
 

A raça Jersey é conhecida pela uniformidade das características do seu tipo, por 
isso é a que mais se aproxima entre todas as raças leiteiras do “TIPO IDEAL 

LEITEIRO”. 

 
RON NET MAPLE DORIE DEE  

 

CABEÇA 
Deve ser limpa de comprimento moderado, com fronte ligeiramente côncava. Os 

olhos vivos e proeminetes. As mucosas devem ser escuras (pigmentadas), com um 
embornal claro ao redor do fucinho. Orelhas curtas. 

 

PESCOÇO 
Limpo, moderadamente comprido, confundindo-se paulatinamente com os ombros, 

e unindo-se suavemente com a região das cruzes (paleta). 
 



 
 

PATAS ANTERIORES 
As patas deverão ser perpendiculares para suportar o peso do corpo do animal,e 

bem separadas para dar um amplo espaço ao peito.Em uma vista frontal,é 
desejável observar uma linha vertical desde a ponta do ombro até o casco. 

 

PATAS POSTERIORES 
Vista lateralmente, a ponta dos cascos das patas posteriores devem encostar em 

uma linha imaginária vertical que parte dos Ísquios até o solo. Os animais em que o 
casco está a frente desta linha são considerados “sentados”, e os animais em que 

as patas possuem o casco atrás desta linha são considerados “retos”. 
 



 
 

ANCA – GARUPA 
Uma garupa deve ser comprida, quase nivelada e larga na altura dos ílios e ísquios. 

Essa característica se correlaciona com um úbere grande, nivelado e largo. 

 

ÍSQUIOS E ÍLIOS 
Devem ser bem separados, como descrevemos na garupa. A distância entre ísquios 

e ílios, assim como uma garupa nivelada, se relaciona com tamanho e forma do 
úbere. Ademais, o parto é facilitado se os ossos são mais separados, principalmente 

os ísquios. 

 



BARRIL 
A capacidade corporal evidencia nas três dimensões do barril: comprimento; 

largura e profundidade. É nele que os alimentos são armazenados e digeridos. O 
dorso deve ser reto liso, livre de gorduras e unido suavemente com a gaupa e a 

cernelha. 

 

TÓRAX E COSTELAS 
O peito deve ser profundo e amplo para acomodar bem os pulmões. maior vigor e 
vitalidade caracterizam uma vaca com grande capacidade toráxica. A união com os 

ombros deve ser suave. 
As costelas devem ser largas e planas indicando força nos ossos, com um bom 

espaçamento entre si. 

 

VISTA POSTERIOR 
Patas que não se tocam ao caminhar demonstrando correção dos aprumos trazeiros 

,e proporcionando um amplo espaço para o úbere. 



 

ÚBERE 
A jersey tem como característica bem formado e equilibrado com tetos bem 

colocados. Procura-se animais com o posterior do úbere largo, inserção alta e 
ligamento central forte, úbere anterior em forma de bojo e com boa aderência ao 

corpo. 

 

PELAGEM 
A pelagem da Raça Jersey varia de osco escuro a baio claro, podendo apresentar 

malhas brancas. 

 
 



 
 

 
  

  

  
 


