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Com mais de duas décadas de existência, a 
Integrada Cooperativa Agroindustrial se 
consolidou como uma das maiores cooperativas 
do Brasil, atuante nas principais regiões 
produtoras dos estados do Paraná e de São Paulo.

Focada na venda de insumos, assistência técnica, 
recebimento da produção agrícola e 
agroindustrialização, a Integrada conta com cerca 
de 1.750 colaboradores, mais de 10 mil 
cooperados e 700 mil hectares dedicados a 
impulsionar a força do agronegócio. A 
comercialização de grãos como soja, milho, trigo 
e café, além de laranja e outras culturas, 
concentra a maior parte de seu faturamento.

With over two decades of existence, Integrada Cooperativa 
Agroindustrial has  consolidated itself as one of the largest 
cooperatives in Brazil, operating in the main producing 
regions of Paraná and São Paulo states.

Focused on the sale of inputs, technical assistance, receiving 
of agricultural production and agroindustrialization, 
Integrada has around 1,750 employees, more than 10,000 
members and 700 thousand hectares, dedicated to boosting 
the strength of agrobusiness. The commercialization of 
grains such as soy, corn, wheat and co�ee as well as orange 
and other crops, concentrates most of its revenue.

INTEGRADA COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL



UNIDADE INDUSTRIAL 
DE SUCO (UIS)

O Projeto Sucos foi criado para diversificar a
produção e gerar mais renda aos cooperados
de diversas regiões do Paraná. 

Nossa Unidade Industrial de Suco, localizada em 
Uraí/Paraná/Brasil, tem capacidade para processar
mais de dois milhões de caixas de laranja por ano.

Pela versatilidade, a laranja se transformou em um grande 
negócio. Além do suco concentrado, a UIS extrai o óleo 
D-Limoneno e o óleo essencial, ambos com diferentes 
aplicações na indústria química, de perfumaria e de 
alimentação. O bagaço, rico em fibras, potássio e cálcio, 
alimenta gado de leite e confinado. 

A laranja da Integrada abriu um mercado sem fronteiras,
com exportação do suco concentrado para países dos 5 
continentes. E, consolida uma cadeia produtiva que sustenta
o produtor e movimenta a economia dos municípios onde 
estão os pomares.

The Juice Project was developed to diversify production and generate 
more income for cooperative members in several regions of Paraná.

Our Industrial Juice Unit, located in Uraí/Paraná/Brazil, has the capacity 
to process more than two million boxes of oranges/year.

Due to its versatility, orange turned into a great business. In addition to 
the concentrated juice, the Unit extracts D-Limonene oil and essential oil, 
both with di�erent applications in the chemical, perfume and food 
industries. The bagasse, rich in fiber, potassium and calcium, feeds dairy 
and confined cattle.

Integrada´s Orange has opened a market without borders, with exports 
of concentrated juice to countries in 5 continents, consolidating a 
production chain that sustains producers and moves the economy of 
counties where the orchards are located. 

INDUSTRIAL UNIT
OF JUICE (UIS)



Frozen Concentrated Orange Juice 

O produto é comercializado apensar 
para clientes institucionais (pessoas 
jurídicas) para fabricação de produtos, 
incluindo refrigerantes à base de suco 
de laranja ou sucos prontos para beber.

Cold Pressed Orange Oil

O produto é comercializado para clientes 
da área alimentícia, perfumaria e 
cosméticos. Pode também ser utilizado 
como coadjuvante foliar e destilado para 
a concentração de aromas.

FROZEN CONCENTRATED ORANGE JUICE 

Product marketed only to institutional clients 
(legal entities) for manufacturing products, 
including orange juice - based soft drinks or 
ready-to-drink juices

COLD PRESSED ORANGE OIL 

Product marketed to clients from the food, 
perfumery and cosmetics sectors. Also used as 
foliar adjuvant and distilled for aroma/flavor 
concentration. 



D-limoneno 

O produto é grandemente utilizado em 
indústria químicas, como solvente orgânico 
natural. Pode ser utilizado como coadjuvan-
te na aplicação de diversas culturas. 
Utilizado em indústria de tintas e vernizes.

Orange Oil Phase

O produto é base para aromas. O mesmo 
é destilado de forma a concentrar os 
aromas pertencentes ao suco de laranja.

D-LIMONENO 

Product widely used in the chemical industries 
as a natural organic solvent. Also used as 
adjuvant in the application of several crops and 
in painting and varnish industries. 

ORANGE OIL PHASE

Basic aromatic product. Distilled to concentrate 
aromas/flavors characteristic of orange juices.
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