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São Paulo terá evento global da área sucroenergética em 2013   

O Brasil será sede em 2013, da 28ª edição do Congresso ISSCT (International Society of Sugar Cane 
Technologists), evento do setor sucroenergético para o debate das inovações tecnológicas e intercâmbio 
comercial da cadeia produtiva da cana  de açúcar . 

O congresso acontecerá entre os dias 24 e 27 de junho de 2013, no Transamerica Expo Center, em São 
Paulo. 
 
A programação inclui visitas técnicas às instituições de pesquisa e em usinas, da região de Piracicaba e 
Ribeirão Preto, entre os dias 20 e 21 de junho, no Pré Congresso, e em empresas fornecedoras da 
agroindústria durante o pós-Congresso, que será realizado entre os dias 28 e 30 de junho. Esta etapa do 
programa abrangerá áreas agrícola e industrial e servirá para os participantes conhecerem equipamentos 
e soluções para o setor sucroenergético. 

O congresso da ISSCT (International Society of Sugar Cane Technologists) no Brasil, reunirá mais de dois 
mil congressistas do mundo inteiro. Já na exposição, são esperados mais de cinco mil visitantes que 
poderão conferir as novidades de 150 expositores.  

Fundada em 1924, a ISSCT é a sociedade de maior representatividade mundial no setor sucroenergético 
congregando mais de 70 países produtores da cana-de-açúcar  e seus produtos. A entidade tem como 
objetivo promover a transferência de tecnologia desenvolvida pelos países associados que é difundida 
através de congressos realizados a cada três anos. Em 2013 será a terceira vez em que o Congresso, é 
realizado no Brasil - as outras edições ocorreram em 1977 e 1989. 

Realizado pela STAB Nacional (Sociedade dos Técnicos Açúcareiros Alcooleiros do Brasil), essa edição 
será organizada pela Reed Multiplus, marca associada à Reed Exhibitions Alcantara Machado . "O Brasil é 
o maior produtor de agroenergia  do mundo, temos muita tecnologia e conhecimento para mostrar", 
assegura o diretor da Reed Multiplus, Fernando Barbosa, lembrando que a promotora tem know-how em 
eventos do segmento sucroenergético, promovendo as feiras Fenasucro & Agrocana, Sucronor e 
Sucroeste. Afirmação compartilhada com José Paulo Stupiello, presidente da Stab Nacional.  

"Temos a expectativa que essa edição da ISSCT seja a melhor entre todas as demais realizadas, afinal, o 
setor canavieiro do Brasil é referência em modernidade e tecnologia", diz Stupiello, comentando que o 
evento conta com o apoio das principais entidades ligadas à cadeia sucroenergética: Unica, CTC (Centro 
de Tecnologia Canavieira), Esalq/USP, Apta, IAC, Gegis, Orplana, Canaoeste, IAC,Copersucar, UDOP, 
Coplacana, Ceise BR, Simesp, SMTEC, Apla/Aplex e Ridesa. 

 
Exposição  
 
Em paralelo ao Congresso acontecerá a Exposição ISSCT 2013, que contará com empresas fornecedoras 
de equipamentos, serviços e inovações tecnológicas para a cadeia produtiva da cana  de açúcar . Além 
dos congressistas, os expositores receberão visitantes, que terão acesso gratuito à exposição. 
Responsável pela programação do pós-congresso e pela exposição, o secretário executivo do Arranjo 
Produtivo do Álcool (Apla) Flávio Castellar destaca o diferencial que o Brasil tem a oferecer para a 
indústria de bioenergia , ao contrário de outros países que já foram sede do congresso.  

"O Brasil é o celeiro dessa tecnologia. Vai ser um marco essa versão, pois da edição de 1989 para cá, o 
país amadureceu, cresceu e melhorou o processo tecnológico", diz Castellar. 



 
Como participar 

A filiação à ISSCT é obrigatória para participar de qualquer atividade do congresso, seja como expositor 
ou congressista. 

Essa afiliação é renovada a cada três aos, por ocasião da realização do congresso e pode ser feita na 
secretaria da ISSCT: www.issct.intelnet.mu.  

 
Bete Cervi 
Fonte: Jornal DCI  
 
 


