
Incompatibilidade de algumas substâncias

Substância Incompatível com
Acetileno Cloro, bromo, flúor, iodo, magnésio, cobre, prata, mercúrio 
Acetonitrila Óxido de cromo VI, permanganato de potássio, peróxido de

hidrogênio, ácido nítrico, ácido perclórico e nitratos
Acetona Ácido sulfúrico, ácido nítrico, peróxido de hidrogênio, oxidantes fortes

(percloratos e nitratos), redutores (sódio e magnésio metálico) 
Ácido acético Ácido crômico, ácido perclórico, peróxidos, permanganatos, ácido

nítrico, etilenoglicol 
Ácido clorídrico Cianeto de potássio, cianeto de sódio, azida sódica e bases fortes
Ácido crômico Ácido acético, naftaleno, cânfora, glicerol, líquidos

inflamáveis (álcoois, cetonas, éteres)
Ácido hidrociânico Ácido nítrico, álcalis 
Ácido fluorídrico
anidro,

Amônia (aquosa ou anidra), hidróxido de amônia

Ácido nítrico
concentrado 

Ácido cianídrico, anilinas, óxidos de cromo VI, sulfeto de hidrogênio,
líquidos e gases combustíveis, ácido acético, ácido crômico, álcoois,
cetonas, éter etílico, aminas aromáticas, hidrazinas, metais pesados. 

Ácido oxálico Prata e mercúrio 
Ácido perclórico Anidrido acético, álcoois, ácido sulfúrico, bismuto e suas ligas, papel,

madeira 
Ácido sulfúrico Bases fortes, cloratos, percloratos, permanganatos e água 
Alquil alumínio Água 
Amônia anidra Mercúrio, cloro, hipoclorito de cálcio, Iodo, bromo, ácido fluorídrico 
Anidrido acético Compostos contendo hidroxil tais como etilenoglicol, ácido perclórico 
Anilina Ácido nítrico, peróxido de hidrogênio 
Azida sódica Chumbo, cobre e outros metais 
Bromo e Cloro Benzeno, hidróxido de amônio, benzina de petróleo, hidrogênio,

acetileno, etano, propano, butadienos, pós-metálicos. 
Carvão ativo Dicromatos, permanganatos, ácido nítrico, ácido sulfúrico, hipoclorito

de sódio 
Cloro Amônia, acetileno, butadieno, butano, outros gases de petróleo,

hidrogênio, carbeto de sódio, benzeno, metais finamente divididos,
benzinas e outras frações do petróleo

Cianetos Ácidos e álcalis 
Cloratos, percloratos,
clorato de potássio 

Sais de amônio, ácidos, metais em pó, matérias orgânicas
particuladas, substâncias combustíveis 

Cobre metálico Acetileno, peróxido de hidrogênio, azidas 
Dióxido de cloro Amônia, metano, fósforo, sulfeto de hidrogênio 
Dicromato de potássio Alumínio, acetona, materiais orgânicos combustíveis
Éter etílico Oxidantes fortes como: ácido nítrico, ácido perclórico, peróxido de

sódio , cloro, bromo



Flúor Isolado de tudo 
Formaldeído Peróxidos e oxidantes fortes, ácidos
Fósforo Enxofre, compostos oxigenados, cloratos, percloratos, nitratos,

permanganatos 
Halogênios
(Flúor, Cloro, Bromo e
Iodo) 

Amoníaco, acetileno e hidrocarbonetos 

Hidrazida Peróxido de hidrogênio, ácido nítrico e outros oxidantes 
Hidróxido de amônio Oxidantes, ácidos, halogênios, nitrato de prata, hipoclorito de sódio
Hidróxido de sódio e
hidróxido de potássio

Ácidos fortes, solventes clorados, oxidantes fortes, acetaldeído,
tricloroetileno

Hidrocarbonetos
(butano, propano,
tolueno) 

Ácido crômico, flúor, cloro, bromo, peróxidos 

Iodo Acetileno, hidróxido de amônio, hidrogênio 
Líquidos inflamáveis Ácido nítrico, nitrato de amônio, óxido de cromo VI, peróxidos, flúor,

cloro, bromo, hidrogênio 
Mercúrio Acetileno, ácido fulmínico, amônia. 
Metais alcalinos Dióxido de carbono, tetracloreto de carbono, outros hidrocarbonetos

clorados 
Nitrato de amônio Ácidos, pós-metálicos, líquidos inflamáveis, cloretos, enxofre,

compostos orgânicos em pó
Nitrato de sódio Nitrato de amônio e outros sais de amônio 
Óxido de cálcio Água 
Óxido de cromo VI Ácido acético, glicerina, benzina de petróleo, líquidos inflamáveis,

naftaleno, 
Oxigênio Óleos, graxas, hidrogênio, líquidos, sólidos e gases inflamáveis 
Perclorato de potássio Ácidos 
Permanganato de
potássio 

Glicerina, etilenoglicol, ácido sulfúrico 

Peróxido de
hidrogênio

Cobre, cromo, ferro, álcoois, acetonas, substâncias combustíveis 

Peróxido de sódio Ácido acético, anidrido acético, benzaldeído, etanol, metanol,
etilenoglicol, acetatos de metila e etila

Prata e sais de Prata Acetileno, ácido tartárico, ácido oxálico, compostos de amônio. 
Sódio Dióxido de carbono, tetracloreto de carbono, outros hidrocarbonetos

clorados 
Sulfeto de hidrogênio Ácido nítrico fumegante, gases oxidantes 
Fonte: Hirata M. H., Filho J. M.. Manual de biossegurança. Ed. Manole, 2002

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mario+Hiroyuki+Hirata%22
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jorge+Mancini+Filho%22

