Bovinos de Corte

Manter registros sobre as condições de criação e sobre o desempenho dos rebanhos é
uma importante ferramenta de manejo e pode ser usada para aumentar a eficiência na
atividade pecuária. O monitoramento de informações sobre ganho de peso, reprodução e
mortalidade, bem como sobre o uso de produtos (vacinas, medicamentos, alimentos, etc.)
e sobre as condições das instalações e dos equipamentos permite aos produtores avaliar o
desempenho de seus rebanhos, controlar os procedimentos de manejo e identificar os pontos
críticos que precisam ser controlados. Dessa forma, fica mais fácil identificar e resolver os
problemas que ocorrem no dia-a-dia de trabalho em uma fazenda de bovinos de corte. A
identificação individual dos bovinos é um passo importante para qualquer sistema de registro
de informações. O ideal é que a identificação seja realizada o quanto antes, preferencialmente
nos primeiros dias de vida do bezerro ou logo após a chegada de um animal na propriedade.

Bovinos de Corte

Boas Práticas de Manejo: Identificação - Passo a Passo
1. O manejo de identificação deve ser feito com planejamento
e organização.
2. Defina previamente o tipo de identificação a ser utilizado,
onde o trabalho será realizado, quais animais serão
identificados e quem será o responsável pelo trabalho.
3. Verifique com antecedência se as instalações, equipamentos e
materiais estão disponíveis, limpos e em boas condições de uso.
Utilize sempre equipamentos e materiais de boa qualidade.
4. Os responsáveis pelo manejo devem estar bem treinados e
orientados sobre os procedimentos para a identificação dos
bovinos.

o animal o quanto antes, seguindo as recomendações do
veterinário.
A tatuagem
14. Limpe bem o local da orelha onde será aplicada a tatuagem.
15. Não tatue em cima das nervuras nem em áreas com veias
grossas e com muitos pelos.
16. Passe a tinta no local que será tatuado. A área coberta pela
tinta deve ser maior que a tatuagem.
17. Use tinta preta para animais com a pele clara e verde para
os de pele escura.

5. Antes de iniciar o trabalho defina as funções de cada
integrante da equipe.

18. Posicione o alicate tatuador no local correto. Pressione até
furar a cartilagem da orelha.

6. Defina um ritmo de trabalho para assegurar que a
identificação será bem feita. Não tenha pressa, realize o
trabalho com muita calma e atenção.

19. Retire o alicate tatuador com cuidado. Passe mais tinta sobre
a tatuagem, esfregando suavemente.

7. Com exceção dos bezerros recém-nascidos, todos os animais
devem ser conduzidos ao curral para realizar a identificação;
de preferência, utilizando um tronco de contenção. Só
realize a identificação com o animal bem contido.

20. É recomendado fazer a aplicação de brincos em meses mais
frios e secos.

8. Conduza os animais para o curral com cuidado, sem correr
nem gritar.
9. Organize os números (ou códigos) de identificação para
facilitar sua utilização.
10. Evite erros! Esteja certo de que o código de identificação é
o correto antes de aplicá-lo no animal.
11. Monitore os animais regularmente após a identificação,
faça-o de forma mais frequente nas primeiras semanas e em
situações de maior risco de bicheiras.
12. No caso do animal estar muito agitado, espere um pouco
para que ele se acalme antes de posicionar a marca.
13. No caso de ocorrência de bicheiras ou inflamações, trate

A aplicação de brincos

21. Em períodos de chuva e calor recomenda-se furar a orelha do
bezerro antes da aplicação do brinco, o furo deve ser de 6
mm. Coloque o brinco apenas após a cicatrização do furo.
22. O alicate aplicador deve ficar na posição vertical (“em pé”),
evite a posição horizontal (“deitado”).
23. Aplique o brinco na parte central da orelha e entre as duas
nervuras principais.
A marcação a fogo
24. Não realize a marcação a fogo em dias de chuva, nem em animais
com os pelos molhados ou sujos de lama ou excrementos.
25. O ferro deve estar bem quente, em brasa (vermelho).
26. Posicione a marca de maneira firme no local correto e
pressione, sem muita força, por alguns segundos. Não faça
movimentos bruscos.

