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Este evento, em 26 de setembro de 2019 coloca à disposição dos interessados somente 
reprodutores registrados Aberdeen Angus e Brangus, fêmeas e machos, pretos e vermelhos. 
 
Para serem ofertados, os produtos Umbu foram avaliados, selecionados e aprovados em 
diversos estágios, receberam vacinações e recentemente passaram por verificações que 
atestam suas condições de fertilidade e sanidade, pelo que são disponibilizados na plenitude 
das suas aptidões. 
 

GENÉTICAS E PROGÊNIES COM DESEMPENHOS ATESTADOS 
As avaliações que o PROMEBO® realiza ao desmame e ao sobreano no contexto das raças, 
com a participação da Cabanha Umbu nos últimos 31 anos fundamentam os dados de progênie 
(DEP) e atestam o elevado grau de qualificação dos produtos Umbu. 
 
SANIDADE 
A totalidade dos reprodutores Umbu foi vacinada dentro dos períodos recomendados contra 
febre aftosa, carbúnculo hemático, leptospirose, carbúnculo sintomático, gangrena gasosa, 
enterotoxemia, hemoglobinúria, IBR, BVD, PI3 e BRSV e estão livres de tuberculose e 
brucelose. Conhecem mio-mio e foram carrapateados.  
 

FERTILIDADE, HABILIDADE e CARCAÇA 
Os touros Umbu, submetidos a um completo exame andrológico, tiveram apreciado e avaliado 
todo o seu comportamento em condição de cópula e verificada a sua fertilidade, inclusive 
através de exame laboratorial de sêmen, pela sistemática estabelecida pelo Prof. MV. Walter 
Ney Louzada Ribeiro, que contempla o teste de capacidade de serviço (TCS) para os Aberdeen 
Angus e o teste do escore da libido (TEL) para os Brangus. 
As fêmeas Umbu, sem serviço, foram revisadas e nada apresentam que possa impedir um 
início de processo reprodutivo.  
 
Para facilitarmos escolhas fundamentadas, procuramos disponibilizar um conjunto de dados 
decorrentes dos processos havidos, onde diferenciadamente inserimos resultados de AOL 
(Área de Olho de Lombo), EGS (Espessura da Gordura Subcutânea) e EGP (Espessura da 
Gordura na Picanha) dos animais que foram submetidos a essa metodologia não invasiva e 
reveladora de características da carcaça por ultrassonografia. Essa valiosa informação nos é 
disponibilizada pelo Prof. Zoot. Jaime U. Tarouco, que as realiza ao desmame, avaliação que 
poucos criatórios praticam, e ao sobreano. 
 

REGISTROS 
Os de Aberdeen Angus são feitos na Associação Nacional de Criadores (ANC) e os de Brangus 
na Associação Brasileira de Brangus, na sequência das confirmações pelo MV. Renato Pinto 
Paiva, técnico credenciado por ambas. 
 
 
 
SIMBOLOGIA 
Na elaboração deste catálogo estão utilizadas abreviações de dados para os seguintes 
propósitos: 
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- identificação individual de acordo com registro na associação de raça; 
- pelagem, sendo P (preto), V (vermelho), B (brasino) e O (osco); 
- marca de registro em reprodutores Angus, Puros de Origem, elites na 
  Geração pelo Promebo®; 
- marca de registro em reprodutores Angus, Puros de Origem; 
- marca de registro em reprodutores Angus, Puros Controlados, elites na 
  Geração pelo Promebo®; 
- marca de registro em reprodutores Angus, Puros Controlados; 
- marca de registro em reprodutores Brangus;  
- valor mensurado dentro das 24h após o parto; 
- escore ajustado da Diferença Esperada na Progênie, ao nascer; 
- escore ajustado da Diferença Esperada na Progênie, ao desmame; 
- escore ajustado da Diferença Esperada na Progênie, ao sobreano; 
- valor estabelecido para a Área de Olho de Lombo, ao desmame; 
- valor estabelecido para a Área de Olho de Lombo, ao sobreano; 
- valor estabelecido  para a Espessura da Gordura Subcutânea, ao sobreano; 
- valor estabelecido para a Espessura da Gordura na Picanha, ao sobreano; 
- valor da última medição de Área Pélvica; 
- valor da última medição do Perímetro Escrotal; 
- resultado do Teste de Capacidade de Serviço em A. Angus; 
- resultado do Teste do Escore da Libido em Brangus; 
- parâmetros de Motilidade e Vigor do sêmen examinado; 
- não avaliado (a); 

AGRADECIMENTO 
Ao agradecermos as presenças e a preferência pelos produtos apresentados, registramos que 
esses fatos muito nos estimulam no propósito de mantermos uma equipe trabalhando para 
produzir, a cada nova geração, animais com características mais necessárias a todas as etapas 
do processo de produção de carnes realmente qualificadas (saborosas, suculentas e tenras), 
para o que contribuem significativamente os exclusivos reprodutores melhoradores Aberdeen 
Angus e Brangus.  
 

 

Angelo B. Tellechea e equipe Cabanha Umbu. 


