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Amendoim 
altamente 

selecionado

Qualidade

A Coplana é uma Cooperativa de produção, localizada no interior do Esta-
do de São Paulo, Brasil, que alcançou expertise na produção do amendoim 
altamente selecionado. 

Práticas de excelência desde a produção no campo à preparação do produto 
para a indústria alimentícia, fizeram da marca Coplana Premium Peanuts uma 
referência mundial em qualidade. 

Nosso produto tem a garantia do alimento seguro e é certificado pela BRC 
(British Retail Consortium), padrão para organizações em todo o setor,  refe-
rência de melhores práticas na indústria de alimentos, usado de forma global 
não apenas para avaliar os fornecedores do mercado varejista, mas também a 
estrutura das empresas e sua capacidade na produção do alimento seguro. 

Entre outros programas de qualidade, a Coplana adota o Boas Práticas de 
Fabricação e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. E promove 
o monitoramento permanente da produção, com auditorias internas e reali-
zadas por clientes. 

O amendoim passa por análises laboratoriais em diversas etapas do beneficia-
mento. A matéria-prima é classificada de acordo com padrões legais, previstos 
nos programas de qualidade, e de acordo com exigências de cada indústria e 
tipo de uso. 
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Padronização 
dos lotes 

Automatização

O Padrão Coplana Premium Peanuts mantém as ca-
racterísticas de todos os lotes. Este é um dos dife-
renciais da Coplana - fornecer sempre lotes idên-

ticos, que atendam às exigências do cliente.

A Coplana realiza a seleção eletrônica dos grãos e o blan-
cheamento é feito em planta industrial 100% automati-
zada, com os mais recentes equipamentos do mercado. A 
capacidade de blancheamento é de cinco toneladas/hora.
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Resultados para o cliente

Classificação 
Armazém 
Seguro

A Cooperativa exporta o produto Premium Peanuts 
para empresas de alimentos em diversos países, in-
cluindo os países membros da União Europeia, con-
siderado o mercado mais exigente do mundo. O pro-
duto é reconhecido pela sua qualidade e tem largo 
uso em alimentos finos.  

O Padrão Coplana Premium Peanuts promove tam-
bém o rastreamento em todas as fases do processo na 
Unidade de Grãos. O cliente acompanha as infor-
mações sobre os lotes, em tempo real, pelo sistema 
Invoice Tracking, desde a Unidade de Grãos até a en-
trega na empresa destino.

O armazém de matéria-prima (amen-
doim em casca) tem capacidade para 42 
mil toneladas do produto, e é o maior 
do mundo em um sistema que promove 
condições ideais de umidade e tempe-
ratura. 

A edificação é isolada termicamente, 
e um sistema de ventilação permite a 
troca do ar até dez vezes por hora, man-
tendo uma temperatura ambiente de 
24 ºC e a umidade dos grãos em 8%, o 
que preserva a qualidade, impedindo o 
desenvolvimento fúngico e o aumento 
de acidez.

Os big bags são armazenados em lotes 
separados e com todas as informações 
de rastreabilidade registradas indi-
vidualmente em código de barras. A 
Coplana tem a classificação “Armazém 
Seguro”. 



 www.coplana.com/premiumpeanuts 7

Rastreabilidade

A Cooperativa adota a rastreabilidade desde o cam-
po. Técnicos acompanham todos os estágios do culti-
vo, a começar pela seleção da semente certificada, que 
conta com o Programa de Qualidade Semente Co-
plana. O produtor participa do Programa de Produ-
ção Integrada de Amendoim, que prevê a elaboração 
do Caderno de Campo, ferramenta com informações 
sobre os tratamentos fitossanitários, práticas agríco-
las e os locais onde é produzido o amendoim, incluin-
do a adequação ambiental e participação em projetos 
de preservação. 
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A sustentabilidade começa no campo
Além do compromisso com as comunidades locais, os proces-
sos da Coplana se baseiam na gestão sustentável, no cuidado 
com a qualidade de vida de seus profissionais, no relaciona-
mento ético com stakeholders e nas tecnologias que busquem 
a eficiência da produção aliada à preservação ambiental.

A partir de 1998, a Cooperativa incentivou a produção de 
amendoim em rotação com cana-de-açúcar. Seus produtores 
foram pioneiros na profissionalização deste processo no Bra-
sil e a iniciativa promoveu um incremento da economia do 
interior. 

Na rotação, todos os anos, cerca de 20% dos canaviais são 
reformados e a cana-de-açúcar, que já produziu por cinco 
safras, é renovada. É entre a colheita e o novo plantio, perí-
odo de 150 dias em média, que o produtor planta e colhe o 
amendoim.  

