da Acerva-MS Carlos Carollo “esta é uma maneira de termos uma

interação nacional entre os cervejeiros, além de divulgar como é o processo de produção

de cerveja artesanal.”



RECEPTIVO 
Durante os dias 9 a 11 de junho,
haverá a recepção dos par7cipantes
no aeroporto e na rodoviária
interestadual, para orientação,
inscrição e promoção do encontro.
Ofereceremos uma amostra da cerveja
oficial para brindar a chegada dos
par7cipantes do evento e dos demais
visitantes que chegarem à capital.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

PASSEIO ÀS CERVEJARIAS 

Serão realizadas visitas guiadas a

cervejarias que operam na grande

Brasília. Os par7cipantes do evento

poderão conhecer as plantas

cervejeiras, trocar conhecimento com

os cervejeiros locais e degustar

exemplares premiados da produção

local.



BEER BOAT 
Como parte da programação festiva,

realizaremos um passeio de barco pelo

Lago Paranoá, conhecendo os principais

pontos turísticos da orla e finalizando

com a contemplação do magnífico pôr do

sol do Planalto Central.

O passeio será animado por um DJ e os

participantes poderão degustar algumas

das melhores cervejas feitas em Brasília.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

BARES E RESTAURANTES
Em parceria com o XV Encontro

Nacional das Acervas, vários bares

e restaurantes parceiros

promoverão eventos de

harmonização e degustação de

cervejas locais com a premiada

gastronomia da Capital.



PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Será realizado um passeio cívico guiado pelo Eixo Monumental, visitando os

principais pontos turís9cos da capital. Os par9cipantes terão a oportunidade de

conhecer as mundialmente famosas obras de Oscar Niemeyer e entender um pouco

sobre o projeto de Brasília.

Realizaremos um BeerBreak no CAT (casa de chá) na Praça dos Três Poderes, onde os

par9cipantes conhecerão melhor a história de Brasília e degustarão as cervejas aqui

produzidas.

Pensada inicialmente como um local de encontro e descanso, a Casa de Chá

projetada por Oscar Niemeyer, na Praça dos Três Poderes, foi um dos pontos mais

agitados de Brasília na década de 70 e 80. A construção semi-enterrada, a poucos

metros do Palácio do Planalto, era um cenário de festas na capital. Em 1994, o

espaço virou um Centro de Atendimento ao Turista (CAT). A casa atualmente atende

visitantes e turistas que circulam todos os dias pela Praça dos Três Poderes.



ENCONTRO DOS ANSIOSOS
O obje&vo desse encontro é recepcionar os par&cipantes do XV

Encontro Nacional que chegarem em nossa cidade antes do início do

evento principal. Contaremos com uma estrutura de apoio para

proporcionar informações sobre hotéis, bares, restaurantes, pontos

turís&cos etc.

Local: Sede da ACervA Candanga

Data: 10/06/2020 (Quarta-Feira)

Horário: 10h às 22h

Entretenimento: Banda local e DJ.



DESAFIO DOS CHURRASQUEIROS
As ACervAs de todo o país irão mostrar suas técnicas churrasqueiras em um

desafio inédito. Cada ACervA terá uma estação de churrasco. O público terá o

papel de jurados e definirão a equipe campeã. Para acompanhar, muita cerveja

e música de qualidade.

O evento será aberto ao público geral, não ficando limitado apenas aos inscritos

no encontro, com o objeCvo de integrar a comunidade local e divulgar a cultura

cervejeira.

Local: A confirmar

Data: 11/06/2020 (Quinta-Feira)

Horário: 18h às 02h

Entretenimento: Banda local e DJ.



ARRAIÁ DOS NAMORADOS
Uma festa junina no dia dos namorados, com muita música, comidas 2picas e

claro, muita cerveja. Teremos um concurso de fantasias que premiará as

melhores caracterizações masculina, feminina e casal.

Data: 12/06/2020 (Sexta-Feira)

Local: A confirmar

Horário: 18h às 02h

Entretenimento: Músicas 2picas com 

bandas locais e DJ.

Alimentação: Barracas de comídas

2picas operadas por parceiros do 

evento.



PREMIAÇÃO DO CONCURSO NACIONAL

Neste ponto alto do evento será divulgado o resultado do Concurso Nacional

das Acervas. A festa promote muita alegria, música e claro, muita cerveja.

Excelente oportunidade para conhecer o melhor da produção dos cervejeiros

artesanais do país.

Local: A confirmar

Data: 13/06/2020 (Sábado)

Horário: 15h às 02h

Entretenimento: Banda local.



CHURRASCO DOS SOBREVIVENTES
Hora de despedidas e de acabar com a cerveja! Se chegamos até aqui, não

vamos parar agora! Um samba da melhor qualidade, na beira do Lago Paranoá

e muita história para contar.

Local: A confirmar

Data: 14/06/2020 (Domingo)

Horário: 11h às 17h

Entretenimento: Banda local e DJ.

Alimentação: Buffet de churrasco.



www.nacionaldasacervas.com.br

@acervacandanga @acervacandanga @acerva_candanga

REALIZAÇÃO


