
Soluções 
de ponta a ponta
Inspirando confiança em nossos clientes para permitir decisões mais 
inteligentes e rápidas, desde a exploração até a extração
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Propósito e visão. 

A IMDEX é uma empresa líder global em tecnologia de 
mineração que permite que empresas de sondagem e 
mineradoras encontrem, definam e minerem jazidas 
com precisão e rapidez.

Fornecemos dados ao vivo para permitir decisões 
precisas e em tempo real. Ao fornecer não apenas 
conhecimento das rochas, mas também uma maior 
compreensão da mina, nossos clientes podem minerar 
com confiança e precisão.

Nossas soluções incluem uma gama integrada de 
produtos de drilling optimisation, rock knowledge 
sensors conectados à nuvem e dados e análises para 
melhorar o processo de identificação e extração de 
recursos minerais para empresas de perfuração e de 
recursos em todo o mundo.

Nossas soluções de ponta a ponta, exclusivas para a 
cadeia de valor da mineração, abrangem nossos quatro 
portfólios; Fluidos de Perfuração, Drilling Optimisation 
Technology, Rock Knowledge Sensors e Software que 
une tudo. 

Nossas tecnologias e produtos permitem decisões 
mais inteligentes e seguras para pessoas,  recursos e o 
planeta.

Para mais informações, visite www.imdexlimited.com 



“ Nossos produtos e tecnologias 
oferecem precisão, exatidão 
e rapidez, dando aos nossos 
clientes confiança nos dados e 
capacidade de sucesso.”

— Dr. Michelle Carey, chefe de gerenciamento de Produtos e Marketing
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Drilling 
optimisation

Rock Knowledge 
Sensors

Real-time data 
and analytics

Tecnologias de produtividade  
para perfuração e alinhamento de 
sonda 

Sensores para medição de 
trajetória do furo de sondagem

Serviços seguros baseados na 
nuvem

Tecnologias de teste de fluido 
de perfuração automatizadas e 
remotas

Orientação do testemunho e 
tecnologias de perfil gama-gama

Visualização em subsuperfície em 
tempo real

Software de coleta de dados e 
relatórios digitais

Tecnologias de amostragem e 
análise em campo

Software interpretativo para 
 dados geológicos

1 2 3

Aplicável em toda a cadeia de valor da mineração

Na IMDEX, nunca paramos 
 de explorar como podemos moldar 
o futuro da mineração para melhor 

Nossas tecnologias permitem que as empresas de sondagem e mineradoras 
encontrem, definam e minerem jazidas com precisão e rapidez.



Quando você faz parceria com a IMDEX, 
damos a você o conhecimento para 
modelar e minerar com confiança.  

Nossa oferta de tecnologia abrange toda a vida de uma 
mina, desde a exploração até a extração.

Nossos produtos de drilling optimisation, rock 
knowledge sensors and real-time data and analytics 
em tempo real oferecem a você todos os benefícios de 
trabalhar com um fornecedor de tecnologia confiável 
para uma solução completa.

NOSSAS FORTALEZAS

X Líder de mercado em nossos portfólios de 
tecnologia 

X Um provedor de tecnologia confiável 

X  Gama integrada de soluções para exploração e 
extração 

X  Software premiado baseado na nuvem IMDEXHUB-
IQ™

X Instalações de P&D de classe mundial

X  Presença global com suporte local in situ em todas 
as principais regiões de mineração

Por que a 
IMDEX?



Motores de fundo de poço

Software

Rock Knowledge Sensors

Fluidos de Perfuração e Ferramentas de Implantação

Tecnologias de Drilling Optimisation

AMC BOS™

Perfuração Direcional

Gestão de Data Análise de Dados Visualização

Survey

Fluidos de Perfuração

Remoção de Sólidos (SRU™)

Gerenciamento de Fluidos com MUD AID™ ou 
um Especialista em Fluidos de Perfuração

GeofísicaAlinhamento da sonda Estrutural



Tome decisões mais 
rapidamente com 
dados em tempo real

GeologiaGeoquímica

Comunicação

Drilling 
Optimisation

Dados do Sensor 
Blast Hole 

Estrutural

Dados de Survey

Geofísica



IMDEXHUB-IQ™ é um portal seguro e 
baseado na nuvem para validar dados 
de campo transmitidos sem interrupção 
desde a sonda e integrados aos 
principais softwares do setor. 

