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ÍNDICE VL
UMA FERRAMENTA ÚTIL PARA A 
BOVINICULTURA LEITEIRA

A revista Ruminantes, juntamente com a Escola Superior Agrária do Instituto 
Politécnico de Castelo Branco e com a Universidade dos Açores, vai passar publicar, a 

Os preços do leite e dos alimentos 

o que pode ter impacto adverso na 

preço do leite cai e o dos alimentos 

simples de sabermos como vai o 

de nós, mas podemos, por exemplo, 
avaliar os regimes alimentares e reduzir 

O acentuado aumento do preço mundial 
de algumas matérias-primas trouxe 

rentabilidade das explorações de leite 

da vaca leiteira podem representar mais 
de 50% dos custos totais associados 

et al

está em desenvolver um sistema para 

recebido pelo leite vendido e os custos 

algum grau de controlo sobre a receita 

O que é o Índice VL? 
É um índice que mede a rentabilidade da 

Como se obtém? 
Índice VL = Preço do leite produzido por 

da receita proveniente da venda do 
leite produzido diariamente por uma 

cada um dos elementos que entra no 

periodicamente, a saber:
preço médio base do leite adquirido a 
produtores individuais no Continente e 
nos Açores, publicados mensalmente 

preço médio das matérias-primas 
publicadas no site e na revista 

regime alimentar, preços de mercado 
praticados em Portugal Continental e 

Qual a utilidade deste índice 
para o produtor? 

tem um peso vivo médio de 600 kg, um 

et al.

Ruminantes publica o Índice VL relativo 

publicado um Índice VL relativo a uma 

base é a pastagem, regime alimentar 
predominante nas explorações leiteiras da 

Outros produtores com 
sistemas ou produções 
diferentes podem servir-se 
deste índice? 
Claro que sim, como medidor da 

Como interpretar? 

que o preço que o produtor recebe 
pelo leite produzido é igual ao custo 
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alimentar e, portanto, o negócio apenas 

Estamos perante um indicador muito 

penalizador para o sucesso económico 

estamos perante um valor elevado, muito 

et al.

tipo da vaca utilizada no cálculo do Índice 
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QUADRO 1
Estimativa das necessidades nutricionais da vaca 

GRÁFICO 1

QUADRO 2

MÊS ÍNDICE VL 

20
12

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

20
13

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

Valor do Índice VL

Limiar de rentabilidade

Moderado Índice VL = Negócio saudável
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