
Soluções em 
cercamentos



Qualidade que faz a diferença
Para conhecer a Belgo Bekaert Arames é muito simples: basta olhar à sua volta. Você vai perceber 

os produtos da empresa em toda parte: molas de colchão, espirais de caderno, parafusos e até 

nos mais diversos cabos, em peças automotivas, nas cercas e em muito mais.

Tudo isso, para que você tenha no seu dia a dia uma 

qualidade que faz toda a diferença: afi nal, nossos produtos 

são feitos com o mais puro aço.

Conheça todas elas em www.belgobekaert.com.br

Belgo Bekaert Arames.
Uma parceria entre a ArcelorMittal e a N. V. Bekaert, 
líderes mundiais em seus segmentos.

De olho na marca
Exija a qualidade Belgo Bekaert Arames.

Na hora de comprar gradis, telas e postes, fi que de olho na marca. 

Os gradis da Belgo Bekaert Arames trazem a marca da empresa gravada nas tampas e nos fi xadores 

e postes. Com a garantia da procedência, você tem a certeza de ter feito a melhor escolha.

Marca
De olho na

Belgo nos painéis Belgo nos postes

Belgo no fi xador e nas tampas



A rede de lojas Belgo Cercas e Cia é a única especializada em cercamentos no país, tornando-se 

a melhor opção para cercar com segurança, beleza, durabilidade e muitos outros benefícios:

Programa Excelência em Cercamentos

Os processos de atendimento, vendas e instalação dos credenciados 

Belgo Cercas e Cia são desenvolvidos de acordo com os requisitos 

do Programa Excelência em Cercamentos - PEC. Esse programa é 

baseado na Norma ISO 9001 e engloba os conceitos de Sistema de 

Gestão que aliam qualidade, segurança, respeito ao meio ambiente 

e obediência aos princípios éticos e morais.

 Programa Excelência em Cercamentos
Base ISO 9001

Belgo Bekaert Arames

Lojas em todo o Brasil

Procure uma loja mais próxima de 

você. Se preferir, agende uma visita 

em sua obra!

0800 727 2000www.belgocercasecia.com.br

Atendimento personalizado /Desenvolvimento de projetos

Você será atendido em nossas lojas por profi ssionais 

capacitados para orientá-lo na escolha do produto mais 

adequado para a sua obra.

Confecção de portões

A rede Belgo Cercas e Cia 

fabrica portões sob medida.

Equipes de instalação

A rede Belgo Cercas e Cia possui equipes treinadas que 

garantem a instalação perfeita do seu cercamento.
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Pesquisa realizada pela Polícia Militar do Paraná

Em pesquisa realizada, 71% dos criminosos entrevistados afi rmaram preferir 

assaltar residências com muros pois, segundo eles, podem se aproximar sem 

serem vistos e depois que estão dentro da residência podem agir com mais 

tranquilidade, uma vez que vizinhos e passantes não veem o que acontece 

dentro da propriedade.

Para mais informações, consulte: www.antidelito.com.br

 
preferem assaltar residências 

com muros

 
preferem assaltar residências 

com grades

71%

29%

Uma pesquisa realizada pela Polícia Militar do Paraná com detentos 

detectou os principais aspectos que levam um criminoso a escolher o local 

de delito. O coordenador da pesquisa, o Coronel Roberson Bondaruk, 

autor do livro “A Prevenção do Crime Através do Desenho Urbano”, propõe 

a adoção de posturas simples, porém efi cazes, que difi cultam a ação do 

criminoso por meio de alterações no projeto da edifi cação.

Assaltantes preferem muros
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Gradil: sua melhor escolha para cercar com segurança e vigilância

•  Maior segurança: a transparência permite vigilância mais efi ciente

•  Alta durabilidade: a tecnologia de pintura garante uma elevada vida útil

•  Dispensa repintura

•  Valorização da arquitetura e paisagismo: leveza, beleza e harmonia com o 

   entorno e integração com o paisagismo

•  Rapidez e facilidade de instalação: sistema modular

•  Facilidade de aquisição e reposição

Cerque sua vida 
com o que há 
de melhor.



Marca
De olho na

www.belgocercasecia.com.br6

L

H

Belgo Nylofor®: mais robusto e com elevada resistência mecânica

Belgo Slim®: mais leve e econômico

Belgo Open®: malha mais aberta, mais transparência, leveza e economia

Comparativo

5 x 20 5 x 20 7,5 x 20

5,00 4,304,30

Belgo Nylofor® Belgo Slim® Belgo Open®

Belgo Nylofor®
Belgo Slim®
Belgo Open®

Modelos

Tecnologia de pintura

Painéis e postes galvanizados e revestidos 

com pintura eletrostática em poliéster.

