Corrimão: Item de Segurança – parte 02
Conforme nossa última Newsletter, o Corrimão é
um item essencial para a segurança de qualquer
ambiente. Presente em residências, prédios
comerciais e residenciais, aeroportos, ferrovias e
shoppings, oferece um apoio seguro para circulação
nesses locais.
Mas, para garantir esta segurança na hora de
caminhar, é necessário que o corrimão seja instalado
de acordo com as normas de segurança
estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT, definida por duas normas, a NBR
9050 e a NBR 9077, que determinam:
 Altura do corrimão
A altura do corrimão em escadas deve ser entre 80
cm e 92 cm em relação ao piso. Já a altura de um
corrimão com acessibilidade deve ser de 92 cm,
porém, se o corrimão for instalado em rampas ele
deve possuir duas alturas, aonde a altura inferior é
de 70 cm e a altura superior deve ter 92 cm em
relação ao piso.
 Distância do Corrimão
Já a distância mínima do corrimão em relação à
parede deve ser de 4 cm.
 Diâmetro do Corrimão
Os corrimãos devem ser projetados de forma a
poderem ser agarrados fácil e confortavelmente,
permitindo um contínuo deslocamento da mão ao
longo de toda a sua extensão, sem encontrar
quaisquer obstruções, arestas ou soluções de
continuidade. Seu diâmetro deve variar entre 38 mm
e 65 mm.

escolas), sendo a altura indicada de 70cm em relação
ao piso.
Se ao lado do corrimão não tiver uma parede de
apoio, é necessário colocar longarinas ou balaústres
para diminuir o vão existente, evitando acidentes.
Deve
ser contínuo
por
toda
a
sua
extensão (inclusive nos patamares de escadas e
rampas) e livre de quaisquer obstruções.
Imagem Corrimão com medidas que seguem as
Normas ABNT:

Fonte: ABNT - NBR 9050 e NBR 9077.

Acessórios para Corrimão 38mm e 50mm
Sempre atenta e seguindo as normas da ABNT a
Alutim oferece em sua linha de produtos acessórios
para montagem e instalação de corrimões e rampas
para os tubos de 38 mm (11/2”) e 50 mm (2”).

 Dicas:
A instalação do corrimão 30 cm antes e depois do
final de escadas e rampas favorece e facilita a
acessibilidade.
Agende uma visita com nossos representantes e
conheça a linha completa para vender em sua loja.
Acesse o site: www.alutim.com.br e fique por dentro
dos lançamentos. ■

Pode ser instalado um segundo corrimão abaixo
do principal (este que segue as normas exigidas). O
segundo corrimão passa a ser fundamental em locais
com grande circulação de crianças (obrigatório para
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