Os benefícios do IMDEXHUB-IQ™

TOME DECISÕES SEGURAS NO MOMENTO

Fornecemos dados ao vivo para permitir decisões 
precisas e em tempo real, desde a exploração até a 
extração.

INFORMAÇÕES CONFIÁVEIS, CONHECIMENTO 
INIGUALÁVEL

A qualidade e a densidade de dados do conhecimento de 
rochas que fornecemos são incomparáveis, permitindo 
que nossos clientes modelem e minerem com confiança.

CONFIANÇA DOS DADOS GARANTINDO RESULTADOS 
DE QUALIDADE

A transparência em vários fluxos de dados, associados 
a um único furo de perfuração ou a uma operação 
inteira, permite que os gerentes monitorem a 
atividade e garantam decisões de qualidade em 
campo, onde quer que estejam.

INTEGRAÇÃO PERFEITA

Estamos em parceria com as empresa de  software 
líderes da indústria, como acQuire e MICROMINE, 
permitindo o compartilhamento seguro de dados entre 
o IMDEXHUB-IQ™ e nossos parceiros.

CADEIA DE CUSTÓDIA SIMPLES E SEGURA 

Sem necessidade de intervenção manual nem trabalho 
administrativo, os erros e ineficiências no fluxo de 
trabalho são reduzidos e as decisões são tomadas sobre 
dados verificáveis.

SEGURANÇA SÓLIDA

A IMDEX é um provedor de serviços em nuvem 
reconhecida mundialmente; nossa equipe de 
profissionais de TI monitora a segurança das 
informações. O IMDEXHUB-IQ™ é certificado pela 
ISO27001 e as práticas estão alinhadas com a ISO27001.
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Dados ao vivo para decisões 
precisas e em tempo real

Você tem certeza de que os dados 
estruturais em que você se apoia para 
as principais decisões de negócios são 
precisos e confiáveis? Você alguma vez 
teve que esperar dias, ou mesmo semanas, 
pelos resultados de campo antes de tomar 
decisões? Pior ainda, você teve que tomar 
uma decisão com base em dados em que 
não confiava?

A solução de Geologia Estrutural Integrada 
da IMDEX foi projetada para que as 
empresas de recursos possam se beneficiar 
do acesso seguro e em tempo real a dados 
estruturais verificados diretamente do 
campo, melhorando a eficiência operacional 
e reduzindo o risco de intervenção manual.



REFLEX GYRO SPRINT-IQ™

Controle de qualidade dos 
dados de survey durante a 

perfuração
Não há necessidade de 

técnico no local

Coleta dados de campo 
precisos e confiáveis

Interpretação e análise 
em tempo real

Acesso seguro aos seus 
dados em qualquer lugar, 

a qualquer hora

REFLEX TN14 
GYROCOMPASS™

Dados de alinhamento de 
sonda com QA

REFLEX ACT-IQ™

QA dos dados de 
orientação

REFLEX IQ-LOGGER™

QA de dados estruturais 
Registro rápido e preciso 

do testemunho

aiSIRIS E DADOS DE 
ROCHA

Análise de Dados

SISTEMA DE 
PLANEJAMENTO DE MINA 

GEOLOGIA
Visualização de dados 3D 

em tempo real

IMDEX IOGASTM

Análise e interpretação 
avançadas de dados, 
incluindo stereonets

SOFTWARE DE TERCEIROS

SUA BASE DE DADOS

IMDEXHUB-IQTM

O premiado hub baseado 
na nuvem está no centro 

da solução

UM PROVEDOR DE 
SERVIÇOS

Coleta e verifica seus 
dados em um local 

seguro

Tomada de decisão 
instantânea com 
dados precisos em 
tempo real

Economize tempo 
com coleta de dados 
estruturais até 10 
vezes mais rápida

Confiança na 
qualidade de seus 
dados por meio de 
QA/QC integrado

Visualização e análise 
em tempo real

Captura, visualização e análise rápida de dados

Benefícios

DA COLETA
Reflex IQ-Logger™

...ATÉ A VALIDAÇÃO
IMDEX Hub-IQ™

...ATÉ A ANÁLISE
IMDEX ioGAS™



Navegação 
de Poço

Utilize dados de qualidade em tempo real 
para atingir sua meta

Atingir alvos de perfuração mantendo a produtividade 
e a precisão é um desafio constante na indústria de 
mineração. Ter acesso a dados de medição de qualidade 
em tempo real é fundamental para enfrentar esse 
desafio. Sem dados precisos, você corre o risco de 
não saber onde está o poço, ou até mesmo perder 
completamente um alvo, resultando em ineficiência 
significativa nos impactos de custo. 

