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5 º S I PA L
SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE PRODUCCÍON DE ALCOHOLES Y
LEVADURAS - 5º SIPAL. O evento SIPAL teve sua origem em Cuba como Seminário Nacional
de Destilarias, que acontecia anualmente e agregava os produtores de álcool subordinados ao
Ministério do Açúcar (MINAZ). Em sua edição de 1995 foi proposto criar um evento
internacional que seria organizado pela Universidade de Matanzas e a Empresa CubaRon-S.A..
Assim, o Seminário passou a ser conhecido como TIPAL (Taller Internacional de Alcohol)
e a realizar-se a cada dois anos. As edições de 1997, 1999, 2001 e 2003 foram realizadas na
cidade de Varadero, Cuba contando sempre com a presença de participantes de todos os
continentes. Na edição ocorrida em março, 2003 foi proposto alternar de países e o evento
passou a denominar-se SIPAL, Simpósio Internacional de Producción de Alcoholes y Levaduras
e nesta mesma reunião o Brasil foi escolhido para a 5º edição do evento, que foi realizado em
março de 2005.
Estiveram presentes cinqüenta e seis palestrantes, cento e trinta pesquisadores que
apresentaram os resultados de seus trabalhos na forma de posters e oral nas sessões de “Short
Communications”, e também cerca de cento e vinte participantes representados por
pesquisadores, estudantes de pós-graduação, graduação e empresários totalizando 350
participantes.
O evento registrou no livro de resumos, autores de trabalhos de várias Universidades
brasileiras. Além dos brasileiros, representantes de todas as regiões do país, tivemos uma
participação maciça de pesquisadores cubanos. Além do Brasil e Cuba, registramos também,
representantes de todos os continentes, oriundos de países como: Alemanha, Chile, Colômbia,
Espanha, França, Índia, México, Peru, Polônia, Portugal, República Checa, Sudão, Suécia, Suíça
e Uruguai.
Os participantes elogiaram muito o evento, cujos trabalhos atingiram um alto nível
científico e tecnológico, palestrantes de renome internacional puderam mostrar os resultados
de suas pesquisas.
Os melhores trabalhos completos estão sendo publicados nas Revistas Especializadas
BRAZILIAN JOURNAL OF FOOD TECHNOLOGY e INFORMACIÓN TECNOLÓGICA
DO CHILE.
Os próximos eventos do SIPAL estão agendados para acontecerem no México,
Colômbia, Cuba e Brasil, respectivamente.
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