Garantia de qualidade e durabilidade.

Diâmetro fi nal 
do arame (mm)

Malha (cm)
Largura (L) x Altura (H)

aço zinco

micro- 
cristais 
fosfato poliéster
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Belgo Nylofor®

Belgo Slim®

Belgo Open®

Gradis
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1,03 2,50 2 1,50 1,08

1,53 2,50 3 2,00 1,58

2,03 2,50 4 2,60 2,08

2,43 2,50 4 3,20 2,48

Robusto e com elevada resistência mecânica.

PAINEL POSTE

ALTURA
(m)

LARGURA
(m)

NÚMERO DE  
CURVATURAS “V”

ALTURA

BASE CHUMBADA
(m)

BASE APARAFUSADA
(m)

Malha (largura x altura): 5 x 20 cm Dimensões: 40 x 60 mm

Diâmetro final dos arames: 5,00 mm

Belgo Nylofor® Cores

Mais leve e econômico, mantém a transparência, a resistência e a segurança.

1,03 2,50 2 1,50 1,08

1,53 2,50 3 2,00 1,58

2,03 2,50 4 2,60 2,08

2,43 2,50 4 3,20 2,48

Malha (largura x altura): 5 x 20 cm Dimensões: 40 x 60 mm

Diâmetro final dos arames: 4,30 mm

Belgo Slim®

PAINEL POSTE

ALTURA
(m)

LARGURA
(m)

NÚMERO DE  
CURVATURAS “V”

ALTURA

BASE CHUMBADA
(m)

BASE APARAFUSADA
(m)

Cores

Malha mais aberta para proporcionar mais transparência, leveza e economia.

1,03 2,50 2 1,50 1,08

1,53 2,50 3 2,00 1,58

2,03 2,50 4 2,60 2,08

Malha (largura x altura): 7,5 x 20 cm Dimensões: 40 x 60 mm

Diâmetro final dos arames: 4,30 mm

Belgo Open® Cores

PAINEL POSTE

ALTURA
(m)

LARGURA
(m)

NÚMERO DE  
CURVATURAS “V”

ALTURA

BASE CHUMBADA
(m)

BASE APARAFUSADA
(m)
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2,03 2,50 4 2,60 2,08

Belgo Durafor®

aço zinco

micro- 
cristais 
fosfato

pintura 
naval

Malha (largura x altura): 5 x 20 cm Dimensões: 40 x 60 mm

Diâmetro fi nal dos arames: 4,60 mm

PAINEL POSTE

ALTURA
(m)

LARGURA
(m)

NÚMERO DE 
CURVATURAS “V”

ALTURA

BASE CHUMBADA
(m)

BASE APARAFUSADA
(m)

Gradis

Pintura naval: a inovação em revestimentos.

• Tecnologia de pintura pioneira no Brasil

• Garantia de durabilidade mesmo em 

ambientes de atmosfera agressiva (regiões 

litorâneas e áreas industriais)
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Segurança máxima:

•  Sua malha fechada impede escaladas e difi culta 

    a utilização de ferramentas de corte

•  Seu design permite ampla visibilidade e vigilância

Belgo Securifor®

aço zinco

micro- 
cristais 
fosfato poliéster

2,00 2,29 2 2,60 2,02 2,30

2,50 2,29 2 3,20 2,52 2,30

3,00 2,29 2 3,70 3,02 2,70

PAINEL POSTE

ALTURA
(m)

LARGURA
(m)

NÚMERO DE 
CURVATURAS “V” 

ALTURA
ESPESSURA

(mm)BASE 
CHUMBADA (m)

BASE 
APARAFUSADA (m)

Malha (largura x altura): 7,62 x 1,27 cm Seção dos postes: 60 x 80 mm

Diâmetro fi nal dos arames: 4,30 mm

Elevada segurança aliada a transparência.
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Gradis de segurança para a Norma NR 12 – Segurança do Trabalho em Máquinas 

e Equipamentos, que defi ne medidas de proteção para garantir a segurança dos 

trabalhadores, estabelecendo recursos para a prevenção de acidentes de trabalho 

na utilização de máquinas e equipamentos.

Aplicações
 · Proteção de máquinas e equipamentos e delimitação/demarcação 

de áreas de circulação e trânsito de pessoas.

