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PERFIL
Fundada em 2009, a InteliSum South America é uma empresa brasileira de 3D scanning e
engenharia que atua nos setores de petróleo e gás, siderurgia, mineração, industria, infraestrutura,
prestação de serviços de levantamento de dados 3D, engenharia de projetos, as built, suporte de
fabricação (controle dimensional) e suporte à construção e montagem.
A InteliSum possui gestão de alto nível nos seus negócios, inovação e eficiência em seu desempenho
operacional, buscando qualidade contínua através das melhores práticas na prestação de serviços e
empregando o Programa Zero Error em todos os seus projetos.
Com escritórios nas regiões do Rio de Janeiro e Espírito Santo, a InteliSum vem prestando serviços
para empresas nacionais e estrangeiras, o que demandou a abertura de uma extensão nos EUA
em 2013.

ZERO ERROR PROGRAM
O “Zero Error Program” desenvolvido pela InteliSum visa a garantia da qualidade na montagem com
erro zero, e em muitos casos, solda de campo também zero. Tudo isso é possível através de uma prévia
análise do projeto, definição dos meios de verificação e garantia de qualidade da fabricação, associado
ao total domínio e conhecimento dos processos e métodos de verificação e controle.
Além disso, o Programa possibilita ao cliente uma clara visão de onde estão as falhas em seus
processos, facilitando a leitura e acompanhamento do projeto , melhorando assim as tomadas de
decisões.
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TECNOLOGIA
Com soluções tecnológicas de última geração para a coleta de dados, a InteliSum utiliza diferentes
tipos de equipamentos de acordo com cada necessidade, disponibilizando equipamentos com
precisão, variando de 0,05 mm a 5 mm.

APLICAÇÃO
INFRAESTRUTURA / ARQUITETURA
Soluções de coleta de dados 3D aplicadas à diferentes projetos em fases variadas, ajudando a garantir
a qualidade, precisão, gerenciamento, monitoramento, documentação, as built, manutenção e
processos de construção.
Com a aquisição de dados 3D, é possível a integração da realidade levantada/instalada com sistemas
tradicionais de engenharia, que facilita a leitura e tomada de decisões, desde o projeto a construção
e montagem.

NAVAL
Essa tecnologia traz enormes benefícios quando aplicada a as built, reparação de navios e
modificações ou montagem.
Na arquitetura e engenharia naval, a tecnologia 3D é usada para ajudar a projetar, construir e
instalar vários sistemas on-board, fornecendo aos projetistas uma rica ferramenta de coleta de dados
precisos para criar modelos 3D da configuração real do navio.
Estes dados estão disponíveis a longo prazo e em vários níveis de detalhamento. Isto permite :
• Digitalizar e modernizar projetos complexos, como estaleiros navais, cascos de navios, sistemas,
tubulações, equipamentos e estruturas;
• Apoio ao projeto, construção e montagem do navio;
• Assistência às atividades de reparo e fiscalização;
• Produzir cálculos de volume de salas de máquinas para fins de adaptação;
• Assegurar inspeções de qualidade, isto é, detecção de conflitos durante as instalações.

PLANTAS INDUSTRIAIS
A tecnologia 3D contribui para a implementação, construção, modificação e manutenção em plantas
industriais, trazendo vários benefícios em razão da qualidade e riqueza dos dados 3D.
Utilizando desses princípios e recursos tecnológicos obtem-se menor custo e tempo de execução dos
projetos, maior qualidade e precisão na fabricação, na montagem e na manutenção.

PLATAFORMAS DE ÓLEO E GÁS
Considerando a grande complexidade e o alto custo da indústria de petróleo e gás, a InteliSum o
classifica como um dos mais complexos e difíceis do mundo por conta de sua logística, riscos, segurança,
acomodações e elevados custos.
A técnica de coleta de dados 3D leva aos clientes a garantia de alta qualidade, redução de risco e
resultados maximizados. Em razão disso a InteliSum utiliza soluções 3D para coleta de dados, past process,
e simulações virtuais para realizar As Builts em projetos altamente complexos e sofisticados, manutenções,
modificações em plantas e plataformas, bem como a assistência e garantia de qualidade em novos projetos.
Neste setor, a Intelisum sempre realizou serviços de grande escala, envolvendo sistema de tubulações,
equipamentos, substituições estruturais e grandes As Builts de unidades. Além disso, verificando
intens fabricados e usando a montagem virtual para garantir a perfeição antes do envio à montagem.
Este processo garantiu uma significativa redução de custos com pessoas e tempo de execução de vários
projetos onshore e offshore.
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