Dados precisos e confiáveis dão a você a confiança para 
tomar decisões informadas sobre o progresso do furo de 
perfuração e maximizar o valor líquido ao longo da vida 
útil de uma mina. 

Damos a você o controle para agir de acordo com o 
conhecimento que está sendo fornecido.



Visualização 3D em tempo real dos 
dados do furo de sondagem

Graças à integração do IMDEXHUB-IQ™ com o nosso 
Sistema de Planejamento Geológico de Mina, agora você 
pode visualizar e analisar seus dados de furos de sonda 
junto com seu modelo 3D de forma integrada e contínua.

Acompanhe o progresso da perfuração comparando 
os dados da medição do campo com o poço planejado 
em 3D. Com a integração criada no nível de projeto na 
Central, qualquer pessoa da equipe do projeto pode 
analisar facilmente os dados mais recentes para tomar 
decisões enquanto a perfuração está em andamento. 

Tomada de decisão 
instantânea 
 com dados precisos em 
tempo real

Tecnologia comprovada 
 que é confiável e precisa 
de uma marca em que 
você pode confiar

Com ferramentas fáceis 
de usar e operáveis 
pelo perfurador, não é 
necessário um técnico 
no local

Visualização e análise em 
tempo real

Benefícios

IMDEXHUB-IQ™

Crie seu poço, insira as 
coordenadas de início 

e fim  
Exija dos perfuradores

REFLEX TN14 
GYROCOMPASS™

QA de alinhamento de 
sonda.

REFLEX EZ-NAV™

Execute dados da 
medição no projeto.

Meça o quão perto você 
chegou do alvo.

IMDEXHUB-IQ™

Aprove o conjunto de 
dados desde qualquer 

lugar e a qualquer 
momento. Colete e 

verifique seus dados em 
um local seguro.

IMDEX IOGAS™

Análise e interpretação 
de dados avançados

SISTEMA DE 
PLANEJAMENTO 

GEOLÓGICO DE MINA

Visualização de dados 
3D em tempo real

REFLEX DOWNHOLE 
MOTORS™

Mude de direção 
facilmente.

REFLEX GYRO  
SPRINT-IQ™

2x mais preciso que 
os giroscópios da 

concorrência.
QA incorporado.

REFLEX EZ-TRAC™

Levantamento 
magnético.

QA incorporado.

REFLEX EZ-NAV™

Projete seu poço.
Otimize o tempo de 

perfuração.

Planeje para o 
sucesso Emende na hora 

Colete dados  
de qualidade em 

tempo real

Analise dados  
em tempo real

SOFTWARE DE 
TERCEIROS

SUA BASE DE DADOS



Aumentando a produtividade de 
perfuração enquanto melhora a 
segurança e o impacto ao meio 
ambiente.

À medida que o custo da perfuração aumenta, 
a necessidade de melhorar a produtividade é 
fundamental. Custos adicionais causados por padrões 
operacionais mais altos, restrições ambientais e 
maiores profundidades do poço continuarão. Como 
especialistas em Drilling Optimisation, a visão 
da IMDEX é garantir a execução de programas de 
perfuração de acordo com as especificações, no prazo, 
dentro do orçamento e com segurança.

Nossa solução ajuda os clientes a:

X Atingir alvos com precisão

X Perfurar com precisão e velocidade

X Reduzir o tempo de inatividade

X Ser seguro e ambientalmente responsável

X  Oferecer um programa de perfuração de qualidade 
com bom custo-benefício e ter os dados para 
respaldá-los.

Tecnologias 
de Drilling 
Optimisation





Aproveite ao máximo 
o fluido de perfuração

REMOÇÃO DE SÓLIDOS

X  Perfure mais rápido, mantendo o fluido limpo e sem 
sólidos 

X  Reduza o consumo de água em até 80%

X  Reduza o volume e o peso de resíduos

X  Reduza a pegada de perfuração em até 80%

X  Contenha o fluido de perfuração / reduza o risco de 
contaminação

X  Reduza o tempo de manutenção da caixa de lama

X  Reduza o tempo de espera pela água.

