


A Fazenda Braúnas II, localizada em Funilândia – MG, sempre foi referência em todas as 

atividades a qual se dedicou. Adaptou uma estrutura já existente e criou um projeto com a raça 

Brahman. Rapidamente se tornou uma referência, com altos índices de lucratividade e 

produtividade. 

Os animas da Fazenda Braúnas são hoje os mais bem avaliados e certificados da raça Brahman no 

Brasil de acordo com os índices da ABCZ. 

Desde seu início a fazenda buscou o que havia de melhor no mercado e fez assim os grupos de 

famílias que constituem seu plantel através de matriarcas provadas e testadas. 

ASTRONOMIA - IMPE 229  

(JDH SIR LIBERTY MANSO x MISS IMPERIAL POI 9) 

Filha do LIBERTY teve 176 filhos registrados, é uma 

fábrica de campeões. Pedigree consistente foi grande 

campeã em Itaipava/RJ em 2007 e reservada grande 

campeã em diversas exposições em 2006 e 2007. Matriz 

modelo Expozebu e Expobrahman. 

A IMPE 229 tem diversas filhas como doadoras no rebanho 

Braúnas: AMRO 385, AMRO 528, AMRO 1303, AMRO 

840, AMRO 1367. 

QERJ 496  

(MR TD WEST 270 x JJ MS QUERENCA 217) 

Filha de TD WEST com QERJ 217, foi campeã nacional. 

Esse animal, sem dúvida, foi a grande responsável pela 

qualidade nas avaliações do rebanho Braúnas. O seu 

acasalamento com JDH MARRI produziu inúmeras filhas 

e todas elas doadoras importantes no rebanho Braúnas.  

Teve 39 filhos registrados e sua avaliação era top 1. 

AMRO 141, AMRO 149, AMRO 254, AMRO 293, 

AMRO 384 e AMRO 387 Todas são máquinas de produzir 

animais especiais de pista e de avaliação. É a principal 

família na formação de animais com avaliação top no 

rebanho Braúnas. 

Além das filhas, suas netas seguem produzindo e evoluindo 

formando a bateria de doadoras da marca Braúnas. 

AMRO 958, AMRO 1432  

 

ÁTINA - GOMI 15  

(JDH MR ELLIOT MANS x MISS DIAMOND A 69/9) 

Filha da DIAMOND A 69/9, talvez a filha mais importante, 

pois sagrou-se grande campeã na Expozebu 2006. Suas 

filhas AMRO 252 e AMRO 281 representam muito bem a 

perpetuação da genética da DIAMOND A 88/2 

AMRO 252 - Filha do LIBERTY em seu acasalamento com 

JDH KARU produziu o animal AMRO 661. 

AMRO 869 - a melhor filha da AMRO 281 e pelas suas 

qualidades foi escolhida para fazer parte do seleto grupo de 

doadoras do rebanho Braúnas.  

 

 

 

 

  

  



Matriarca com um pedigree de 

sucesso, “fórmula de bolo” para 

produção.  

Filha do reprodutor JDH SIR 

MARRI MANSO em vaca MR TD 

WEST 270. Avaliação genética 

pelo PMGZ não tem como ser 

melhor, DECA 01, com o iABCZ 

20.21. 

Umas das doadoras de melhor 

avaliação, pois todas suas 

características oscilam em DECA 

01 e 02. 

 

MISS BR 77 293 FIV  

https://api.whatsapp.com/send?phone=556799362615&text=Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20os%20embri%C3%B5es%20da%20MISS%20BR%2077%20293%20FIV%20


Faz parte da nova geração de 

doadoras Braúnas. Após uma ótima 

carreira de pista com diversas 

premiações vem consolidando-se no 

time de doadoras.  

Não poderia ser diferente, filha da 

matriarca ASTRONOMIA IMPERIAL 

com o raçador JDH MR AMOS 

MANSO. 

 

Premiações de destaques: 

• Reservada Campeã Vaca Adulta 

EXPOZEBU 2018; 

• 1º Prêmio EXPOZEBU 2017. 

MISS BR 77 1303 FIV   
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Teve mais de 30 filhos registrados, 

sendo uma delas a AMRO 811 que 

também se tornou doadora. Seu 

primeiro parto ocorreu aos 25 meses, 

demostrando assim sua precocidade.  

É DECA 1 no PMGZ, com avaliação 

positiva para todas as características. 

Tem como base genética a matriarca 

DIAMOND A 88/2 e sua filha 31/5 

ícones da raça Brahman.  

Animal de muita expressão racial, 

ótimos aprumos, muita costela, frente 

ampla com ótimas passagens. 

MISS BR 77 48 
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Doadora DECA 1 no PMGZ. 

Chama atenção sua beleza racial 

e harmonia do conjunto.  

 

A consistência genética 

juntamente com seu fenótipo e 

sua produção permitiram escolher 

esse animal como uma importante 

doadora do rebanho Braúnas. 

MISS BR 77 811 
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Com mais de 30 filhos produzidos, 

fica bem fácil de avaliar a 

contribuição desta doadora para o 

plantel Braúnas.  