•  Forte alerta visual 

•  Rápida instalação 

•  Permite rápida remoção 

•  Dispensa utilização de solda 

•  Durabilidade

Cores

Belgo Protec®

malha 5 x 20 cm

malha 2,5 x 20 cm

malha 1,25 x 20 cm

Gradis

aço zinco

micro- 
cristais 
fosfato poliéster

PAINÉIS POSTES COM BASE METÁLICA

MALHA (L x H)
(cm)

ALTURA
(m)

DIÂMETRO FINAL
DO ARAME (mm)

ALTURA
(m)

5 x 20 1,53 4,30 1,58

5 x 20 2,03 4,30 2,08

2,5 x 20 2,03 4,30 2,08

1,25 x 20 2,03 5,00/3,30* 2,08

Largura do painel: 2,50 m Dimensão: 40 x 60 mm

*Horizontal/Vertical
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Este gradil é ideal para ser fi xado em 

barreiras de concreto do tipo New Jersey 

ou similar para separação das pistas de 

rodagem, fechamento de faixas marginais sob 

passarelas, viadutos e pedágios.

Belgo Rodofor®

aço (zinco + alumínio)
Bezinal®

Malha (largura x altura): 1,25 x 20 cm Dimensões: 40 x 60 mm

Diâmetro dos arames Bezinal®: Horizontal: 4,65 mm / Vertical: 4,00 mm

1,23 2,50 2 - 1,25

2,03 2,50 4 2,60 -

PAINEL POSTE

ALTURA
(m)

LARGURA
(m)

NÚMERO DE 
CURVATURAS “V”

ALTURA

BASE CHUMBADA
(m)

BASE APARAFUSADA
(m)

•  Rápida instalação: sistema modular

•  Elevada durabilidade: tecnologia de revestimento Bezinal® (zinco + alumínio)

•  Antiofuscante: evita que a luz dos faróis de veículos que trafegam em pistas opostas 

   ofusque a visão dos motoristas

•  Maior segurança: funciona como uma barreira para impedir a travessia de 

   pedestres em vias de tráfego
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Prático e versátil, o gradil Belgo Móvel® é ideal 

para fechamentos temporários, organização de 

espaços e delimitação de áreas de circulação.

Belgo Móvel®
aço zinco

1,06 2,50 2 1,25 38,10

2,00 2,50 3 2,20 38,10

PAINEL POSTE

ALTURA
(m)

LARGURA
(m)

NÚMERO DE 
CURVATURAS “V” 

ALTURA
(m)

DIÂMETRO DO POSTE
(mm)

Malha (largura x altura): 10 x 25 cm

Diâmetro dos arames: 4,65 mm

Gradis

•  Rápida instalação: facilidade e agilidade 

    na montagem e desmontagem

•  Economia: pode ser reutilizado

•  Facilidade de transporte e armazenagem

•  Segurança e resistência

Aplicações
 · Setorização industrial e comercial

 · Organização de espaços em almoxarifados 
e depósitos 

 · Tapumes para obras

 · Isolamento de locais de risco

 · Cercamento para eventos
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aço zinco

O gradil Belgo Serralheiro® é uma solução 

prática para fechamentos em geral.

Aplicações
 · Serviço de serralheria

 · Requadros metálicos

 · Proteção de guarda-corpos e de janelas

Belgo Serralheiro®

DIMENSÕES DOS PAINÉIS
(m)

MALHA (L x H)
(cm)

DIÂMETRO DOS ARAMES
(mm)

PESO
(kg)

2 x 2 5 x 5 4,00 15,7

2 x 2 10 x 10 4,00 7,9

3 x 1,85 5 x 15 4,00 14,4

Gradis
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Belgo Fortinet® 
Belgo Practica®

Telas soldadas

As únicas telas do mercado com 
sistema de crimpagem: um detalhe 
que faz toda a diferença.

Postes

A crimpagem é uma pequena curvatura presente nos 

fi os horizontais que facilita muito a instalação da tela 

e proporciona um cercamento uniforme e bonito.

1. Postes esticadores: são instalados em 

intervalos de 20 m a 25 m, a cada início e 

fi nal de trecho, mudança de direção e nas 

variações da topografi a do terreno.

2. Postes intermediários: são instalados em 

intervalos de 2,50 m a 3,00 m.

3. Escoras: são instaladas duas escoras em 

cada poste esticador, exceto nos postes de 

início e fi nal de trecho – somente uma escora.

