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Prêmio Kurt 
Politzer de 
Tecnologia 

 

O Prêmio Kurt Politzer de 

Tecnologia, lançado em 

dezembro de 2001 pela 

Abiquim, tem como 

objetivo estimular a 

pesquisa e a inovação na 

área química no País, 

reconhecendo projetos de 

inovação tecnológica na 

área química, que 

demonstrem a 

inventividade e a 

criatividade de empresas e 

pesquisadores.  

A premiação recebeu o 

nome de Kurt Politzer em 

2011, uma homenagem 

mais do que merecida a 

esse doutor e professor de 

química que colaborou por 

cerca de 30 anos com a 

Abiquim. Considerado um 

dos mais importantes 

personagens da história da 

química do Brasil, Kurt 

Politzer fez parte do 

Conselho Diretor da 

Abiquim e coordenou a 

Comissão de Tecnologia.  

Além de divulgar as 

metodologias empregadas 

e capacitações existentes, 

o prêmio também estimula 

novos núcleos de inovação 

na indústria química. Ao 

longo dos anos, cerca de 30 

empresas e 20 

pesquisadores já foram 

premiados. Os trabalhos 

vencedores são 

anunciados no Encontro 

Anual da Indústria Química 

(ENAIQ), realizado entre os 

meses de novembro e 

dezembro de cada ano.  
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O Seminário é um evento técnico e científico 
onde são abordados temas ligados a área de 
polímeros, com foco nas indústrias de 
transformação de plástico, borracha e 
adesivos. 

O evento inclui uma programação de 
palestras técnicas que abordam tendências 
e temas atuais pertinentes as áreas 
tecnológicas foco do evento. 

A programação está estruturada para as 
palestras ocorrerem em horários 

simultâneos, mas permitindo 

aos participantes optarem 
por assuntos de maior 
interesse. 

Empresas ligadas aos setores 
de transformação, 
fabricantes e fornecedoras 
de matérias-primas, usuários 
de produtos de base 
polimérica, equipamentos, 

bem como, Universidades, 

Centros de PD&I nacionais e 
internacionais, participam do 
Seminário ministrando e 
assistindo as palestras. 

PÚBLICO-ALVO: 
Empresários, técnicos, 
especialistas, pesquisadores 
e outros profissionais que 

atuam nos setores industriais 
ligados direta e 
indiretamente as áreas 
tecnológicas foco do evento, 
bem como docentes, 
estudantes e 
empreendedores. 

TEMAS DAS PALESTRAS 

• Plásticos; 

• Elastômeros; 

• Formulações; 

• Matérias Primas 
(pigmentos, cargas, 
agentes de cura, 
plastificantes e 

aditivos); 

• Processos e 
equipamentos de 
transformação; 

• Moldes e matrizes; 

Data: 

Quinta-feira, 28 de 

setembro de 2017 

Local:  

Instituto SENAI de 

Inovação em Engenharia 

de Polímeros (São 

Leopoldo, RS) 

https://22seminario.eventize.com.

br/?e=811&c=268248 
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