PADRÃO MORFOLÓGICO PARA ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA FÊMEA MESTIÇA
FENÓTIPO

DESCRIÇÃO DO FENÓTIPO
1/2 SANGUE HOLANDÊS

3/4 SANGUE HOLANDÊS

7/8 SANGUE HOLANDÊS

15/16 SANGUE HOLANDÊS

CARACTERÍSTICAS GERAIS - CRUZAMENTO HOLANDÊS COM ZEBUINOS
1 - CONFORMAÇÃO E CAPACIDADE
Bom desenvolvimento, saudável, boa caracterização leiteira. Permissível: Carência de estilo, harmonia e debilidades.
1.1 Aparência Geral
1.2

Pescoço

1.3

Região da cruz

1.4

Paletas

1.5

Perímetro Torácico

1.6

Costelas

1.7

Dorso e Lombo

1.8

Abdômen

Moderadamente comprido, limpo e boa inserção. Permissível: Curto e pesado.
Harmônica, limpa e cuneiforme. Permissível: Falta de limpeza e harmonia.
Moderadamente largas e bem aderidas. Permissível: Debilidade e carência de limpeza.
Medianamente largo e forte. Permissível: Estreito e débil e maçã do peito não proeminente.
Boa largura, espaçamento e arqueamento. Permissível: Carências de espaçamento e de arqueamento.
Bom nivelamento e fortes. Permissível: Desnivelamento e debilidade.
Boa capacidade digestiva e desenvolvimento. Permissível: Falta de capacidade e cilíndrico.

2 - GARUPA
2.1
2.2

Garupa
Cauda e Vassoura

Bom comprimento, largura e espaçamento entre as pontas dos ísquios. Permissível: Desnivelamento acentuado e ísquios mais próximos.
Boa inserção e vassoura cheia. Permissível: Desnivelamento e recuada ou adiantada e vassoura com pêlos coloridos.

3 - PERNAS E PÉS
3.1
3.2
3.3

Membros Anteriores
Membros Posteriores
Pés(Patas)

4 - SISTEMA MAMÁRIO
4.1 Úbere Anterior
4.2 Úbere Posterior
4.3 Tetos
4.4 Veias Mamarias

Retos e paralelos. Permissível: Membros retos e quase paralelos.
Visão lateral ligeiramente curvas; ossos planos, chatos e limpos. Permissível: Curvaturas mais acentuadas e falta de qualidade.
Comprimento mediano e arredondados com quartelas firmes. Permissível: Fraquezas nas quartelas, espaço interdigital acentuado.
Comprimento e largura moderado; Bem inserido. Permissível: Desequilibrado, falta de força e curto.
Alto, largo, harmônico; bons ligamentos e boa inserção. Admissível: Baixo e apertado; Falta de harmonia.
Tamanho uniforme; comprimento e calibre mediano, cilíndrico e perpendicular. Permissível: Calibroso e comprido.
Calibrosas, sinuosas e ramificadas. Permissível: Falta de calibre e aparente.

5 - CARACTERIZAÇÃO LEITEIRA
5.1 Pescoço
Longo , feminino, delgado; Suavemente inserido. Permissível: Curto, delgado e carnudo.
5.2 Cruz
Bem definida e angulosa; Vértebras dorsais salientes. Permissível: Pesada, falta de harmonia e pouca angulosidade.
5.3 Costelas
Bom espaçamento, arqueadas, planas e chatas. Permissível: Estreita, falta de arqueamento, curtas e redondas.
5.4 Coxas
Ligeiramente côncavas e descarnadas na visão lateral. Permissível: Carnuda e arredondadas.
5.5 Ossos
Planos, chatos e fortes. Permissível: Toscos, arredondados e falta de força.
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CARACTERÍSTICA ESPECÍFICAS - CRUZAMENTO HOLANDÊS COM ZEBUINOS
1.1 Aparência Geral
Constituição Corpórea
Temperamento
1.2

Medianamente pesada.
Atento; ativo e irriquieto.

Levemente pesada.
Atento; ativo e irriequieto.

