
  “O Grupo Coruripe possui mais de 80% de 
suas áreas em ambientes restritivos. Tínhamos muita 
dificuldade em encontrar variedades precoces para estes 
ambientes, e a CTC9001 vem se adaptando muito bem.”

CTC9001: A VARIEDADE MAIS PLANTADA DO GRUPO CORURIPE

ESTRATÉGIAS
VENCEDORAS

Porque a CTC9001 passou a ser a variedade 
mais plantada na safra 2017/2018?

POSICIONAMENTO & MANEJO

  “Tendo em vista as condições climáticas e de manejo 
do Grupo, as características que mais se destacaram foram 
a riqueza do material em início de safra, colheitabilidade, 
porte ereto, adaptabilidade a ambientes restritivos e ótima 
sanidade.”

Quais benefícios da CTC9001 levaram o Grupo 
Coruripe a investir neste material?

ENTREVISTA COM MARIO SERGIO SILVA

MARIO SERGIO SILVA, DO GRUPO CORURIPE
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 O Grupo Coruripe, referência de produtividade no Centro-Sul, 
corresponde a aproximadamente 20% da moagem de cana-de-açúcar em Minas 
Gerais e Alagoas. Contemplando as unidades Carneirinho, Campo Florido, 
Iturama, Limeira do Oeste e Coruripe Matriz, localizadas majoritariamente 
em ambientes restritivos, enfrentam uma grande dificuldade de opções de 
materiais para o início de safra.
 Adepto das novas tecnologias do setor e ciente da necessidade de 
materiais mais robustos para estas condições, Mario Sergio Silva, Gerente de 
Planejamento e Desenvolvimento Agronômico do Grupo Coruripe, conta com 
uma nova aliada: a CTC9001.
 Em entrevista, Mario falou sobre os motivos que o levaram a plantar 
essa variedade.

CTC9001 NO GRUPO CORURIPE



  “Como não existia material precoce para 
ambientes restritivos, a RB867515 era uma das 
poucas alternativas disponíveis para o nosso manejo. 
 A CTC9001 veio para preencher uma lacuna 
que existia no setor, e é notória sua contribuição em 
ganho de TAH no Grupo Coruripe no início de safra.”

Como está o desempenho agroindustrial da 
CTC9001 em comparação as concorrentes, 
nos mesmos ambientes de produção?

Qual foi a taxa de participação da CTC9001 no 
plantio total nas unidades de Minas Gerais?
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Plante certezas.

 “A CTC9001 fez parte de 30% do plantio total 
do Grupo Coruripe nessa safra.”

VIVIAN CUNHA E MARIO SERGIO SILVA, DO GRUPO CORURIPE, EM ÁREA DE CTC9001

Todas as informações sobre as cultivares, fornecidas verbalmente ou por escrito pelo CTC, seus funcionários ou 
representantes, são dadas de boa fé e não como garantia do CTC quanto ao seu desempenho, que pode variar de 
acordo com as condições climáticas, de manejo e de outros fatores.
Para mais detalhes, consulte o arquivo “Aviso Legal“ na página www.ctc.com.br/variedadesctc/avisolegal


