
NOVA ABORDAGEM PARA O APROVEITAMENTO DE QUEDAS BAIXAS

• 80% da vazão passa por um tubo de 
venturi sem partes móveis, causando a
amplificação da pressão para uma 
turbina tipo hélice convencional.

• A turbina de um sistema VETT opera sob 
maior pressão, mas com apenas 20% da 
vazão. 

• Na prática, a proporção entre a vazão do 
tubo de venturi e a da turbina é 
especificada por projeto, podendo ser 
80/20, 70/30, etc.

• O tubo de venturi não causa nenhum
dano aos peixes que passam por ele.

• Ideal para quedas de 1m a 5m de altura. 

• Vazões a partir de 500 l/s.

VETT reduz o custo de usinas 
hidrelétricas com baixa queda.
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VENTURI-ENHANCED TURBINE TECHNOLOGY (VETT)
Para quedas d’água baixas (1m a 5m)

VETT é uma tecnologia patenteada que aproveita a energia de quedas d'água 
muito baixas para gerar eletricidade de baixo custo e sem impacto ambiental.

BENEFÍCIOSBENEFÍCIOS

• Facilmente integrada à 
infraestrutura de cursos d'água 
já existentes como barragens, 
eclusas ou estações de 
tratamento de água.

• Utiliza turbinas convencionais 
menores, com alta rotação e 
eficiência, dispensando o uso 
de multiplicador de velocidade.

• Manutenção reduzida.
• Construção civil minimizada.
• Não causa impacto ambiental, 

sonoro ou visual.

SISTEMA VETT INTEGRADO
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VENTURI-ENHANCED TURBINE TECHNOLOGY (VETT)
for Low Head Hydropower

O primeiro projeto hidrelétrico utilizando a tecnologia VETT foi instalado em uma antiga usina em
Cambridgeshire, Reino Unido. A CGH fornece energia ao restaurante adjacente e a energia excedente é
injetada na rede elétrica.
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VENTURI-ENHANCED TURBINE TECHNOLOGY (VETT)
Para quedas d’água baixas (1m a 5m)

• Queda líquida: 1,2 m

• Vazão total de projeto: 3,5 m³/s

• Vazão da turbina: 0,7 m³/s

• Diâmetro da turbina: 0,44 m

• Rotação: 750 rpm
Tomada d’água

Vista de jusante: 
tubo de venturi 
embaixo do píer

ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA DISCUTIR SEU PROJETO

ESTUDO DE CASO: CGH EATON SOCON

Gabinete de controle
Turbina e gerador sendo
posicionados no tubo de venturi

Instalação do tubo de venturi 
(VETT)

• O sistema VETT pode ser dimensionado para operar em uma larga faixa de vazões. 
• Para vazões acima de 10 m³/s, múltiplas unidades podem ser instaladas em paralelo.

DE kW PRA MW

Uma usina com vazão de 35 m3/s por exemplo pode ter capacidade
instalada de 1 MW.


