
7.4 MODELOS DOS ELEMENTOS INDICATIVOS DE RISCO 

7.4.1 Modelos de Rótulo de Risco Principal 

a) Classe 1 - Explosivos 

  
(Nº 1) 

Subclasses 1.1, 1.2 e 1.3 
Símbolo (bomba explodindo): preto.  Fundo: laranja. 

Número "1" no canto inferior. 

                                   
                (Nº 1.4)                                   (Nº 1.5)                                  (Nº 1.6) 
            Subclasse 1.4                         Subclasse 1.5                            Subclasse 1.6 

 
Fundo: laranja.  Números: pretos.  Os numerais devem medir cerca de 30mm de altura 
e cerca de 5mm de largura (para um rótulo medindo 100mm x 100mm).  Número "1" no 
canto inferior. 
 
** Local para indicação da subclasse. 
*   Local para indicação do grupo de compatibilidade. 

` 
 

b) Classe 2 - Gases 

                                                 
(Nº 2.1) 

Subclasse 2.1 
Gases inflamáveis 

Símbolo (chama): preto ou branco. 
Fundo: vermelho.  Número "2" no canto inferior. 

 



 

                                                    
(Nº 2.2) 

Subclasse 2.2 
Gases Não-Inflamáveis, Não-Tóxicos 

Símbolo (cilindro para gás): preto ou branco. 
Fundo: verde.  Número "2" no canto inferior. 

 

 
 

(Nº 2.3) 
Subclasse 2.3 
Gases Tóxicos 

Símbolo (caveira): preto. 
Fundo: branco.  Número "2" no canto inferior. 

 
 

c) Classe 3 - Líquidos Inflamáveis 
 

                                                                 
 

(Nº 3) 
Símbolo (chama): preto ou branco. 

Fundo: vermelho.  Número "3" no canto inferior. 
 
 
 



 
d) Classe 4 - Sólidos Inflamáveis; Substâncias Sujeitas a Combustão 

Espontânea; Substâncias que, em Contato com a Água, Emitem 
Gases Inflamáveis 

 

 
 

(Nº 4.1) 
Subclasse 4.1 

Sólidos lnflamáveis 
Símbolo (chama): preto. 

Fundo: branco com sete listras verticais vermelhas. 
Número "4" no canto inferior 

 

 
 

(Nº 4.2) 
Subclasse 4.2 

Substâncias Sujeitas a Combustão Espontânea 
Símbolo (chama): preto. 

Fundo: metade superior branca, metade inferior vermelha. 
Número "4" no canto inferior. 

 

                                                       
 

(Nº 4.3) 
Subclasse 4.3 

Substâncias que, em Contato com a Água, Emitem Gases Inflamáveis 
Símbolo (chama): branco ou preto. 



Fundo: azul.  Número "4" no canto inferior. 
 
 

e) Classe 5 - Substâncias Oxidantes e Peróxidos Orgânicos 
 

  

                                      
    

   (Nº 5.1) (Nº 5.2) 
    Subclasse 5.1 Subclasse 5.2 

Substâncias Oxidantes Peróxidos Orgânicos 
 

      Símbolo (chama sobre um círculo): preto.  Fundo: amarelo. 
Número "5.1" no canto inferior.                 Número "5.2" no canto inferior. 

 
 
 
 

f) Classe 6 - Substâncias Tóxicas (Venenosas) e Substâncias Infectantes 
 
 
 

 
 
 

(Nº 6.1) 
Subclasse 6.1, Grupos de Embalagem I e II 

Substâncias Tóxicas (Venenosas) 
Símbolo (caveira): preto.  Fundo: branco. 

Número "6" no canto inferior. 



 
 

(Nº 6.1A) 
Subclasse 6.1, Grupo de Embalagem Ill 

Substâncias Tóxicas (Venenosas) 
 

Na metade inferior do rótulo deve constar a inscrição "NOCIVO". 
Símbolo (um "X" sobre uma espiga de trigo) e inscrição: pretos. 

Fundo: branco.  Número "6" no canto inferior. 
 

 
 

(Nº 6.2) 
Subclasse 6.2 

Substâncias Infectantes 
 

A metade inferior do rótulo deve conter a inscrição: "SUBSTÂNCIA INFECTANTE". 
Símbolo (três meias-luas crescentes superpostas em um círculo) e inscrição: pretos. 

Fundo: branco.  Número "6" no canto inferior. 
 

g) Classe 7 - Materiais Radioativos 

 
 

(Nº 7A) 
Categoria I - Branco 

Símbolo (trifólio): preto. 
Fundo: Branco. 

Texto: preto na metade inferior do rótulo: 
"RADIOATIVO" 
"Conteúdo..." 
"Atividade..." 

Colocar uma barra vermelha após a palavra "Radioativo". 



Número "7" no canto inferior. 

                                              
 

(Nº 7B)                                                     (Nº 7C) 
Categoria II - Amarela                             Categoria III - Amarela 

 
Símbolo (trifólio): preto.  Fundo: metade superior amarela com bordas brancas, metade 
inferior branca. 

Texto: preto, na metade inferior do rótulo: 
"RADIOATIVO"... 

"Conteúdo"... 
"Atividade"... 

Em um retângulo de bordas pretas - "Índice de Transporte". 
 

Colocar duas barras verticais  
vermelhas após a palavra "Radioativo" 

Colocar três barras verticais  
vermelhas após a palavra "Radioativo" 

 
Número "7" no canto inferior. 

 
 
 

h) Classe 8 - Corrosivos 
 

 
 

(Nº 8) 
 

Símbolo (líquidos pingando de dois recipientes de vidro e atacando uma mão e um 
pedaço de metal): preto.  Fundo: metade superior branca, metade inferior preta com 

bordas brancas.  
 Número "8" em branco no canto inferior. 



i)  Classe 9 - Substâncias Perigosas Diversas 
 

 
 

(Nº 9) 
 

Símbolo (sete listras na metade superior): preto. 
Fundo: branco. 

Número "9", sublinhado no canto inferior. 


