Colégio de Jurados da Raça Girolando - CJRG
Descrição dos Critérios para Julgamentos de Animais Girolando
As avaliações feitas nos julgamentos de animais em exposições oficializadas de
Girolando deverão ser pautadas nos critérios adotados pelo Colégio de Jurados da raça
Girolando – CJRG, que estão descritos a seguir, devendo os julgamentos ser
conduzidos de forma comparativa, levando em consideração o momento, a
proporcionalidade, o equilíbrio e a harmonia das características, de acordo com a
idade, sexo e desenvolvimento dos animais.
1

SISTEMA MAMÁRIO

1.1 Profundidade do úbere: distância do piso do úbere até a linha traçada na altura
dos jarretes, selecionando úberes de profundidade intermediária à rasa e de boa
textura e bem vascularizados. A quantidade de lactações e a idade do animal
devem ser ponderadas.
1.2 Inserção anterior: avalia-se a qualidade do ligamento e inserção anterior do
úbere (aderência ao ventre e força do ligamento), buscando animais com úbere
bem aderido ao ventre e com o ligamento anterior forte.
1.3 Altura posterior: distância entre a base da vulva até a inserção do úbere
posterior, na mesma região onde se avalia a largura. Quanto mais próximo da
vulva, ou seja, mais alto for o úbere posterior, melhor.
1.4 Largura posterior: é medida na região onde se insere o úbere posterior, na
mesma região onde se avalia a altura. Buscam-se animais de úbere mais largo.
1.5 Ligamento central: avalia-se a qualidade e força do ligamento central,
principalmente na visão posterior, no piso do úbere, buscando selecionar animais
com ligamento central bem definido e forte.
1.6 Comprimento dos tetos: avalia o comprimento dos tetos anteriores e posteriores,
optando por tetos proporcionais, de comprimento e espessura média e que sejam
mais simétricos possível.
1.7 Colocação de tetos: avalia-se o posicionamento e colação dos tetos no úbere,
centralizados nos quartos mamários, buscando tetos bem colocados e
direcionados.

2 CONFORMAÇÃO E CAPACIDADE
2.1 Profundidade corporal: Observando o animal de perfil, traça-se uma linha
imaginária horizontal partindo-se da ponta do cotovelo para o posterior,
comparando com a porção ventral posterior abaixo desta linha imaginária,
buscando selecionar animais de maior profundidade corporal.
2.2 Comprimento corporal: é avaliado o comprimento do corpo, desde a ponta da
escápula até a ponta do íleo, optando por animais de maior comprimento
corporal.
2.3 Força dorso-lombar: avalia-se a qualidade da linha vertebral, entre a primeira
vertebra dorsal até a última vertebra lombar, buscando selecionar animais de
linha dorso-lombar mais retilínea, forte e larga, levemente ascendente na parte
anterior.
2.4 Estatura: Avaliada por meio de uma linha imaginária vertical, traçada entre os
ílios até o chão, optando por animais com estatura proporcional ao comprimento
corporal.
2.5 Caracterização racial: análise das qualidades raciais em relação ao padrão racial
correspondente à composição racial, optando por animais mais próximos do
padrão racial ideal.
3

FORÇA LEITEIRA

3.1 Forma leiteira: avalia a qualidade óssea, arqueamento, espaçamento e
comprimento de costelas, e, feminilidade. Busca-se selecionar animais com
costelas bem arqueadas e compridas, oblíquas e espaçadas, ossatura plana e sem
excesso de musculatura, sem acumulo de gordura.
3.2 Perímetro torácico: avalia a circunferência do tórax do animal, optando por
animais com maior circunferência.
3.3 Amplitude peitoral e capacidade respiratória: Avalia-se a largura do peito,
selecionando os animais de maior amplitude e que possuam narinas bem
dilatadas.
4

SISTEMA LOCOMOTOR

4.1 Pernas vista por trás: é avaliado o posicionamento dos membros posteriores,
vistos de trás, buscando animais de pernas bem paralelas com maior distância
entre os jarretes e que caminham com comodidade.

4.2 Pernas vista lateral: avalia-se a curvatura da perna, vista lateralmente, traçando
uma linha que parte da articulação coxo-femural, passando no meio do jarrete,
descendo até o solo, logo atrás do casco, buscando animais com ângulo
intermediário, evitando-se pernas muito curvas ou muito retas.
4.3 Ângulo e regularidade de cascos: avalia-se a regularidade e o ângulo dos cascos,
traçando uma linha entre a coroa do casco posterior até a altura do joelho,
buscando um ângulo próximo a 45 graus, devendo os cascos anteriores
apresentar a mesma característica.
4.4 Membros anteriores: avalia-se a qualidade da ossatura, posicionamento,
direcionamento e comprimento dos membros, devendo selecionar os animais de
melhor conformação.
5

