


A SCHEFFER

+30 ANOS
HISTÓRIA

150 MIL
HA VEGETAÇÃO NATIVA

2 MIL
COLABORADORES  

DIRETOS

+200 MIL 
HA DE ÁREA CULTIVADA 

EM DUAS SAFRAS

105 MIL
TONELADAS DE

PLUMA DE ALGODÃO 

410 MIL
TONELADAS DE SOJA 

117 MIL
TONELADAS DE MILHO

20 MIL
CABEÇAS DE GADO
ABATE MÉDIO POR ANO

Temos orgulho em dizer que iniciamos como uma empresa 
familiar e hoje estamos entre as principais produtoras do Brasil. 



9 unidades de produção

2 mil colaboradores diretos

2 escritórios

COLÔMBIA 
CUMARIBO

MATO GROSSO

MARANHÃO
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UMA HISTÓRIA DO PIONERISMO

Início das práticas de 
agricultura regenerativa 
Scheffer;

Primeiros negócios com 
um banco internacional, 
o Rabobank

Primeiro produtor a 
cultivar algodão em 
Sapezal

Expansão das atividades 
empresariais para fora de 
Mato Grosso, na cidade 
Buriticupu, Maranhão

Primeiro produtor de Mato 
Grosso a emitir um CRA 
(Certificado de Recebíveis do 
Agronegócio)

Início do projeto 
Scheffer Colômbia

Primeira empresa brasileira a 
receber a certificação 
internacional regenagri por 
práticas de Agricultura 
Regenerativa;

Aquisição da Viso 
Fertilizantes - mineradora 
de fósforo no Pará

Evolução do 
propósito da 
Scheffer

20
30

100% Unidades de 
produção 
regenerativas
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Início das atividades

Auditoria do primeiro 
balanço 
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Aquisição da Fazenda 
Santa Tereza em União 
do Sul

20
19

Aquisição da Fazenda 
Vó Luzia em Juara





Praticar uma agricultura mais equilibrada, 
com foco na saúde do solo, e na 
longevidade do negócio.

É isso que nos motiva.





NOSSAS CULTURAS

ALGODÃO 
105 mil ton de pluma
Área cultivada: 58 mil 

ha
Média 18 ton/ha

SOJA
Brasil
409 mil toneladas
Área cultivada: 112 mil ha
Média 3,7 ton/ha

Colômbia
4 mil toneladas
Área cultivada: 2 mil ha
Média 1,9 ton/ha

MILHO
Brasil
106 mil toneladas
Área cultivada: 18 mil ha
Média 5,9 ton/ha

Colômbia
20 mil toneladas
Área cultivada: 3,3 mil ha
Média 6,2 ton/ha

GADO DE CORTE
Abate médio

20 mil cabeças/ano

Dados safra 2020/2021 





2015 2016 2019 2020 2021

Ínicio do Projeto de
Agricultura Regenerativa
Consultoria com dra Elaine  
Inghan
Benchmark com Leontino Balbo

Operação da Indústria de produtos
biológicos – Produção de

1.3 milhões litros
Cultivo em 440 hectares

Produção de 4.5 
milhões litros de 
produtos biológicos
Ampliação do cultivo
para 1260 hectares

1ª empresa brasileira certificada 
com o selo regenagri
Ampliação do cultivo para 
4040 hectares

Parceria técnica com 
Embrapa Recursos Genéticos 
e Biotecnologia

DESDE 2015



AGRICULTURA
REGENERATIVA

Conjunto de ações que recuperam a saúde do solo e sua 
biodiversidade, criando plantas mais resilientes além de 
contribuir para uma agricultura de baixa emissão de 
carbono.

Regenerar o solo gera impacto melhor para todos: da vida 
no solo, às pessoas, o negócio e o planeta como um todo.



PRÁTICAS PRESENTES NA SCHEFFER

Redução do uso 
de químicos

Culturas de cobertura 
(Adubação Verde)

Plantio direto e 
palhada no solo

Uso de Bioinsumos para 
controle de pragas e 
doenças

Compostagem

Sucessão de 
culturas

Gestão do uso da 
água

Promoção da 
biodiversidade 
(apicultura)

48% lavoura algodão

45%  lavoura de soja

Safra 20/21

Solo descompactado









BIOINSUMOS

120 Isolados de fungos

130 Estirpes de 
bactérias

Produção semanal

Produção em reatores com controle do processo de fermentação e
qualidade.

Duas linhas de produção: uma para fungos e outra para bactérias.

75.000 litros

Pesquisa

Indústria



BENEFÍCIOS

Eficiência no uso dos 
fertilizantes

Eficiência no uso da terra

2 safras cultivadas no ano: 

soja e algodão/milho

Eficiência hídrica

Alta produtividade em

plantio não irrigado
Energia
renovável

Maior 
biodiversidade

Melhor 
estruturação 
das partículas 

do solo

no solo

Melhor 
drenagem e 
retenção de 

água

Maior
atividade

biologica no 
solo

Maior fixação de 
carbono e 

armazenamento 
no solo Controle da erosão

Solo mais saudável, 
não compactado.

Redução da emissão de 
carbono

Cresce a atividade biologica no solo e

a capacidade de armazenamento de

carbono, e diminui a emissão para

atmosfera.

Algodão plantado em segunda safra após a soja, resultando 

no melhor aproveitamento do nitrogênio fixado pela 

bactéria Rizobiun encontradas nas raízes da soja.



Art. 225. Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações.

Princípio do Desenvolvimento Sustentável



SCHEFFER

ÁGUA 

SOLO

FLORESTA

BENS AMBIENTAIS
Agricultura Regenerativa e o Princípio do 

Desenvolvimento Sustentável

BIOTA



Art. 197. As Políticas Agrícola e Agrária (...) se orientará no sentido de: (...)
III – planejar e implementar a Política do Desenvolvimento Agrícola
compatível com a preservação do meio ambiente e conservação do solo,
com o estímulo do sistema de produção e de integração da agricultura, da
pecuária e da piscicultura;

Art. 240 – A atividade econômica e social conciliar-se-á com a proteção ao
meio ambiente. A utilização dos recursos naturais será feita de forma
racional para preservar as espécies nos seus caracteres biológicos, na sua
ecologia, harmonia e funcionalidade dos ecossistemas, para evitar danos à
saúde, à segurança e ao bem-estar das populações.

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO



Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(12305/2010)

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, entende-se
por:
VII - destinação final ambientalmente
adequada: destinação de resíduos que inclui
a reutilização, a reciclagem, a compostagem
(...)

Art. 7º - São objetivos da Política Nacional de
Resíduos Sólidos: (...)
II - não geração, redução, reutilização,
reciclagem e tratamento dos resíduos
sólidos, bem como disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos;



Política Nacional do Meio Ambiente 
(6938/1981)

Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por
objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade
ambiental propícia à vida, (...), atendidos os seguintes
princípios:
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;

Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social
com a preservação da qualidade do meio ambiente e do
equilíbrio ecológico;
(...)
VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com
vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente,
concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico
propício à vida;





Função Social da Propriedade

CF, Art. 186. A função social é cumprida
quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e
graus de exigência estabelecidos em lei,
aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos 
naturais disponíveis e preservação do 
meio ambiente;

(...)



A Agricultura Regenerativa é um meio eficiente 
para alcançar os objetivos previstos nas políticas 

públicas de meio ambiente