 

Sua avaliação genética DECA 1 no 

PMGZ confirma sua consistência e 

qualidade.  

Apresenta pigmentação forte, muito 

comprida, bons aprumos, lombo 

forte garupa larga, costelas 

arqueadas. 

 Produziu com JDH ELLIOTT a 

MISS BR 77 869, animal escolhido 

entres seus filhos para dar 

continuidade a sua genética. 

MISS BR 77 281 
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Sua avaliação genética é DECA 2 

no PMGZ e é, sem dúvida, a 

melhor filha da AMRO 281 e pelas 

suas qualidades foi escolhida para 

fazer parte do seleto grupo de 

doadoras do rebanho Braúnas. 

MISS BR 77 869 
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Filha do V8 777/4, pariu aos 26 

meses, já teve 30 filhos registrados 

e fez pelo menos 3 doadoras que 

foram vendidas. Sua filha AMRO 

1368 é uma doadora jovem já 

reservada para dar continuidade a 

essa genética. 

 MISS BR 77 385 
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Filha da doadora AAA 124, com JDH 

WELLINGTON é uma das jovens 

doadoras candidata a se tornar o principal 

animal do criatório Braúnas. Possui uma 

harmonia entre pista e campo muito 

interessante, pois é filha do reprodutor 

com mais filhos premiados em pista do 

Brasil, e ao mesmo tempo possui uma 

avaliação genética muito boa, sendo 

DECA 1 no PMGZ.  

Animal muito correto feminino de muito 

equilíbrio e tem demonstrado essas 

qualidades em pista.  

Foi premiada em todas Expozebu que 

participou (Expozebu 2017 / 2018 / 2019). 

Além das premiações na ExpoBrahman: 

3ª Melhor Fêmea – Expobrahman 2017 

Campeã Novilha Menor – Expobrahman 

2017 

 MISS BR 77 1401 
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Tem 16 filhos registrados todos 

bem avaliados e algumas 

campeãs em pista. É DECA1. 

 MISS BR 77  149 
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Acasalamento sem erro, filha da 

lendária MISS BR 77 297 que é MR 

V8 777/4 “POWERSTROKE” em 

vaca JDH Sir Lawford Manso e sua 

avó com sangue Diamond A69/9 

direto, a qual foi recordista mundial 

de preço na raça, fecha essa 

genealogia impecável.  

 

Seu pai JDH Karu Manso dispensa 

comentários, touro reconhecido 

mundialmente por produzir filhas 

excepcionais.  

 

Doadora de muita expressão, com 

grande volume corporal, aprumos 

corretos e muita funcionalidade. 

Habilidade materna extremamente 

alta. Tudo que uma fêmea precisa.    

 MISS BR 77 665 
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Matriarca com um pedigree de 

sucesso, “fórmula de bolo” para 

produção. Filha do reprodutor JDH 

SIR MARRI MANSO em vaca MR TD 

WEST 270.  

Avaliação genética pelo PMGZ não 

tem como ser melhor, DECA 01, com 

o iABCZ 16,02. Seu primeiro parto foi 

ao 26 meses. Animal de uma beleza 

única e muito feminina.  

Vem contribuindo muita para 

formação da nova geração do 

Brahman Braúnas. Produzindo 

animais especiais de pista e de 

avaliação. É a principal família na 

formação de animais com avaliação 

top no rebanho Braúnas. 

 MISS BR 77 384 
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Filhas da “fábrica de campeões” 

ASTRONOMIA com o raçador JDH 

AMOS MANSO, um acasalamento 

que demonstrou ser eficiente na 

formação de animais especiais e 

capazes de dar continuidade na 

evolução dessa genética.  

 

Animal comprido, feminino com boa 

passagem de paleta, costelas 

arqueadas, bons aprumos e linha 

de dorso forte. Doadoras que vem 

se destacando na produção de 

matrizes para o plantel. 

 MISS BR 77 528 
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Em mais de 20 filhos que sua mãe 

produziu, ela e sua irmã própria MISS 

BR 77 798 foram escolhidas para dar 

continuidade a famílias da AMRO 45. 

Família muito consistente que é a 

DIAMOND A 168/1 com o touro JDH 

ATLAS. 

Animal de muita qualidade, com boa 

avaliação genética DECA 2 no PMGZ, 

comprido, garupa plana, lombo forte, 

aprumos corretos e feminina. E logico, 

pelas qualidades dos filhos que 

produziram nos diversos 

acasalamentos tornou-se doadora 

importante no plantel Braúnas. 

 MISS BR 77 795 
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Filha do JDH Wellington na UBER 23 

(mãe do touro Araguaia, recordista em 

venda de sêmen na Alta Genetics). 

AMRO 1220 tem um pedigree 

irretocável, produzindo ótimos filhos 

na Fazenda Braúnas, demonstrando a 

sua capacidade de transmitir toda sua 

qualidade genética. 

Premiações: 

Reservada Campeã Novilha Menor - 

Expozebu 2016 

Reservada Grande Campeã – Super 

Agro 2017 

Reservada Campeã Vaca Adulta – 

Expobrahman 2017 

 MISS BR 77 1220 
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Irmã completa do touro MR BR 77 

1392, Grande Campeão da 

Expobrahman 2017 e Expo zebu 

2018, ambos filhos do JDH 

WELLINGTON. Animal muito correto. 

