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Apresentação

40 sc/ha

58 sc/ha
Yield gap 

para soja 

no Brasil

Global Yield Gap Atlas (GYGA)

https://www.yieldgap.org/
CESB – Battisti et al. (2018)

Manejo leva a uma perda de 40-

44% da produtividade 

disponibilizada pelo clima

Yield gap: é a quantidade de redução de

produtividade ocasionada por algum fator

limitante em relação a um potencial de referência.
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Yield gap da soja no Brasil

Yield gap - ton/ha



Yield gap da soja no Brasil

Yield gap - %
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Yield gap da soja no Brasil



Na média Brasil, entre 2008/09 –

2017/18 houve um ganho de 60 

kg/ha/ano (44 para 56 sc/ha)

Na média das 10 maiores 

produtividade do CESB entre 

2008/09 – 2017/18, o ganho foi de 

216 kg/ha/ano (82 para 118 sc/ha)

Yield gap da soja no Brasil



Yield gap é estimado a partir de 

uma referência potencial

(manejo ótimo)Experimentos 

em fazendas VCUs – 2008-2011

Centro-Sul Brasil

Yield gap da soja no Brasil



Yield gap é estimado a partir de uma 

referência potencial (manejo ótimo)
https://datafarm.com.br/

Distinção de ambiente
Clima + solo + manejo + cultura

 Yield gap: distinção de ambientes de produção



Yield gap: quantificação dos fatores para atuar na redução das perdas

https://datafarm.com.br/

Talhão na safra 2018/19 – Sorriso, MT

Prod. Potencial = 140 sc/ha

Prod. Atingível = 97 sc/ha

Prod. Real = 64 sc/ha

Yield gap déficit hídrico = 43 sc/ha

Yield gap raiz = 18 sc/ha

Yield gap manejo = 15 sc/ha
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Yield gap: déficit hídrico e zonas homogêneas

Déficit hídrico é o grande vilão de perda de 

produtividade para soja?

Ef.

Climática

Ef. Agrícola
Total

> 0.80 0.60 – 0.80 < 0.60

% of sites

> 0.80 2.5 7.0 26.5 36.0

0.60 – 0.80 2.5 20.0 28.0 50.5

< 0.60 6.0 5.5 2.0 13.5

Total 11.0 32.5 56.5 100



Yield gap: déficit hídrico e zonas homogêneas

Além das condições climáticas, o manejo 

realizado é fator determinante no yield gap 

e no potencial produtivo



Yield gap: déficit hídrico e zonas homogêneas

Ciclo 115 dias

Ciclo 100 dias

Ciclo 130 dias

120 sc/ha

95 sc/ha

140 sc/ha

Data de semeadura e ciclo são 

estratégias para reduzir o risco 

climático

Região de Avaré, SP 

Solo textura média

Simulação 1981-2021

https://datafarm.com.br/



Yield gap: déficit hídrico e zonas homogêneas
Região de Avaré, SP 

Solo textura média

Simulação 1981-2021

-1 sc/ha/dia

-2.5 sc/ha/dia



Yield gap: déficit hídrico e zonas homogêneas

Ciclo 100 dias Região de Avaré, SP 

Solo textura média

Simulação 1981-2021



Talhão na safra 2018/19 – Sorriso, MT

Yield gap: quantificação dos fatores para atuar na redução das perdas

https://datafarm.com.br/



Yield gap: limitação por crescimento radicular

Diferença de produtividade pelo efeito hídrico do crescimento radicular



Yield gap: limitação por crescimento radicular

Fatores que afetam o crescimento radicular:

-Compactação do solo

± 20 sc/ha



Yield gap: limitação por crescimento radicular

Fatores que afetam o crescimento radicular:

-Cálcio em profundidade
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Yield gap: limitação por crescimento radicular

Fatores que afetam o crescimento radicular:

-Alumínio



Talhão na safra 2018/19 – Sorriso, MT

Yield gap: Quantificação dos fatores para atuar na redução das perdas

https://datafarm.com.br/



Yield gap: limitação por manejo em geral

Fatores que afetam o yield gap:
-Nutrientes



Yield gap: limitação por manejo em geral

Fatores que afetam o yield gap:
-Pragas e doenças

Del Ponte et al. (2007)



Yield gap: limitação por manejo em geral

Fatores que afetam o yield gap:
-Ajuste de população de plantas Tagliapietra et al. (2018)

AJ v. 110, pg 1-7. doi:10.2134/agronj2017.09.0523



Yield gap: interação de múltiplos fatores
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Yield gap: interação de múltiplos fatores
https://datafarm.com.br/

105 sc/ha

94 sc/ha



Yield gap: de ambientes distintos para macroescala

https://datafarm.com.br/

Prod. Atingível (2020/21)



Yield gap: de ambientes distintos para macroescala

https://datafarm.com.br/



Considerações finais

https://datafarm.com.br/

Agricultura digital é fundamental no 

processamento de dados, obtenção 

dos resultados e elaboração de 
estratégias de manejos.

Clima na safra

Cenário ideal

Nitrogênio

Compactação

Outros fatores
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Yield gap: déficit hídrico e zonas homogêneas

Manejo é quem controla a eficiência

0,2 sc/% EC

0,9 sc/% EC

1,1 sc/% EC
1,5 sc/% EA

1,3 sc/% EA

1,0 sc/% EA



Yield gap: limitação por crescimento radicular

Diferença de produtividade pelo efeito hídrico do crescimento radicular



Yield gap: limitação por manejo em geral

Fatores que afetam o yield gap:

-Nutrientes: FBN

Adaptada de Ciampitti & Salvagiotti (2018)



Yield gap: resultado de múltiplos fatores

https://datafarm.com.br/

30/JanSemeadura Colheita



Yield gap: resultado de múltiplos fatores

https://datafarm.com.br/

16/FevSemeadura Colheita


