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A Kemira assina acordo de fornecimento de polímero de 
por vários anos com a Chevron 
 
A Kemira, líder global na fabricação e fornecimento de polímeros de alta qualidade, tem o 
prazer de anunciar que assinou um contrato por vários anos com a Chevron North Sea 
Limited para o fornecimento de polímeros. Por trás desse acordo, a Kemira iniciou uma 
expansão de sua capacidade de produção de polímeros para Recuperação de Óleo com 
químicos (CEOR) em sua planta em Botlek, Holanda, conforme anunciado em outubro de 
2017. 
 
Sob um Contrato Básico de Colaboração contrato Master Collaboration (MCA) com a 
Chevron Energy Technology Company, a Kemira e a Chevron desenvolveram em conjunto 
um novo polímero líquido (NLP) com desempenho aprimorado. 
 
“A Kemira está empenhada em fornecer soluções aprimoradas para ambientes e 
tecnologias que fazem uso intensivo de água e que podem gerar a recuperação avançada 
de petróleo (EOR). O acordo com a Chevron é um bom exemplo dessa solução. Temos 
os melhores recursos globais de pesquisa e desenvolvimento e com isso, personalizamos 
os polímeros para as necessidades de cada cliente e para condições específicas de 
campo. A nossa oferta de polímeros permite melhorar e otimizar a recuperação de óleo 
com foco na injetividade do polímero, estabilidade química, tolerância ao cisalhamento, 
estabilidade térmica e eficácia em uma ampla variedade de condições de água ”, diz Pedro 
Materan, Kemira Oil & Gas. 
 
 

A Kemira é uma empresa global de produtos químicos que atende clientes em indústrias de uso 
intensivo de água. Nós temos conhecimento, know-how e produtos químicos que melhoram a 
qualidade dos produtos, o processo e a eficiência dos recursos dos nossos clientes. Nosso foco 
está em celulose e papel, petróleo e gás, e tratamento de água. Em 2017, a Kemira teve uma 
receita anual de 2,5 mil bilhões de euros com cerca de 4 800 funcionários. As ações da Kemira 
estão listadas na Nasdaq Helsinki Ltd. 
www.kemira.com 
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