Ligeiramente descarnada.
Atento; ativo e mais calmo.

Bom descarnamento.
Calmo e ligeiramente mais dócil.

Curta para mediana
Ligeiramente sub convexo.
Mediana.
Ligeiramente estreito.
Ligeiramente estreito.

Ligeiramente mediana.
Sub convexo tendendo a reto.
Mediana e depressão central.
Ligeiramente estreito.
Ligeiramente estreito.

Mediana para proporcional
Reto tendendo a sub côncavo.
Mediana e depressão central.
Mediano e depressão central.
Proporcional.

Proporcional ao animal.
Ligeiramente sub côncavo.
Larga.
Reto e ligeiramente curto
Tendendo a largo.

Cabeça
Aparência Geral
Perfil
Fronte
Chanfro
Focinho

1.3

Olhos

Pálpebras de contorno elíptico.
Abertura pálpebral semi serradas
Comissura das pálpebras,
ligeiramente obliquas

Pálpebras menos elípticas.
Aberturas semi serradas.
Ligeiramente obliquas e globos
ligeiramente salientes.

Pálpebras ovaladas.
Abertura mais esférica,
tendendo a horizontal e globos
mais salientes

Pálpebras arredondadas.
Aberturas quase esféricas e
horizontais.

1.4

Orelhas

Longas e sem pêlos.
Lancioladas nas pontas;
Voltadas para frente e para baixo;
Pontas voltadas para baixo;
Extremidade bem abaixo do nível
dos olhos.

Mais curtas e sem pêlos.
Lancioladas nas pontas.
Mais largas no centro.
Voltadas para frente e para baixo
Pontas voltadas para baixo
Extremidade ainda abaixo do
nível dos olhos

Mais curtas e com pêlos.
Mais largas na parte central.
Pontas mais arredondadas.
Voltadas para frente e quase
horizontal.
Pontas próximo ao nível dos
olhos

Curta e com pêlos.
Mais larga em toda a extensão.
Formato quase oval.
Voltadas para frente e horizontal.

( Em posição de alerta)

1.5

Barbela

Bastante proeminente.
Pendulosa.
Borda inferior sinuosa.
Chitada ou "tapada" na parte
inferior do pescoço e no terço
cranial do pescoço e às vezes
prolonga-se pelo ventre.

Proeminente.
Pendulosa.
Borda inferior menos sinuosa
Chitada ou pequenas malhas
brancas ou totalmente tapada
em parte ou ao longo inferior do
pescoço

Nem sempre proeminente.
Mais reduzida no volume.
Borda quase sem sinuosidade
Pequenas e reduzidas pintas
brancas entre os pêlos negros
em geral próximo à garganta ou
na base do peito

Bastante reduzida.
Ligeiramente mais proeminente
próximo à garganta ou na base
do peito.
Pequenas pintas brancas entre
os pêlos pretos nem sempre são
observadas.

1.6

Umbigo

Proeminente.
Penduloso.

Proeminente.
Menos penduloso.

Ligeira proeminência.
Pequeno volume.

Nem sempre presente,
Volume bem reduzido,

1.7

Vulva

Proporcionalmente grande.
Mucosa bastante pregueada.
Ligeiramente pendulosa.

Grande para mediana.
Mucosa pregueada.
Tendendo a pendulosa.

Mediana.
Mucosa menos pregueada.
Ligeiramente obliqua.

Discreta,
Mucosa quase lisa
Obliqua,
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CARACTERÍSTICA ESPECÍFICAS - CRUZAMENTO HOLANDÊS COM ZEBUINOS
1.8

Cor da Pelagem

Pêlos curtos e brilhantes;
Tapada ou com malhas e com a
cor da pelagem variando de negro
preto, castanha, cinzenta a parda
Tribofe e malhas no ventre
Chitada na garganta e barbela;
Chitada na virilha, chanfro e jarrete.

Pêlos curtos e brilhantes;
Tapada ou com malhas e com a
cor da pelagem variando de negro
preto, castanha, cinzenta a parda;
Tribofe e malhas no ventre;
Menos chitada na barbela e jarrete;
Menos chitada na virilha e chanfro.