FLUIDOS DE PERFURAÇÃO

X  Otimize a produtividade

X  Atenda aos mais altos padrões de 
biodegradabilidade e toxicidade

X  Evite a perda de poços em condições complexas

X Mantenha a recuperação do testemunho.

GERENCIAMENTO DE FLUIDOS DE FORMA REMOTA 
COM MUD AID™ OU UM ESPECIALISTA NO LOCAL

X Perfure mais rápido e de acordo com as 
especificações, mantendo os fluidos otimizados

X  Menos tempo de inatividade devido à manutenção 
do sistema de fluido de perfuração

X  Gerencie os riscos em condições complexas do solo

X  Acesse a aconselhamento mesmo em locais 
remotos/ inacessíveis

X  Aproveite ao máximo os conselhos de especialistas

Remoção  
de sólidos

Mantenha 
os fluidos 

com o melhor 
desempenho 

possível

Desenhe 
um programa 
de fluidos de 

perfuração de 
acordo com as 

condições

Fluidos de 
 Perfuração

Gestão de 
fluidos

Otimize o desempenho do sistema de fluido de perfuração

Verifique o desempenho da SRU



AMC BOS™ - UMA SOLUÇÃO PROATIVA CONTRA A 
PERDA DE FLUIDO E INSTABILIDADE DE POÇO

O Sistema de Otimização de Poço (AMC BOS™), com 
patente pendente da AMC, antecipa a perda de fluidos, 
a perda de circulação e as zonas instáveis, mesmo nas 
condições mais difíceis - tornando as operações mais 
previsíveis e diminuindo o risco de perda de poços.

Esta solução é composta pela AMC BOS UNIT™, uma 
ferramenta de lubrificação e revestimento de poços 
durante a perfuração, e pelo AMC BOS FIX™ um graute 
de lubrificação de preenchimento rápido.

30-60%
DE TODAS AS OPERAÇÕES DE 

PERFURAÇÃO

OS FLUIDOS DE PERFURAÇÃO TÊM 
IMPACTO

5-15%
DE TODOS OS CUSTOS DE 

PERFURAÇÃO

OS FLUIDOS DE PERFURAÇÃO 
REPRESENTAM

Por que deveria se importar com os fluidos?



Explosão 
otimizada e 
rastreamento 
de materiais
A IMDEX está atualmente desenvolvendo a IMDEX 
BLAST DOG™, um sistema autônomo para registrar as 
características do material dos furos de detonação, 
que permite o domínio espacial automatizado das 
propriedades físicas e de fracturação.



Drilling

1

Domaining 
Analytics

2

Optimised
Blasting

3

Post-Blast 
Metrics

4

Productivity & 
Processing Metrics

5

PREDICTABLE FRAGMENTATION 
OF BLASTED GROUND

ENHANCED PRODUCTIVITY 
FOR RESOURCE COMPANIES

 CONTROLLED VIBRATION, DUST, 
FUMES AND HEAVE

INCREASED PROCESSING INTENSITY 
(GREATER THROUGHPUT AT 

THE PROCESSING PLANT)

Analytics are 
applied to identify 

material boundaries –
 i.e. how hard or soft the 

ground is

Holes are logged
using IMDEX multi-sensor, 

which measures 
physical properties 

Information from these analytics 
forms the input for blast design.

Data is transferred via 
IMDEXHUB-IQ™

 

The blasting process is 
optimised – i.e. varying 

energy in blast holes depending 
on ground type

MEDIUM

HARD

HARD

IMDEX BLASTDOGIMDEX BHS

SOFT

Maximize a receita 
 aumentando a eficiência 
da mina ao moinho

Fragmentação previsível 
do solo dinamitado

Controle a vibração, 
 poeira, fumaça e 
projetado

Reduza as reperfurações

Benefícios

Os dados da IMDEX BLAST DOG™ são projetados para 
dar aos clientes uma fragmentação mais previsível 
com a explosão que leva ao aumento da produção da 
planta de processamento; e uma melhor produtividade. 
Resultados adicionais incluem melhor controle de 
vibração, poeira, fumaça e projetado.