Acessórios:

1. Tampa do poste (tampa plástica com proteção antiUV)

2. Luva de acabamento (do encaixe da escora com o poste esticador)

    Parafuso "J"

    Caps para proteção do parafuso

    Arruela e porca

1
3

2

1/3

1,50 m

1

2
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Tela com tecnologia exclusiva de revestimento em PVC superaderente, 

que garante durabilidade em qualquer aplicação.

•  Ideal para regiões litorâneas e áreas industriais 

de atmosfera corrosiva, portos, etc.

•  Revestimento em PVC com tecnologia 

de alta aderência

aço

PVC de alta 
aderênciazinco

TELA

MODELO
DIÂMETRO DOS 

ARAMES
(mm)

MALHA (L x H)
(cm)

ALTURAS
(m)

COMPRIMENTO
DO ROLO

(m)

BELGO FORTINET® 2,50 5 x 10 1,02 - 1,52 - 1,83 - 2,03 25

POSTES BELGO

MODELOS
DIÂMETRO DOS POSTES

(mm)
ESPESSURA

(mm)
ALTURAS

(m)

Esticadores 63,5 1,95 2,20 - 2,70 - 3,25

Intermediários 50,8 1,25 2,00 - 2,50 - 3,00

Escoras 38,1 1,25 2,00 - 2,50

Belgo Fortinet®
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•  Durável: tripla camada de zinco

•  Malha crimpada

•  Rápida instalação

Telas soldadas

TELA

DIÂMETRO DOS ARAMES
(m)

MALHA (L x H)
(cm)

ALTURAS
(m)

COMPRIMENTO
DO ROLO

(m)

2,30 5 x 15 1,02 - 1,22 - 1,52 - 1,83 - 2,03 25

2,76 5 x 15 2,03 25

2,00 5 x 10 1,02 - 1,52 - 2,03 25

2,76 5 x 5 2,03 20

Tela eletrossoldada com galvanização pesada para 

quem deseja segurança aliada à economia.

aço 3x zinco

Belgo Practica®
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Tela eletrossoldada e galvanizada para inúmeras aplicações.

Aplicações

 · Fechamentos de requadros

 · Viveiros, apoio para plantas e trepadeiras de pequeno porte

 · Proteção de janelas

 · Confecção de objetos diversos

Belgo Hobby®

DIÂMETRO DOS FIOS
 (mm)

MALHA (L X H)
 (cm)

ALTURAS
(m)

COMPRIMENTO 
DO ROLO (m)

1,65 1,50 x 1,50 1,00 - 1,50 25

Telas soldadas
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DIÂMETRO DO ARAME
(REVESTIDO)

 (mm)

DIÂMETRO 
DO ARAME

 (mm)
BWG

1,90 1,24 18

2,30 1,65 16

2,80 2,10 14

3,80 2,76 12

Solução durável e prática para proteger seu patrimônio.

Aplicações

 · Áreas litorâneas, residências, indústrias e comércio

 · Quadras esportivas, praças e parques

Solução prática e econômica.

Aplicações

 · Quadras esportivas, lotes rurais e urbanos, obras 
industriais e comerciais, aeroportos, praças e parques

Alturas das telas, dimensões da malha e 
comprimento dos rolos sob encomenda

DIÂMETRO DOS 
ARAMES (mm)

BWG

2,10 14

2,76 12

3,40 10

1,24 18

1,65 16

2,10 14

2,76 12

3,40 10

Alambrado Belgo Plastic®

Alambrado Belgo Bezinal®
Alambrado Belgo Galvanizado®

aço zinco + alumínio

aço zinco

Cores

Cores

Alambrados

aço

PVC de alta 
aderênciazinco

B
E

Z
IN

A
L®

G
A

LV
A
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O
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Soluções inovadoras e inteligentes: um reforço que faz toda a diferença.

Para o mercado de alvenaria, escolher a qualidade Belgo Bekaert Arames signifi ca 

estar pronto para difíceis demandas, como estruturas cada vez mais esbeltas 

- sujeitas a maiores deformações -, racionalização de pilaretes e cintas de 

amarração, simplifi cação de contravergas, entre outras.

Linha
alvenaria

LARGURA
(cm)

ESPESSURA DO BLOCO
COMPRIMENTO

(cm)
PESO
(kg)CERÂMICO 

(cm)
CONCRETO VAZADO

(cm)
CONC. CEL. AUT.

