
“São 15 anos à frente da Estância Silêncio, contribuindo para 
o desenvolvimento econômico e sustentável da pecuária e 
acreditando no potencial do Braford como raça ideal para 

suprir as exigências da atividade no Brasil, tanto em termos 
de produção e produtividade como de qualidade de carne. 

Nosso processo de seleção genética, alinhado com o 
sistema de produção empregado, torna-se ideal para o 

abate de novilhos jovens bem como para a obtenção de 
reprodutores funcionais, recriados e terminados a pasto, 

posicionando-nos como um dos maiores vendedores de 
touros e ventres das raças HB no país.” Eduardo Eichenberg 

Sediada na fronteira oeste do Rio Grande do 
Sul, a Estância Silêncio é uma empresa rural 
familiar com um século de história na 
pecuária de corte brasileira. Uma longa 
trajetória de cruzamento e seleção da 
genética Hereford e Braford em busca do 
objetivo maior: produzir carne de qualidade 
a pasto. Atualmente, os plantéis da 
empresa são formados por 10% de ventres 
Hereford e 90% de ventres Braford, todos 
avaliados pela Conexão Delta G, um dos 
m a i s  r e s p e i t a d o s  p r o g r a m a s  d e 
melhoramento   genético   do  mundo.  Essa

criteriosa seleção, aliada a um sistema de 
produção a pasto, permite à Silêncio 
oferecer aos clientes reprodutores rústicos 
e melhoradores, além de abastecer o 
mercado com Carne Certificada Hereford. 
Comercializando por ano em torno de 200 
touros e 400 ventres registrados, a 
Estância Silêncio consolida-se como 
grande fornecedora de genética HB para o 
país ,  sempre comprometida com o 
desenvolvimento sustentável da pecuária, 
focado na preservação dos campos nativos 
e na seleção a pasto.
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CONTATOS: 
Localização: Alegrete, Quaraí e Uruguaiana, na região da
fronteira oeste do Rio Grande do Sul.
Correspondência: Rua Venâncio Aires, 539
Caixa Postal 140 - CEP: 97.541-970. Alegrete/RS
Telefone: (55) 99708.6407 / (51) 99323.4047
Email: contato@estanciasilencio.com.br

www.estanciasilencio.com.br
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