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TÂTUAGEN NA CAUDA EM OVINOS D:.sLANArOS 

Cristo Nazarg Barbosa do Nascimento1  

Norton Miador da Costa2  

o 
1(5 - 
(2 

E 
1. 

1• 

o ci 

€5 

(5 
o 
4- 
a, 
= 
(5 

U) 
o 
1. 
'o co 

o 
1- 
o. 
VI 
o 
(5 

co 
a, 

o 

z 
'lã 
1- 
4 

flrios m6todos de identificação em ovinos des]arados são usa 

los ôelos criadores naAmaz6nia. Dentre esses métodos € empregado 

:om grande freqtlencia o uso de brincos e de tatuagem na orelha. - 

O primeiro apresenta como desvantagens a necessidade cmi 

tante de disponibilidade de brincos na ordem seqtiencial, inclusiv 

com números repetidos para substituição pela queda e perda ocorren 

tes, bem como a dificuldade de leitura com a diminuição da legibil 

dade dos números no decorrer do tempo. - - 

- 	Nõ segundo caso, as desvantagens são: a pr6pria localizaçi 

que dificulta a leitura, pois o animal tem que ser contido e o núm 

ro ser observado de perto; o pequeno espaço entre as duas principai 

nervuras para efefuar a tatuagem; e o pouco contraste que a õrelh 

de alguns ovinos proporciona para uma leitura eficaz. - 

Dessa maneira, foi levada a efeito a tatuagem no painel v' 

tral da cauda, localizado na inserção da cauda com o corpo- do au 

mal r  para verificação dos resultados com esse wgtodo de identifi 
-ção. Para realizar, essa operação, foram tatuados ló ovinos desla 
dos de idades diferentes, com tatuadeira pequena, usando pasta pre 

de tatuagem. - 

Eng' Agr9 , M.S. em Zootecnia, Pesquisadàr do CPATU-EMBRAPA, dx. 
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Inicialmente cada animal foi contido, efetuando-se em 	se- 
guida a limpeza do local com algodão embebido em âicool etílico 	co 
muni. Depois a pele foi distendida lateralmente, de modo a permitir a 
tatuagém na parte central do painel. Imediatamente ap6s a tatuagem, 
a pasta foi espalhada no local da operação, esfregando-se, logo em 
seguida, o polegar at a pasta penetrar em todos os orifícios produ 
zidos. 

As figuras abaixo mostram diferentes aspectos do mgtodo uti 
lizado. 

- 	 DEYALI1EtA 'TATUAGtM 

CARNEIRO TATUADO 

 

TATUADEIRA 

 

APLICAÇÃO DA TATUADEtRA 

Periodicamente o mgtodo usado neste trabalho t6m sido ava 
liado, resultando atg a última observação, realizada, ap6s 6 	meses 
da tatuagéin, sempre na leitura clara dos números impressos. Por 	ou 
trolado, para leitura do número de cada anijnál, tem sido necessrio 
apenas levantar.a cauda, facilitando, dessa maneira, a.operação de 
identificação. 
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