(cm)

5,0 7 a 13 Não utilizável 10 305 0,875

6,5 7 a 13 9 a 10 10 305 0,880

11,5 14 a 18 14 12,5 a 17,5 305 0,897

17,5 ≥ 19 19 ≥ 20 305 0,930

Proporciona melhor desempenho estrutural das alvenarias quando submetido a esforços de 

tração e cisalhamento.

Murfor®
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LARGURA
 (cm)

ESPESSURA DO BLOCO
COMPRIMENTO

(cm)CERÂMICO 
(cm)

CONCRETO VAZADO
(cm)

CONC. CEL. AUT.
(cm)

6,0 (200 un/cx) 7 Não utilizável 10 50

7,5 (150 un/cx) 9 a 11 10 10 50

10,5 (100 un/cx) 12 Não utilizável 12,5 50

12,0 (100 un/cx) 14 14 15 a 17,5 50

17,0 (50 un/cx) > 19 19 > 20 50

BelgoFix® é um acessório formado 

por tela eletrossoldada galvanizada 

com função de vincular uma parede 

a um pilar de concreto armado ou 

de aço. Além disso, o BelgoFix® 

é empregado nas ligações de 

uma parede a outra, quando as 

derivações não são feitas pelo 

intertravamento de blocos.

BelgoFix®

BelgoRevest® é uma tela eletrossoldada 

galvanizada aplicada aos revestimentos 

argamassados. Há situações típicas nos 

revestimentos argamassados em que o reforço 

com BelgoRevest® funciona muito bem: 

ponte de transferência nas junções das vigas 

com as alvenarias (região crítica em termos 

de deformação e movimentos diferenciais), 

emboço-reboco armado quando assumem 

espessuras fora do normal, recuperação 

de revestimentos fissurados ou trincados e 

estruturação de revestimentos realizados 

em superfícies de aderência comprometida.

BelgoRevest® é fornecido em rolos 

de 25 m x 0,50 m, pesando 9,5 kg cada.

BelgoRevest®

Soluções para alvenaria
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Arame farpado 
Rodeio®

Arame farpado 
Varjão®

Arame farpado 
Belgo Fortte®

Arame farpado 
Sittio® 

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento: 500 m/250 m/100 m

Carga mínima de ruptura: 250 kgf

Zincagem: camada leve

Diâmetro dos fi os: 1,60 mm

Distância entre as farpas: 125 mm

Torção dos fi os: alternada

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento: 500 m

Carga mínima de ruptura: 250 kgf

Zincagem: camada leve

Diâmetro dos fi os: 1,60 mm

Distância entre as farpas: 125 mm

Torção dos fi os: alternada

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento: 400 m/250 m

Carga mínima de ruptura: 250 kgf

Zincagem: camada leve

Diâmetro dos fi os: 2,00 mm

Distância entre as farpas: 125 mm

Torção dos fi os: contínua

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento: 400 m

Carga mínima de ruptura: 350 kgf

Zincagem: camada leve

Diâmetro dos fi os: 2,00 mm

Distância entre as farpas: 125 mm

Torção dos fi os: alternada

Linha agropecuária

Arame farpado 
Motto®

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento: 500 m/250 m

Carga mínima de ruptura: 350 kgf

Zincagem: camada pesada

Diâmetro dos fi os: 1,60 mm

Distância entre as farpas: 125 mm

Torção dos fi os: alternada
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Arame liso 
Belgo Z-600®

Arame liso 
Belgo ZZ-700® Bezinal

Cordoalha de aço 
Belgo Cordaço®

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento: 1000 m

Carga mínima de ruptura: 700 kgf

Zincagem: camada pesada tipo Bezinal®

Diâmetro dos fi os: 2,40 mm x 3,00 mm/15 x 17 (P.G.)

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento: 1250 m

Carga mínima de ruptura: 600 kgf

Zincagem: camada leve

Diâmetro dos fi os: 2,20 mm x 2,70 mm/14 x 16 (P.G.)

ESPECIFICAÇÕES

Número de fi os: 7

Comprimento: 250 m/500 m

Carga mínima de ruptura: 2500 kgf

Diâmetro da cordoalha: 6,40 mm

Linha agropecuária

Arame liso
Belgo Z-700®

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento: 1000 m/500 m

Carga mínima de ruptura: 700 kgf

Zincagem: camada leve

Diâmetro dos fi os: 2,40 mm x 3,00 mm/15 x 17 (P.G.)
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