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Navegação de Poço
Utilize dados de qualidade em tempo real para 
atingir esse alvo

Atingir aos alvos de perfuração, mantendo a 
produtividade, é um desafio no setor. Ter acesso a 
dados de medição de qualidade em tempo real é 
fundamental para enfrentar esse desafio. Sem eles, 
você corre o risco de não saber onde está o poço 
ou, pior ainda, de perder completamente um alvo e 
desperdiçar o custo de perfurar o poço.

Os dados precisos e confiáveis lhe dão a confiança 
necessária para tomar decisões informadas sobre o 
progresso do poço em relação ao plano em tempo 
real. A integração do IMDEXHUB-IQ ™ com o software 
Seequent Central significa que agora você tem uma 
visualização 3D em tempo real da perfuração.

Planeje para o 
sucesso

Colete dados  
de qualidade em 

tempo real

Emende na hora Analise dados  
em tempo real

IMDEXHUB-IQ™
 9 Crie seu poço, insira as 

coordenadas de início 
e fim

 9 Empurre perfuradores

REFLEX EZ-NAV™
 9 Projete seu poço

 9 Otimize o tempo de 
perfuração

REFLEX TN14 
GYROCOMPASS™

 9 Dados de alinhamento 
da sonda com QA

REFLEX GYRO  
SPRINT-IQ™

 9 2x mais preciso que 
os giroscópios da 

concorrência
 9 QA incorporado

REFLEX EZ-TRAC™
 9 Levantamento 

magnético
 9 QA incorporado

REFLEX DOWNHOLE 
MOTORS™

 9 Mude de direção 
facilmente.

IMDEXHUB-IQ™
 9 Aprove o conjunto de 
dados desde qualquer 

lugar e a qualquer 
momento.

 9 Colete e verifique seus 
dados em um lugar 

seguro 

REFLEX EZ-NAV™
 9 Execute dados da 
medição no projeto

 9 Meça o quão perto 
você chegou do alvo

Seequent Central
Visualização de dados 

3D em tempo real

Análise e interpretação de 
dados avançados

Software de terceiros

Sua base de dados
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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

Visualização 3D em tempo real dos dados de perfuração

Graças à integração do IMDEXHUB-IQ™ com a solução 
Seequent Central, agora você pode visualizar e analisar 
seus dados de perfuração ao lado do seu modelo 3D de 
uma maneira integrada e transparente. 

Acompanhe o progresso de survey comparando os 
dados 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. 