Saber que os poços foram perfurados para planejar 
é um componente essencial para o processo de 
detonação. A IMDEX também desenvolveu um fluido de 
perfuração e um método de entrega para Perfuração e 
Detonação.

A IMDEX BORE HOLE STABILISER™ fornece um meio 
de perfuração preventiva, que reduz a degradação 

dos poços, os desmoronamentos e a exposição à 
fratura por material explosivo. Nos ensaios, obteve 
furos calibrados, minimizando a exposição a fraturas, 
reduzindo a fumaça e garantindo uma detonação mais 
eficiente.

BENEFÍCIOS

X  Maximize a receita aumentando a eficiência da mina 
ao moinho 

X  Fragmentação previsível do solo desmontado

X   Controle a vibração, poeira, fumaça e projetado 

X   Reduza as reperfurações

PERFURAÇÃO ANÁLISE DO 
DOMÍNIO

DETONAÇÃO 
OTIMIZADA

MÉTRICAS PÓS-
DETONAÇÃO

MÉTRICAS DE 
PRODUTIVIDADE E 
PROCESSAMENTO

Os poços são 
registrados usando 
o multi-sensor da 

IMDEX, que mede as 
propriedades físicas.

A análise é aplicada 
para identificar os 

limites do material – 
isto é, quão duro ou 

macio é o solo.

As informações dessas 
análises formam a 

entrada para o projeto 
de explosão. Os dados 

são transferidos via 
IMDEXHUB-IQTM.

O processo de explosão 
é otimizado - isto é, 
variação de energia 

nos poços de explosão, 
dependendo do tipo de 

terra.

Drilling

1

Domaining 
Analytics

2

Optimised
Blasting

3

Post-Blast 
Metrics

4

Productivity & 
Processing Metrics

5

PREDICTABLE FRAGMENTATION 
OF BLASTED GROUND

ENHANCED PRODUCTIVITY 
FOR RESOURCE COMPANIES

 CONTROLLED VIBRATION, DUST, 
FUMES AND HEAVE

INCREASED PROCESSING INTENSITY 
(GREATER THROUGHPUT AT 

THE PROCESSING PLANT)

Analytics are 
applied to identify 

material boundaries –
 i.e. how hard or soft the 

ground is

Holes are logged
using IMDEX multi-sensor, 

which measures 
physical properties 

Information from these analytics 
forms the input for blast design.

Data is transferred via 
IMDEXHUB-IQ™

 

The blasting process is 
optimised – i.e. varying 

energy in blast holes depending 
on ground type

MEDIUM

HARD

HARD

IMDEX BLASTDOGIMDEX BHS

SOFT

Fragmentação 
previsível do solo 

dinamitado

Vibração, poeira, 
fumaça e projetados 

controlados

Intensidade de 
processamento 

aumentada (maior 
produtividade através da 

planta de processamento)

Aumento da produtividade 
para empresas de recursos



Fornecendo dados geoquímicos 
de qualidade, onde e quando você 
precisar deles

Você toma decisões desinformadas sem ter todos 
os dados necessários disponíveis? A solução de 
Geoanálise em Campo da IMDEX poupa você 
tempo e recursos cruciais durante o seu programa 
de perfuração ou amostragem, fornecendo os 
dados que precisa, onde e quando os precisa.

Um sistema móvil rápido de preparação de 
amostras fornece consistentemente uma amostra 
de qualidade para análise em que você pode 
confiar sem precisar enviar a amostra para fora do 
local. Juntamente com o REFLEX XRF CONNECT 
™ e a plataforma IMDEXHUB-IQ ™ baseada na 
nuvem, você pode tomar decisões informadas com 
confiança.

Geoanálise em 
Campo

IMDEX IOGASTM

Análise e interpretação de 
dados avançados

SOFTWARE DE TERCEIROS

REFLEX CRUSHER™,  
MILL™ E PRESS™

Portátil no campo.
Preparação rápida de 

amostras

Controle dos fluxos de 
trabalho de QA/QC

Interpretação e análise 
em tempo real

Acesso seguro aos seus 
dados em qualquer lugar, 

a qualquer hora

REFLEX XRF CONNECT™

Controle os fluxos de 
trabalho de QA/QC

Dados do teste de QA
Cadeia de custódia segura 

 (sem memória USB)

IMDEXHUB-IQTM

O premiado hub baseado 
na nuvem está no centro 

da solução.

