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SÍTIO RIO NEGRO

por Michaela Demetrio
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FAZENDA JULIÃO
A casa do Morada Nova

A

raça de ovinos Morada Nova
é uma das principais raças
naturalizadas de ovinos
deslanados do Nordeste do
Brasil. Sendo constituída de
animais de pequeno porte, sem lã, rústicos
e dóceis, este ovino desenvolveu também a
habilidade da alta fertilidade. Além disso, o
Morada Nova se adaptou facilmente ao habitat do semiárido nordestino, suportando
elevadas temperaturas e forragem seca.
O manejo fácil e rústico é que motiva
a Fazenda Julião, localizada em Campos
Belo/CE, a aumentar o seu rebanho, que
hoje conta com 400 fêmeas em reprodução.
A fazenda desenvolve o projeto de criação
da raça Morada Nova como uma forma de
“resgate” ao ovino cearense. Seu couro
tem mais colágeno que os demais couros
ovinos, o que faz dele um excelente produto
para bolsas, carteiras e sapatos.
Sua carne, de pouca gordura, é muito saborosa e apreciada pelos bons chefes. Pratos
preparados com cortes de ovinos Morada
Nova, por exemplo, são considerados pratos
gourmets. Seu manejo é solto, com rotação
em piquetes, o que facilita a lida com o animal e mantém a propriedade sustentável.
Na Fazenda Julião são estes os fatores que
alimentam a persistência na criação.
Plauto e Michaela Demetrio, proprietários da fazenda, iniciaram a criação em
2013, percorrendo o Ceará de carro atrás
dos poucos animais existentes. Numa exposição em Morada Nova/CE encontraram
o grande campeão da época, um reprodutor
belo e forte. Apelidaram-no de “Zé Lemos”,
nome de seu dono, e a partir daí resolveram
investir comprando fêmeas esporadicamente. Elas foram chegando, aumentando,
criando e... ensinando. Sim, mostrando aos
criadores e cuidadores que não precisam
de muito trato, precisam somente da rotina:
pastagem, água limpa, sal mineral e pro-
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teção! Na época da seca - que no Nordeste
é o verão - necessitam de complemento na
forma de silagem.
No decorrer dos anos, os belos animais
fortes e dóceis foram parindo de 2 a 3 borregos, tornando a criação cada vez mais
cativante. Outros reprodutores foram comprados para não haver consanguinidade.
Brincos numerados e colares coloridos, cada
mês com uma cor diferente, foram formas
criadas pelos cuidadores para identificar
cada animal e cada rebanho.
E assim, num passo de cada vez, a Fazenda
Julião, situada em plena caatinga cearense,
foi implementando o plantio de capim, milheto, sorgo, palma e moringa, permitindo
alimentação farta em todos os períodos do
ano. Hoje, com um plantel formado de 600
animais entre cordeiros, marrãs e ovelhas
adultas, a Fazenda Julião vem incentivando
os pequenos criadores a investirem na raça.
O cordeiro, entre 6 e 7 meses, atinge entre
30 e 35 kg, tornando viável sua criação
para corte. Contudo, o consumo de carne
ovina per capta no Brasil ainda é inferior
a 1 kg/ano, enquanto que o consumo de
aves e bovinos chega a 36 kg/ano (ANUALPEC, 2006). Sendo a carne de cordeiro uma
fonte primordial de proteína, seu consumo
se apresenta como grande solução para
os habitantes do Nordeste brasileiro, uma
vez que ali se encontra o maior mercado
nacional de caprinos e ovinos.
Lembrando que o NE tem o clima a seu
favor e o benefício da terra seca e árida, ideal
para a criação destes pequenos animais.
Porém, enquanto a Austrália ostenta um
rebanho de 147 milhões de ovinos, o Brasil
mal chega aos 15 milhões.
Atualmente o brasileiro consome ovino
uruguaio, argentino e australiano – mas
teria condições de consumir somente o
nacional, pois o cenário brasileiro é infinitamente superior.

OVINOS MORADA NOVA
RAÇA DE OVELHA DESENVOLVIDA
NA REGIÃO NORDESTE
• Couro de boa qualidade
• Carne macia e pouco gordurosa
• Bons reprodutores: 2 até 3 borregos

Nossos carneiros são criados num manejo solto
e livre, com rigoroso critério de monta, com
vermifugação e avaliação veterinária mensal, na
FAZENDA JULIÃO, em pleno sertão.
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