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Drilling Optimisation
Assegure a execução de programas de perfuração 
de acordo com as especificações, no prazo, 
dentro do orçamento e com segurança.

À medida que o custo da perfuração aumenta, a necessidade 
de melhorar a produtividade é fundamental. Custos 
adicionais causados por padrões operacionais mais elevados, 
restrições ambientais e aumento das profundidades dos 
buracos continuarão. Como especialistas em Otimização 
de Perfuração, a visão do IMDEX é garantir a execução de 
programas de perfuração à especificação, dentro do prazo, 
dentro do orçamento e com segurança.

Nossa solução ajuda os clientes a:
• Atingir alvos com precisão
• Perfurar o mais rápido que o solo permitir
• Reduzir o tempo de inatividade
• Ser seguro e ambientalmente responsável
• Entregar um programa de perfuração de qualidade 
econômica e  ter os dados para fazer backup.

OTIMIZAÇÃO DE FLUIDOS

PERFURAÇÃO DIRECIONAL

FLUIDOS DE 
PERFURAÇÃO

TECNOLOGIAS DE PERFURAÇÃO

COREVIBE™ XTRACTA™

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

Remoção de 
sólidos

SENSORES

MAGHAMMER™ AMC BOS™

Motores de fundo de 
poço

Fluidos de perfuração

Survey Geofísica Alinhamento da 
sonda

Orientação do 
testemunho

Visualização 3D em tempo real dos dados de perfuração
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 AUMENTA A 
PRODUTIVIDADE 

REDUZ O RISCO DE 
LESÕES

REDUZ A 
DETERIORAÇÃO 

DOS POÇOS

PERFURE 
AGRESSIVAMENTE

IMDEX XTRACTA™ 
Barril de núcleo retrátil
Puxar as hastes é uma das partes mais laboriosas, demoradas 
e arriscadas da perfuração com diamantes. IMDEX XTRACTA™ 
permite ao perfurador inspecionar e/ou trocar a broca/
escareador cada vez que o testemunho é recuperado, 
otimizando o uso da broca e minimizando os puxões das 
hastes. 

Sem a necessidade de puxar as hastes para trocar as brocas, o 
poço está sempre revestido e mantém sua integridade. 

IMDEX COREVIBE™  
Perfuração assistida por energia
A testemunhagem com wireline foi transformado. A perfuração 
assistida por pulso de energia (EPAD) de alta frequência 
permite que o IMDEX COREVIBE™ oferece mais de 30%* de 
melhoria na produtividade, devido a um aumento da taxa de 
penetração (ROP), mantendo uma boa vida útil, qualidade do 
testemunho e mantendo o poço no alvo.

Novas tecnologias

  30% 

MAIOR PRODUTIVIDADE* 

ATÉ

*Validado pela SGS, uma empresa líder mundial em inspeção, verificação, 
testes e certificação.
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Aproveite ao máximo o fluido de perfuração

Gerenciamento de fluidos de 
forma remota com MUD AID™ ou 

um especialista no local   
 9 Perfure mais rápido e de acordo com 
as especificações, mantendo os 
fluidos otimizados

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

 9 Gerencie os riscos em condições 
complexas do solo

 9 Acesse a aconselhamento mesmo 
em locais remotos/ inacessíveis

 9 Aproveite ao máximo os conselhos 
de especialistas.

Remoção de sólidos
 9 Perfure mais rápido, mantendo o fluido 
limpo e sem sólidos 

 9 Reduza o consumo de água em até 80%
 9 Reduza o volume e o peso de resíduos
 9 Reduza a pegada de perfuração em até 
80%

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

 9 Reduza o tempo na manutenção do poço
 9 Reduza o tempo de espera pela água.

Fluidos de perfuração
 9 Otimize a produtividade
 9 Atenda aos mais altos padrões 
de biodegradabilidade e 
toxicidade

 9 Evite a perda de poços em 
condições complexas

 9 Mantenha a recuperação do 
testemunho.

Otimiza o desempenho 
do sistema de fluido de 

perfuração

Verifique o desempenho da SRU

Mantenha os 
fluidos com 

o melhor 
desempenho 

possível

Desenhe um 
programa de 

fluidos de 
perfuração de 
acordo com 

as condições

Por que deveria se importar com 
os fluidos?

FLUIDOS DE PERFURAÇÃO TÊM UM IMPACTO SOBRE 

30-60% 
DE TODAS AS OPERAÇÕES DE 

PERFURAÇÃO

OS FLUIDOS DE PERFURAÇÃO REPRESENTAM 

5-15% 

DOS CUSTOS DE PERFURAÇÃO

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.