GARUPA

5.1 Ângulo: avalia-se a inclinação da garupa. É o ângulo formado entre o íleo e o
ísquio, devendo selecionar animais de garupa ligeiramente inclinada.
5.2 Largura: distância entre os pontos médios dos ísquios, quanto mais larga melhor,
em perfeita harmonia com comprimento da garupa.
5.3 Comprimento: é a distância entre os pontos médios do íleo e ísquio, buscando
garupas de maior comprimento, em perfeita harmonia com a largura da garupa.
6

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS NOS ITENS AVALIADOS EM MACHOS

Nos julgamentos de machos, além dos itens e características comuns nas avaliações de
fêmeas, serão também avaliadas as características a seguir:
6.1 Prepúcio: avalia-se a condição do prepúcio, evitando animais com prolapsos.
6.2 Bolsa escrotal e testículos: avalia-se a qualidade da bolsa, tamanho e simetria dos
testículos, com mobilidade e calda do epidídimo evidente, optando por animais
de bolsa e testículos com desenvolvimento e conformação compatíveis com a
idade.
6.3 Bainha e umbigo: refere-se ao tamanho e direcionamento da bainha e umbigo,
sendo desejado estar bem aderido ao ventre.
6.4 Masculinidade: é a intensidade de expressão masculina do animal, buscando
animais com chanfro mais curto e mais largo em relação às fêmeas, apresentando
fronte mais ampla e larga e pescoço com musculatura evidenciada.

CRITÉRIOS PARA JULGAMENTOS DE ANIMAIS EM EXPOSIÇÕES OFICIALIZADAS DE GIROLANDO
CRITÉRIOS PARA OS JULGAMENTOS DE FÊMEAS JOVENS (não paridas)
ITEM AVALIADO

PESO DO ITEM
AVALIADO

CONFORMAÇÃO E CAPACIDADE

32

FORÇA LEITEIRA

25

SISTEMA LOCOMOTOR

25

GARUPA

18

PESO DA CARACTERÍSTICA
AVALIADA
11,20
6,40
6,40
4,80
3,20
12,50
7,50
5,00
10,00
6,25
5,00
3,75
7,20
6,30
4,50

CARACTERÍSTICA AVALIADA
Profundidade Corporal
Comprimento Corporal
Força Dorso-Lombar
Estatura
Caracterização Racial
Forma Leiteira
Perímetro Torácico
Amplitude Peitoral e Capacidade Respiratória
Pernas Vista por Trás
Pernas Vista Lateral
Ângulo e Regularidade de Cascos
Membros Anteriores
Ângulo
Largura
Comprimento

CRITÉRIOS PARA OS JULGAMENTOS DE VACAS
ITEM AVALIADO

PESO DO ITEM
AVALIADO

SISTEMA MAMÁRIO

40

CONFORMAÇÃO E CAPACIDADE

20

FORÇA LEITEIRA

15

SISTEMA LOCOMOTOR

15

GARUPA

10

ITEM AVALIADO

PESO DO ITEM
AVALIADO

PESO DA CARACTERÍSTICA
AVALIADA
10,00
8,00
6,00
6,00
4,00
4,00
2,00
7,00
4,00
4,00
3,00
2,00
7,50
4,50
3,00
6,00
3,75
3,00
2,25
4,00
3,50
2,50

CARACTERÍSTICA AVALIADA
Profundidade do Úbere
Inserção Anterior
Altura Posterior
Largura Posterior
Ligamento Central
Comprimento de Tetos
Colocação de Tetos
Profundidade Corporal
Comprimento Corporal
Força Dorso-Lombar
Estatura
Caracterização Racial
Forma Leiteira
Perímetro Torácico
Amplitude Peitoral e Capacidade Respiratória
Pernas Vista por Trás
Pernas Vista Lateral
Ângulo e Regularidade de Cascos
Membros Anteriores
Ângulo
Largura
Comprimento

CRITÉRIOS PARA OS JULGAMENTOS DE MACHOS

SISTEMA LOCOMOTOR

25

APARELHO REPRODUTOR

25

CONFORMAÇÃO E CAPACIDADE

20

FORÇA LEITEIRA

20

GARUPA

10

PESO DA CARACTERÍSTICA
AVALIADA
10,00
6,25
5,00
3,75
10,00
7,50
7,50
5,00
5,00
3,00
3,00
3,00
1,00
8,00
6,00
6,00
4,00
3,50
2,50

CARACTERÍSTICA AVALIADA
Pernas Vista por Trás
Pernas Vista Lateral
Ângulo e Regularidade de Cascos
Membros Anteriores
Prepúcio
Bolsa Escrotal e Testículos
Bainha e Umbigo
Profundidade Corporal
Masculinidade
Comprimento Corporal
Força Dorso-Lombar
Estatura
Caracterização Racial
Forma Leiteira
Perímetro Torácico
Amplitude Peitoral e Capacidade Respiratória
Ângulo
Largura
Comprimento