Pêlos mais longos e foscos;
Aparecimento de malhas definidas;
A cor da pelagem mais definida,
preta, castanha enegrecida, acin
zentada, parda e vermelho escuro;
Reduz chitada na barbela e corpo;
Resquício tribofe e malhas ventre.

Preta mais uniforme;
Aparecimento de malhas definidas;
Pintas e malhas mais uniformes;
Resquício cor chitada na barbela;
Resquício cor chitada na garganta;
Virilha, fronte e chanfro quase sem
pintas ou malhas.

ALGUMAS CARACTERÍSTICA ESPECÍFICAS DAS FÊMEAS MESTIÇAS - CRUZAMENTO HOLANDÊS x OUTRAS RAÇAS TAURINAS
1

Constituição Corpórea

2

Temperamento

3

Cabeça
Aparência Geral
Perfil
Fronte
Chanfro
Focinho

4

Orelhas

5

Olhos

6

Barbelas

7

Umbigo

8

Vulva

9

Cor da Pelagem

Medianamente descarnada.
Dócil e calmo.

Medianamente descarnada.
Dócil e calmo

Ligeiramente descarnada.
Dócil e calmo

Bom descarnamento.
Dócil e calmo

Proporcional ao animal.
Côncavo ou Sub côncavo.
Larga.
Reto e comprido.
Tendendo a largo.
Comprimento Mediano.
Mais larga em toda a extensão.
Formato quase oval
Extremidade em geral rombuda.
Pálpebras arredondadas.
Comissuras ovaladas e horizontal.
Proeminentes(cruza com Jérsei).
Muito reduzida ou ausente.
Pequeno e discreto.
Tamanho discreto.
Mucosa lisa.
Em geral tapados ou uma outra
pinta ou malha com contorno
um tanto indefinido.
A cor dos pelos bastante variável
mas em geral uniforme: negro
preto, pardo, castanho, castanho
enegrecido, vermelho, vermelho
escuro, vermelho claro e amarela.

Proporcional ao animal.
Côncavo ou Sub côncavo.
Larga.
Reto e comprido.
Tendendo a largo
Comprimento Mediano.
Mais larga em toda a extensão.
Formato quase oval
Extremidade em geral rombuda.
Pálpebras arredondadas.
Comissuras ovaladas e horizontal.
Proeminentes(cruza com Jérsei).
Muito reduzida ou ausente.
Pequeno e discreto.
Tamanho discreto.
Mucosa lisa.
Em geral tapados e outros com
pinta ou malha com contorno
pouco definido.
A cor dos pelos bastante variável
mas em geral uniforme: negro
preto, pardo, castanho, castanho
enegrecido, vermelho, vermelho
escuro, vermelho claro e amarela.

Proporcional ao animal.
Sub côncavo.
Larga.
Reto e comprido.
Tendendo a largo
Comprimento Mediano.
Mais larga em toda a extensão.
Formato quase oval
Extremidade em geral rombuda.
Pálpebras arredondadas.
Comissuras ovaladas e horizontal.
Proeminentes(cruza com Jérsei).
Muito reduzida ou ausente.
Pequeno e discreto.
Tamanho discreto.
Mucosa lisa.
Pintas e malhas mais uniformes;
Preta e algumas pintas brancas;
Castanha e pintas brancas;
Parda com pintas brancas;
Vermelha e pintas brancas.

Proporcional ao animal.
Sub côncavo.
Larga.
Reto e comprido.
Tendendo a largo
Comprimento Mediano.
Mais larga em toda a extensão.
Formato quase oval
Extremidade rombuda, muitos pêlos
Pálpebras arredondadas.
Comissuras ovaladas e horizontal.
Proeminentes(cruza com Jérsei).
Muito reduzida ou ausente.
Pequeno e discreto.
Tamanho discreto.
Mucosa lisa.
Pintas e malhas mais uniformes;
Preta e algumas malhas brancas;
Castanha e malhas brancas;
Parda com malhas brancas;
Vermelha e malhas brancas.