A prática provou ser um grande diferencial no agronegócio 
brasileiro. Entre os benefícios estão o uso social da terra, evi-
tando que fique ociosa no verão, época de maior capacidade 
produtiva; e a geração de empregos e renda. 

As culturas também apresentam um perfeito ajuste em seus 
ciclos e a rotação se torna relevante ao promover um melhor 
controle de pragas e a reciclagem dos nutrientes do solo. 

A iniciativa transformou áreas produtoras de energia renová-
vel (etanol e bioeletricidade) em grandes polos de produção 
de alimentos. Pequenos produtores de cana tornaram-se, en-
tão, médios e grandes produtores de amendoim. 

Os cooperados da Coplana detêm em 
conjunto 12.500  hectares de área plantada 

de amendoim, e 90 mil  hectares de cana-de-
açúcar, destinados à produção de energia 

renovável e açúcar.
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Projetos 
ambientais
A Coplana integra o Projeto de Educação e Recuperação 
Ambiental Reflorestando as Nascentes - Meta 100%. Cria-
do em 21 de setembro de 2005, o objetivo é recuperar a ve-
getação nativa em todas as nascentes dos municípios onde 
a Cooperativa atua. Outro projeto, o Córrego Vivo, visa à 
recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) às 
margens de cursos d’ água. 

Iniciativa privada e poder público são parceiros dos proje-
tos, que visam também à educação ambiental, com a par-
ticipação de estudantes e membros de entidades sociais. 
Como resultado, o aumento do volume, a melhoria da qua-
lidade dos recursos hídricos da região e benefícios à biodi-
versidade.

A gestão operacional é de responsabilidade da Coplana. E a 
coordenação é da Secretaria de Agricultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente do Município (órgão responsável pelas 
políticas públicas do setor) e  da Polícia Ambiental, que 
atua como órgão de  fiscalização e segurança da biodiver-
sidade do país.

Juntos, os projetos Reflorestando as Nascentes e Córrego 
Vivo contabilizam 52 hectares recuperados, em 80 etapas, 
em que foram plantadas 85.020 mudas nativas e frutíferas. 
Ao todo, 3.200 estudantes e membros de projetos sociais 
participaram das ações, em 47 propriedades rurais.
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Antes de se tornar uma preocupação mundial, a Coplana 
já mantinha processos voltados para a preservação do meio 
ambiente. A Cooperativa foi a primeira empresa do Brasil a 
implantar uma Central de Recebimento de Embalagens de 
Defensivos, em abril de 1994. A Central, instalada em Gua-
riba-SP, foi referência para a criação, no país, de legislação 
específica sobre o assunto - Lei 9974/2000, que determina 
as obrigações e condutas na cadeia produtiva: agricultor, 
canal de distribuição, fabricante e poder público.

Meio Ambiente 
Embalagens de Defensivos

Com base no trabalho desenvolvido pela Cooperativa, o 
Brasil tornou-se referência mundial na logística reversa de 
embalagens vazias de agrotóxicos, com 95% das embala-
gens primárias (aquelas que entram em contato direto com 
o produto) retiradas do campo e enviadas para a destinação 
ambientalmente correta. 

A Cooperativa mantém parceria com o InpEV - Instituto 
Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, entida-
de criada em 2002, que coordena o trabalho no país. Até 
2010, o Brasil retirou do campo 168.152 toneladas de em-
balagens vazias de defensivos.  

A Coplana alcança praticamente 100% de devolução das 
embalagens utilizadas por seus cooperados, o que represen-
ta anualmente 600 toneladas. Desde o início das operações, 
a Central da Coplana já retirou do meio ambiente 10.200 
toneladas de embalagens. 
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Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona de Guariba 
Rodovia SP 333 - Km  121,75 - Caixa Postal 176 
Cep 14870-970 - Jaboticabal – SP 
Fone: 55 (16) 3209-9000
www.coplana.com
e-mail: coplana.graos@coplana.com

Contatos

Calibres do amendoim produzido pela Coplana
Tostado/Blancheado/com Pele

Mercados Interno

38/42

40/50

50/60

60/70

70/80

80/100

Banda

Granulado

38/42

40/50

50/60

Split 

Granulado

Mercado Externo

Tostado/Blancheado/com Pele
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Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona de Guariba
Rodovia SP 333 • Km 121,75

Caixa Postal 176 • CEP 14870-970 • Jaboticabal • SP • Brasil 
Fone: +55 (16)3209-9000

www.coplana.com/premiumpeanuts
e-mail: coplana.graos@coplana.com


