
BARREIRAS DE CONTENÇÃO 
FLUTUANTES



Quem somos
Especializada no desenvolvimento de 

produtos plásticos injetados, a NTC atua na 

fabricação de moldes (matrizes metálicas) e 

no serviço de injeção, sempre de acordo 

com o projeto e as necessidades específicas 

de cada cliente. Além disso, a empresa 

conta com uma linha própria de produtos e 

marcas registradas, atendendo mercados 

especiais.

Uma empresa brasileira, fundada em 1988 

em Caxias do Sul (RS), a NTC produz com 

qualidade certificada internacionalmente 

(ISO 9001), com experiência comprovada 

nos setores: automotivo, elétrico, eletrônico, 

náutico, petrolífero, logístico e agronegócio.
Matriz : Caxias do Sull / RS Filial: Aparecida do Taboado / MS

é uma marca



Sobre

Linha da NTC Company

especializada na área 

náutica e soluções para 

serviços sobre a água.



Solução de tecnologia 
inovadora, voltada à 
construção de 
plataformas flutuantes

Criada para atender às demandas 

da área náutica e de suporte a 

serviços realizados sobre a água. 

Produto criado há 13 anos.



Projetos especiais sob 

medida para barreiras 

de contenção

Atenta às demandas das empresas 

de saneamento e hidrelétricas, a 

equipe NTC Float desenvolveu uma 

linha de projetos especiais para 

cada tipo de necessidade.



Desafios



Alternativa inovadora

• Barreira de contenção flutuante para 

retenção de dejetos sólidos e plantas 

aquáticas em cursos d’água

• Possibilidade de locomoção acima da 

barreira para facilitar o acesso e a limpeza

• Sistema de fixação através de cabos de aço 

fixos em terra

• Sistema modular (largura dos módulos: 1,5 

metros)

• Plataforma flutuante executada e blocos de 

PEAD (plástico)

• Grades metálicas em aço galvanizado a fogo



Engate Frontal

• Facilidade de limpeza e acesso 

aos dejetos

• Fixação pelos parafusos e olhais



Engate Central

• Melhor equilíbrio da plataforma.

• Fixação pelos pinos



Dimensões

• Largura mínima: 1 m

• Largura ideal: 1,5 m

• Comprimento: conforme projeto

• Altura da barreira abaixo da linha d’água: 0,7 m



Conheça nossos 
cases e projetos:

Veja mais em www.ntcfloat.com.br

Píer para turismo, fiscalização 
portuária e pesca

Ilha flutuante em formato de coração Finger de embarque e 
desembarque de operações

Barreira flutuante de segurança 
em espaço de lazer e turismo

Plataforma flutuante em Centro de 
Reabilitação de Mamíferos Marinhos

Atracação offshore

https://ntcfloat.com.br/cases/pier-para-turismo-fiscalizacao-portuaria-e-pesca/
https://ntcfloat.com.br/cases/ilha-piscina-flutuante-em-formato-de-coracao/
https://ntcfloat.com.br/cases/finger-de-embarque-e-desembarque-de-operacoes/
https://ntcfloat.com.br/cases/barreira-flutuante-para-seguranca-em-espaco-de-lazer-e-turismo/
https://ntcfloat.com.br/cases/cativeiro-de-aclimatacao-flutuante-para-peixes-bois/
https://ntcfloat.com.br/cases/atracacao-offshore/


www.ntcfloat.com.br
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