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Agenda

Nortek AS e Nortek Brazil

O que é um ADCP?

O que pode-se medir com um ADCP?
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Nortek AS

Fabricante de equipamentos 
oceanográficos científicos 
perfiladores de corrente 
por efeito Doppler (ADCP), 
medidores de correntes 
pontuais e velocímetros

Matriz em Oslo, Noruega

Fundada oficialmente em 
1995



1300+
instruments currently
delivered yearly

100+
employees worldwide

85
countries to which
instruments have been 
delivered

1300+
instruments currently
delivered yearly

100+
employees worldwide

85
countries to which
instruments have been 
delivered



Nortek Brasil

Representação técnica e comercial

Manutenções preventivas e corretivas

Calibração com padrões

Suporte e consultoria

Importações



O que é um ADCP?
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Acoustic Doppler Current Profiler
Perfilador de Correntes Acústico por Efeito Doppler
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O que podemos medir 
com um ADCP?
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Trabalhando com 
retorno de sinal 

acústico
Retorno de sinal acústico com feixe central em 
células na escala milimétricas (3mm)
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Trabalhando com 
retorno de sinal 

acústico

Retorno de sinal acústico pode ser calibrado para informar concentração de 
sedimentos

Zaleski e Schettini (2006)

Nortek Technical Note 03
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Trabalhando com 
retorno de sinal 

acústico

Avanços...

Melhoria



Signature 100
Ecosonda biológica 
(70 – 120kHz)
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Echogram

Downward 
migration 
at dawn

Large 
reflectors

Upward 
migration 
at dusk
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velocity
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Internal wave structures

Vertical Velocity
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Monitoramento dinâmico
Dispersão de pluma 
da dragagem
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Medição de correntes a partir 
de embarcações
(Signature Vessel Mounted)
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30m

70m

Sig1000

• 30m

Sig500

• 70m

400m

1.000m

Sig100

• 400m

Sig55

• 1.000m



Fundeios, gliders, boias, ASV

4 m de perfilagem

Aquadopp Profiler 2MHz

1.000 m de perfilagem

Signature 55 kHz



AST (Acoustic Surface Tracking)

Medição de ondas
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Medição de ondas em tempo real
Processamento de dados na memória instrumento



Estratégias para medição de ondas

ADCP

Satélites instrumentados Boias Meteoceanográficas

Instrumentos fundeados Radares

Método SUV



... por fim, capacidade de medir correntes

Turbulência (16Hz de taxa amostral)

Linha Signature

Perfilagem horizontal



Estudo de turbinas – geração de energia por marés

Turbulência (16Hz de taxa 
amostral)

Linha Signature



OBRIGADO
!

Diego Bitencourt
Diego.bitencourt@nortekgroup.com
(48) 99135.0207

mailto:Diego.bitencourt@nortekgroup.com
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