UM PROVEDOR DE 
SERVIÇOS

Coleta e verifica seus 
dados em um local 

seguro.

Tomada de decisão 
instantânea com dados 
precisos em tempo real

Preparação de amostras 
consistente e de 
qualidade

Maior eficiência 
 dos fluxos de trabalho 
simplificados de QA/QC 

Capacidade de priorizar 
o envio de amostras para 
fora do local

Benefícios



Reflex Crusher™ Reflex Mill™ Reflex Press™ Reflex XRF™
Reflex XRF Connect™

XRD

XRF LIBS

PROCESSO DE FRAGMENTOS DE ROCHA GROSSA OU RC / EXPLOSÃO
De até 25 mm a <4mm

PROCESSO DE FRAGMENTOS DE ROCHA FINA, SEDIMENTOS DE CORRENTE E 
SOLOS
De até 4 mm a <150µm

POLPA
<150µm a um disco

Dados de qualidade 
em tempo real

1m 30s

1m 30s

1m 30s

2m

Dados geoquímicos de 
qualidade em 10 minutos

SPECTRAL



Conheça seus limites litológicos críticos 
antes de ver as rochas

O registro geológico pode ser qualitativo, lento e 
subjetivo, às vezes com pouco suporte para a primeira 
avaliação do material de perfuração. Imagina saber 
onde estão seus limites litológicos críticos antes de ver 
as rochas?

O REFLEX EZ-GAMMA™ pode ser usado unicamente ou 
com o REFLEX GYRO GAMMA SHUTTLE™ para permitir 
o registro eficiente e simultâneo de perfil gama-gama 
e a medição que podem ser concluídos por um membro 
da equipe de perfuração. 

Essa combinação exclusiva de instrumentos economiza 
tempo e elimina a necessidade de um técnico caro e de 
um caminhão de registro.

Os resultados estão imediatamente disponíveis para 
sua aprovação via IMDEXHUB-IQ™ e para sua análise 
no ioGAS™. As ferramentas disponíveis, como a análise 
de tesselação de wavelets, permitem aos geocientistas 
analisar e visualizar rapidamente os limites litológicos 
críticos, executar correlações cruzadas e identificar 
zonas de alteração.

Geofísica 
operável por o 
perfurador



Tomada de decisão 
instantânea 
 com dados precisos 
em tempo real

Confiança de dados 
por meio de QA/QC 
integrado

Com ferramentas 
fáceis de usar e 
operáveis pelo 
perfurador, não é 
necessário um técnico 
no local

Visualização e análise 
em tempo real

Seleção de limites rápida e em tempo real

Benefícios

DA COLETA
IMDEX Survey-IQ™

...ATÉ A VALIDAÇÃO
IMDEX Hub-IQ™

...ATÉ A ANÁLISE
IMDEX ioGAS™

...ATÉ MODELAGEM 3D
OU

...ATÉ O REGISTRO DO 
TESTEMUNHO

IMDEX IOGASTM

Análise e interpretação 
avançadas de dados, 

incluindo a tesselação de 
wavelets.

Gere automaticamente 
 perfis de 

acompanhamento.
Multiescala.

SISTEMA DE 
PLANEJAMENTO DE MINA 

GEOLOGIA
Visualização de dados 3D 

em tempo real

SOFTWARE DE TERCEIROS

REFLEX EZ-GAMMA™  
+ FERRAMENTAS REFLEX 

GYRO
COMO O REFLEX GYRO SPRINT-IQ™

Operável pelo perfurador 
- não é necessário um 

técnico externo
Colete dados gama em 

todos os poços Na haste, 
sem risco de colapso do 

poço.

IMDEX SURVEY-IQ™

Um tablet, um aplicativo
Dados gama e de medição 

submetidos à QA no 
momento da coleta

Colete simultaneamente 
 dados de gama e survey

Interpretação e análise 
em tempo real – 

permitindo decisões mais 
inteligentes e rápidas

Acesso seguro aos seus 
dados em qualquer lugar, 

a qualquer hora

IMDEXHUB-IQTM

O premiado hub baseado 
na nuvem está no centro 

da solução.

UM PROVEDOR DE 
SERVIÇOS

Coleta e verifica seus 
dados em um local 

seguro.

