
  CARTELA DE CORES PADRONIZADAS 
Padrão Munsell 

Cores de Tubulações Industriais – Norma ABNT NBR 6493:1994 

    

 

Alaranjado segurança 
Munsell 2,5YR 6/14 
Produtos químicos não gasosos 

 

Alumínio 
Gases liquefeitos, inflamáveis e 
combustíveis de baixa viscosidade 

    

 

Amarelo segurança 
Munsell 5Y 8/12 
Gases não liquefeitos 

 

Lilás (Púrpura)  
Munsell 10P 4/10 
Lixívias, álcalis 

    

 

Azul segurança 
Munsell 2,5PB 4/10 
Ar comprimido 

 

Marrom canalização 
Munsell 2,5YR 2/4 
Materiais fragmentados (minérios), 
petróleo bruto 

    

 

Branco 
Munsel N 9,5 
Vapor 
  

Preto 
Munsell N 1 
Inflamáveis e combustíveis de alta 
viscosidade 

    

 

Cinza claro 
Munsell N 6,5 

 

Verde emblema 
Munsell 2,5G 3/4 
Água, exceto a destinada a combater 
incêndio 

    

 

Cinza escuro 
Munsell N 3,5 
Eletroduto 

 

Vermelho segurança 
5R 4/14 
Água e outras substâncias destinadas a 
combater Incêndio 

 
 
 

Cores para Sinalização de Segurança – Norma ABNT NBR 7195:1995 

    

 

Vermelho 
Munsell 5R 4/14 
Identificar e distinguir equipamentos de 
proteção e combate a incêndio 

 

Azul 
Munsell 2,5 PB 4/10 
Indicar uma ação obrigatória. Determinar 
o uso de EPI (Equipamento de Proteção 
Individual); impedir a movimentação ou 
energização de equipamentos 

    

 

Alaranjado 
Munsell 2,5YR 6/14 
Identificar partes móveis e perigosas de 
máquinas e equipamentos; faces e 
proteções internas de caixas de 
dispositivos elétricos que possam ser 
abertas 

 

Lilás (Púrpura) 
Munsell 10P 4/10 
Indicar os perigos provenientes das 
radiações eletromagnéticas penetrantes 
e partículas nucleares 

    

 

Amarelo 
Munsell 5Y 8/12 
Indicação de cuidado. Indicar partes 
baixas de escadas portáteis, corrimãos, 
parapeitos, pisos, partes inferiores de 
escadas que apresentem riscos, 
equipamentos suspensos que ofereçam 
perigo  

Branco 
Munsell N 9,5 
Faixas para demarcar passadiços, 
passarelas e corredores pelos quais 
circulam exclusivamente pessoas; setas 
de sinalização de sentido 

    

 

Verde 
Munsell 10 GY 6/6 
Caracterizar segurança. Identificar a 
localização de caixas de equipamentos 
de primeiros socorros; caixas contendo 
equipamentos de proteção individual; 
chuveiros de emergência e lava-olhos; 
localização de macas 

 

Preto 
Munsell N 1 
Identificar coletores de resíduos, exceto 
os de origem de serviços de saúde 

 
Nota: Estas cores são meramente ilustrativas e não dispensam a consulta de um catálogo em formato de papel. 

 


