


Conheça o programa que está 
revoluCionando a produção 
de pequenas, médias e grandes 
propriedades no rio de Janeiro. 

Criado em 1998, pela embrapa peCuária SudeSte, 

para CapaCitar extenSioniStaS em produção de 

leite. o balde Cheio iniCiou Seu trabalho no 

rio de Janeiro em 2003, quando o Senar-rio e a 

FaerJ Se aSSoCiaram ao Sebrae-rJ para Conduzir 

o programa no eStado. a propoSta no rio de 

Janeiro Começou modeSta, eram apenaS SeiS 

téCniCoS atendendo uma unidade demonStrativa 

(ud) Cada um. hoJe São 50 extenSioniStaS, Com 

maiS de 150 unidadeS atendidaS.



o programa
o balde Cheio é um programa 

que trabalha com uma 

metodologia inédita de 

transferência de tecnologia, onde 

cada unidade demonstrativa é 

uma sala de aula prática sobre 

produção intensiva de leite.

Seu objetivo é atualizar 

profissionais que atuam na 

assistência técnica a produtores de 

leite, implantando técnicas simples 

que promovem a viabilidade 

econômica da atividade leiteira.

quem atende?
o público-alvo do programa são 

técnicos das ciências agrárias 

de nível médio ou superior 

e produtores interessados 

em participar de um trabalho 

que promove uma verdadeira 

mudança nos conceitos de 

produção.



Como funCiona?
não existe receita de bolo, cada situação é tratada 

de forma individual, respeitando as características da 

propriedade (relevo, recursos hídricos, fertilidade de solo, 

rebanho existente) e do produtor (pessoal e financeira).

os técnicos envolvidos com o programa devem manter 

o compromisso de visitar a ud, no mínimo, uma vez por 

mês, para o acompanhamento das atividades combinadas 

e para a coleta de dados realizada pelo produtor.

produtor leandro barCeloS e eSpoSa Fábia - rio daS oStraS - rJ



quais as prinCipais téCniCas 
utiliZadas?
•	 maneJo intenSivo de paStagenS tropiCaiS

•	 irrigação de paStagenS

•	 Cana-de-açÚCar + uréia

•	 eStruturação do rebanho

•	 melhoria de ConForto doS animaiS

•	 Controle de eCto e endoparaSitaS

•	 exameS de bruCeloSe e tuberCuloSe

•	 Controle FinanCeiro (reCeita e deSpeSa)

•	 Controle zootéCniCo (parição, Cobertura e 

peSagem de leite)

•	 Controle de Chuva e temperatura

•	 qualidade de leite

•	 preServação ambiental

Como entrar no programa?
produtores e técnicos interessados em participar do projeto 

devem entrar em contato com o coordenador regional do 

balde Cheio ou instituição responsável em sua região.

região Sul
Carlison Costa - carlison@senar-rio.com.br 

região norte
maurício Salles - mauricio@senar-rio.com.br



mais informações

0800 282 00 20 

www.SiStemaFaerJ.Com.br
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