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REGULAMENTO DO CCP 

CAMPEONATO CORDEIRO PAULISTA - ASPACO 

 
O Campeonato Cordeiro Paulista – ASPACO será feito em duas etapas, sendo a primeira, uma prova de 

ganho de peso, e a segunda, uma classificação de carcaças. Sairá como Grande-Campeão, o lote (trio) que 
obter o maior número de pontos nas duas etapas.  
 
I - ETAPA DE GANHO DE PESO DOS CORDEIROS 
 
1- A Etapa de Ganho de Peso será realizada com cordeiros inteiros machos nascidos no mesmo mês definido 

pela comissão organizadora. Cada criador deverá inscrever seu lote com 04 (quatro) animais de mesmo 
tipo racial, com peso vivo máximo de 27 kg.  
 

2- Os cordeiros serão desmamados e entregues no local do confinamento, na Central de Ovinos nas 
dependências do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp de Araçatuba, em dia 
determinado pela comissão organizadora, entre 8:00 e 18:00 horas. Os mesmos serão vermifugados e 
vacinados contra clostridioses. 
 

3- Será feito um período de adaptação antes da pesagem inicial oficial. A pesagem final se dará em data 
determinada pela comissão organizadora, devendo ser sempre um dia antes do abate. As pesagens serão 
feitas sempre às 9:00 horas. Durante este período de confinamento, poderão ser realizadas pesagens não 
oficiais. 
 

4- Todos os cordeiros ficarão confinados em um único local, onde será disponibilizado alimento e água à 
vontade. 

 

5- Os lotes serão classificados nesta etapa pelo ganho de peso médio diário de três cordeiros do quarteto que 
apresentarem melhor desempenho, excluindo-se o cordeiro com desempenho inferior.  Em caso de empate 
no ganho de peso médio diário dentro do lote será levado em consideração o cordeiro com maior peso vivo. 

 
6- O desempate entre lotes será feito levando-se em consideração aquele que apresentar o cordeiro com 

maior ganho de peso médio. Se persistir o empate, o segundo maior ganho de peso médio e assim 
subsequentemente. 

 

7- Esta etapa representará 50% (cinqüenta por cento) da pontuação final. 
 
II - ETAPA DE AVALIAÇÃO DE CARCAÇAS 
 
1- A Etapa de Avaliação de Carcaças será realizada com todas as carcaças provenientes da Etapa de Ganho 

de Peso. 
 

2- Os cordeiros serão abatidos após a pesagem final com data a ser confirmada conforme disponibilidade de 
abate. 

 
3- Para a avaliação das carcaças, serão utilizados os seguintes parâmetros: rendimento da carcaça fria 

(rendimento comercial), uniformidade do lote, conformação da carcaça e classe de camada de gordura 
(conforme modelo europeu) e espessura de gordura. As avaliações serão executadas por um ou mais 
jurados nomeados pela ASPACO. 
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4- Serão atribuídas na pontuação as seguintes porcentagens para cada parâmetro: 
Rendimento = 50% 
Uniformidade = 20% 
Conformação = 15% 
Acabamento = 10% 
Espessura de gordura = 5% 
 

5- O julgamento das carcaças deverá iniciar-se com o parâmetro de uniformidade, avaliando-se as três mais 
semelhantes e excetuando-se das demais avaliações aquela que diferir conforme indicação da comissão 
julgadora.  
 

6-  Para os parâmetros de conformação e acabamento deverá ser utilizado o sistema europeu de avaliação 
(SEUROP).  

 
7- A medida da espessura de gordura de cobertura é tomada com paquímetro sobre a secção do músculo 

Longissimus dorsi, entre a 12ª e 13ª costela, e se utilizando da tabela abaixo para leitura. Espessura de 
gordura para (carcaças de 12 a 17 kg), segundo (Sañudo & Sierra, 1986). 

 
 

Espessura 
(mm) 

Pontos 

0 e 1 mm 1 

1 e 2 mm 2 

2 e 3 mm 4 

3 e 4 mm 5 

4 e 5 mm 4 

5 e 6 mm 3 

 
8-  O rendimento de carcaça deverá ser realizado da seguinte maneira:  

Rendimento de carcaça (RC) = PCF / PA    
onde PCF = Peso da carcaça fria; PA = Peso de abate em jejum realizado no frigorífico. 
 

9- O abate dos cordeiros e a avaliação das carcaças serão realizados em um frigorífico do Estado de São 
Paulo a ser definido. 

 
10- Os lotes serão classificados nesta etapa pela pontuação média obtida das três carcaças com as pontuações 

nos parâmetros mensurados. Em caso de empate entre lotes, deverá ser levado em consideração o maior 
rendimento médio. Se persistir o empate, o segundo maior rendimento médio e assim subsequentemente. 
 

 
11-  Esta etapa representará 50% (cinqüenta por cento) da pontuação final. 
 
III - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
1- A premiação será distribuída da seguinte forma: 

● GRANDE CAMPEÃO – lote que obtiver a maior pontuação nas duas etapas 

● RESERVADO GRANDE CAMPEÃO – lote que obtiver a segunda maior pontuação nas duas etapas 

● 3o MELHOR LOTE - lote que obtiver a terceira maior pontuação nas duas etapas 

● 1o Prêmio Etapa Ganho de Peso – lote que obtiver o maior ganho de peso médio diário, considerando 
os três cordeiros com melhor desempenho no lote 
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● 1o Premio Etapa Avaliação de Carcaças - lote que apresentar as três carcaças com as maiores 
pontuações nos parâmetros mensurados 

 
2- Caso haja empate na nota final deverá ser levado em consideração a maior pontuação da 1ª etapa. 

 
3- Os criadores nada pagarão por vacinas, medicamentos, sal mineral e alimentação (ração) desde a data de 

chegada no local do confinamento até o término do Campeonato. 
 

4- Criadores participantes do frete solidário terão seus cordeiros pesados antes do embarque; caso 
ultrapassem o peso máximo exigido não serão embarcados. 

 
5- Os criadores participantes serão remunerados pelo peso vivo de seus cordeiros na data de entrega do local 

da prova; tal remuneração será feita com até 90 dias. Será usado o índice CEPEA para os criadores não 
sócios da ASPACO e sócios terão um bônus de 5%.  

 
6- A ASPACO disponibilizará os resultados finais do CCP à todos os participantes e divulgará publicamente, 

em seus meios de informação, os 10 primeiros colocados geral e de cada etapa.  
 

7- Os casos omissos serão resolvidos pela ASPACO. 
 
8- Os interessados deverão entrar em contato na ASPACO com Carina (14) 3841-6841. 

 
  

 
São Manuel, 10 de agosto de 2017. 
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   Presidente ASPACO             Diretor Tecnico ASPACO 

 

http://www.aspaco.org.br/