Formou com seu irmão uma progênie 

de pai imbatível nas pistas. E já no 

seu primeiro parto, e não poderia ser 

diferente, mostrou todo seu potencial 

genético. Seu filho, MR BR 77 1719, é 

DECA 1 no PMGZ e é uma das 

promessas da seleção Braúnas. 

 MISS BR 77 1398 
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Jovem doadora que vem se provando 

no plantel Braúnas. Filha do raçador 

JHD WELLINGTON MANSO e QERJ 

5000, vaca cuja mãe é a lendária 

QERJ 2483. Pedigree indiscutível. O 

que sua genealogia nos mostra pode 

ser comprovada através das suas 

premiações em julgamento e 

conseguintemente no seu biótipo: 

costelas profundas e arqueadas, 

ótimos aprumos e muita musculatura 

sem perder em feminidade.     

 MISS BR 77 1601 
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Animal completo:  ótima estrutura, 

feminina, volume de carcaça e 

excelente habilidade materna. Filha da 

lendária QERJ 2483 com o raçador 

JHD WELLINGTON MANSO, junção 

dos dois melhores pedigree da 

atualidade e para validar ainda mais 

seus tributos é DECA 1 no PMGZ. 

Fenômeno de Doadora! 

 MISS BR 77 949 
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Doadora que faz parte da terceira 

geração do plantel Braúnas, neta da 

matriarca MISS BR 77 98, cuja mãe é 

a fantástica DIAMOND 69. Seu pai é 

um touro que fez história no Brasil, 

JDH MR ELLIOT MANSO. 

Doadora que chama atenção pelo seu 

volume e habilidade materna. 

 MISS BR 77 872 
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Faz parte da segunda geração de 

doadoras do plantel Braúnas, filha da 

matriarca MISS BR 77 252 com o 

touro mundialmente conhecido JDH 

Karu Manso 800. Além do seu 

encantador fenótipo, destaca-se no 

quesito fertilidade, uns dos melhores 

resultados da propriedade, inclusive 

na coleta de oocisto para produção de 

embriões. 

 MISS BR 77 670 
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Doadora de uma linhagem 

extremamente consistente. AMRO 666 

faz parte da terceira geração de 

doadoras desta linhagem a compor o 

plantel Braúnas. Filha da MISS BR 77 

297 e neta da MISS BR 77 98. Com 

certeza, não vai parar por aí, da 

qualidade e quantidade que produz 

logo estaremos apresentando a quarta 

geração. 

 MISS BR 77 666 
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Também faz parte do time de segunda 

geração das doadoras do plantel 

Braúnas, e mais uma vez confirma a 

consistência genética Braúnas. É 

DECA 1 no PMGZ, com destaque 

para DEP´s relacionadas a peso. 

 MISS BR 77 576 
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Filha do reprodutor MR SMOKIN GUN 

em vaca Santa Elena. Temos nestas 

doadoras características fenotípicas 

muito difíceis de conseguir com 

animais de genealogia inteira 

vermelho: comprimento de carcaça, 

umbigo corrigido, linha de dorso forte, 

úbere e tetas bem corrigidas. E mais 

raro ainda, além dessas 

características, possui uma ótima 

avaliação genética, DECA 1 no 

PMGZ.  

Possui diferenciais com capacidade 

de produzir animais únicos para 

mercado. 

 MS DINA 5 
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Filha do reprodutor MR SMOKIN GUN 

em vaca Santa Elena. Temos nestas 

doadoras características fenotípicas 

muito difíceis de conseguir com 

animais de genealogia inteira 

vermelho: comprimento de carcaça, 

umbigo corrigido, linha de dorso forte, 

úbere e tetas bem corrigidas. E mais 

raro ainda, além dessas 

características, possui uma ótima 

avaliação genética, DECA 1 no 

PMGZ.  

Possui diferenciais com capacidade 

de produzir animais únicos para 

mercado. 

 MS DINA 10 
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Filha do reprodutor MR SMOKIN GUN 

em vaca Santa Elena. Temos nestas 

doadoras características fenotípicas 

muito difíceis de conseguir com 

animais de genealogia inteira 

vermelho: comprimento de carcaça, 

umbigo corrigido, linha de dorso forte, 

úbere e tetas bem corrigidas. E mais 

raro ainda, além dessas 

características, possui uma ótima 

avaliação genética, DECA 1 no 

PMGZ.  

Possui diferenciais com capacidade 

de produzir animais únicos para 

mercado. 

 MS DINA 17 
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É filha da AMRO 141 mais jovem que 

temos em evidencia, com JDH 

WELLINGTON. É animal com alto 

potencial para se tornar uma doadora. 

É ainda um animal muito jovem, mas 

com boa avaliação genética, DECA 1 

no PMGZ, muito harmonioso e vem se 

mostrando com ótimos resultados em 

pista. Ou seja uma doadora completa. 

 MISS BR 77 1608 
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