Fornece perfis tipo strip log gerados 
pelos dados gama do furo de 

sondagem



Presença global,  
suporte local

Coahuila - México

Salt Lake City - EE. U/U.

Vancouver - Canadá

Smithers - Canadá

Torreón - México

San Luis Obispo - EE. UU.
Phoenix - EE. UU.

Santiago - Chile

Mendoza - Argentina

Lima - Peru

Quito - Ecuador

Itajai - Brasil
Belo Horizonte - Brasil

Timmins - Canadá

Rastede - AlemanhaEast Sussex - RU

Amsterdão - Países Baixos

 Accra - Gana

Jaanesburgo
África do Sul

 Jakarta - Indonésia

Manila - Filipinas

Dubai - EAU

Melbourne
- VIC

Townsville - QLD

PERTH - WA
Kalgoorlie - WA Brisbane - QLD

Parauapebas - Brasil

Auckland -
Nova Zelândia

Timaru -
Nova Zelândia

 INSTALAÇÕES IMDEX (NÃO INCLUINDO DISTRIBUIDORES)

PRINCIPAIS INSTALAÇÕES DE P&D DA IMDEX

“ Temos instalações em todas 
as principais regiões de 
mineração do mundo.”

— Paul House, CEO



A IMDEX é uma empresa estabelecida 
que opera em todas as principais 
regiões de mineração do mundo.

A presença global da nossa empresa e a ampla rede de 
distribuição nos permitem fornecer soluções locais e 
rápidas aos clientes. Também garante que possamos 
introduzir eficientemente novas tecnologias em nossos 
mercados.

Marcas de Produtos Líderes

A AMC redefine a forma como os fluidos de perfuração, 
equipamentos, tecnologias e software são usados para 
otimizar os programas de perfuração. É conhecida 
por maximizar a produtividade e, ao mesmo tempo, 
aumentar a segurança e a sustentabilidade. A AMC tem 
uma forte presença nos setores globais de minerais, 
perfuração direcional horizontal, poço de água e 
construção civil.

A REFLEX é reconhecida por suas soluções de 
inteligência de subsuperfície em tempo real para 
a indústria global de minerais. As tecnologias de 
REFLEX incluem instrumentação de furo de sondagem, 
gerenciamento de dados e software analítico para 
modelagem geológica. Essas tecnologias líderes de 
mercado - reconhecidas por sua facilidade de uso e 
precisão - são complementadas por uma experiência 
incomparável na análise e interpretação de dados 
geocientíficos.



Parceria com 
 a IMDEX



Pesquisa e desenvolvimento

Na IMDEX, estamos comprometidos com a pesquisa e 
desenvolvimento contínuo para manter e melhorar nossa 
liderança técnica e apoiar nossa posição como uma 
empresa líder global em tecnologia de mineração.

Empregamos muitas mentes líderes nas áreas de 
engenharia, geociência, química industrial e ciência 
de dados para trabalhar em P&D e desenvolvimento 
contínuo de produtos. 

O melhor suporte de classe

Na IMDEX, entendemos os desafios logísticos globais 
das indústrias de perfuração e mineração. Estamos 
comprometidos em oferecer o mais alto nível de suporte 
aos nossos clientes, para que você possa receber suporte 
em nossos produtos e soluções onde quer que esteja no 
mundo.

X    Centro de suporte online IMDEX Customer Care 
Portal - support.imdexlimited.com

X  Suporte in situ ou remoto de técnicos qualificados 
de fluidos de perfuração

X Suporte laboratorial e serviços analíticos

X   Treinamento personalizado em campo e / ou em sala 
através da IMDEX Academy.

Cadeia de suprimentos e logística

Na IMDEX, entendemos os desafios logísticos globais das 
indústrias de perfuração e mineração.

Nós possuímos e operamos instalações de fabricação 
e reparação em todas as regiões chave para as nossas 
marcas. Nossas instalações utilizam equipamentos de 
última geração, materiais de qualidade e nos permitem 
controlar a cadeia de suprimentos com os mais altos 
padrões para as operações de nossos clientes.

Estamos comprometidos com práticas de aquisição 
transparentes, seguras e éticas. Nosso programa e 
prática de compra ética e de fornecimento responsável 
são definidos na Declaração de Escravidão Moderna da 
IMDEX.



imdexlimited.com


