
TABELA DE COMPATIBILIDADE / INCOMPATIBILIDADE DE FAMÍLIAS QUÍMICAS
Ácidos inorgânicos 1 1 Ácidos inorgânicos

Ácidos orgânicos 2 X 2 Ácidos orgânicos

Cáusticos 3 X X 3 Cáusticos

Aminas 4 X X 4 Aminas

Compostos halogenados 5 X X X 5 Compostos halogenados

Álcoois, glicóis e glicoésteres 6 X 6 Álcoois, glicóis e glicoésteres

Aldeídos 7 X X X X X 7 Aldeídos

Cetonas 8 X X X X 8 Cetonas

Hidrocarbonetos saturados 9 9 Hidrocarbonetos saturados

Hidrocarbonetos aromáticos 10 X 10 Hidrocarbonetos aromáticos

Oleifinas 11 X X 11 Olefinas

Derivados de petróleo 12 12 Derivados de petróleo

Ésteres 13 X X X 13 Ésteres

Monômeros e ésteres 
polimerizáveis

14 X X X X X X 14 Monômeros e ésteres polimerizáveis

Fenóis 15 X X X X 15 Fenóis

Óxidos de alcoilena 16 X X X X X X X X 16 Óxidos de alcoilena

Cianidrinas 17 X X X X X X X 17 Cianidrinas

Nitrilas 18 X X X X X 18 Nitrilas

Amônia 19 X X X X X X X X X 19 Amônia

Halogênios 20 X X X X X X X X X X X X 20 Halogênios

Éteres 21 X X X 21 Éteres

Fósforo 22 X X X X 22 Fósforo

Enxofre fundido 23 X X X X X X 23 Enxofre fundido

Anidridos ácidos 24 X X X X X X X X X X X 24 Anidridos ácidos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nota: 



Substâncias Incompatível com
Acetileno Cloro, bromo, flúor, cobre, prata, mercúrio. 
Acetona Bromo, cloro, ácido nítrico e ácido sulfúrico. 

Ácido Acético 
Etileno glicol,  compostos contendo hidroxilas,  óxido de cromo IV, ácido nítrico, 
ácido  perclórico,  peróxidios,  permanganatos  e  peróxidos,  permanganatos  e 
peroxídos, ácido acético, anilina, líquidos e gases combustíveis. 

Ácido Cianídrico Álcalis e ácido nítrico. 

Ácido Crômico [Cr (VI)] 
Ácido  acético  glacial,  anidrido  acético,  álcoois,  matéria  combustível,  líquidos, 
glicerina, naftaleno, ácido nítrico, éter de petróleo, hidrazina. 

Ácido Fluorídrico Amônia, (anidra ou aquosa). 
Ácido Fórmico Metais em pó, agentes oxidantes. 
Ácido  Nítrico 
(concentrado) 

Ácido acético, anilina, ácido crômico, líquido e gases inflamáveis, gás cianídrico, 
substâncias nitráveis. 

Ácido Nítrico 
Álcoois e outras substâncias orgânicas oxidáveis, ácido iodídrico, magnésio e outros 
metais, fósforo e etilfeno, ácido acético, anilina óxido Cr(IV), ácido cianídrico. 

Ácido Oxálico Prata, sais de mercúrio prata, agentes oxidantes. 

Ácido Perclórico 
Anidrido acético,  álcoois,  bismuto e suas ligas,  papel,  graxas, madeira,  óleos ou 
qualquer  matéria  orgânica,  clorato  de  potássio,  perclorato  de  potássio,  agentes 
redutores. 

Ácido Pícrico 
Amônia  aquecida  com óxidos  ou sais  de  metais  pesados  e  fricção  com agentes 
oxidantes.

Ácido Sulfídrico 
Ácido nítrico fumegante ou ácidos oxidantes, cloratos, percloratos e permanganatos 
de potássio. 

Água 
Cloreto de acetilo,  metais  alcalinos terrosos seus hidretos e óxidos,  peróxido de 
bário,  carbonetos,  ácido crômico, oxicloreto  de  fósforo,  pentacloreto  de  fósforo, 
pentóxido de fósforo, ácido sulfúrico e trióxido de enxofre, etc. 

Alumínio e suas ligas 
(principalmente em pó) 

Soluções  ácidas  ou  alcalinas,  persulfato  de  amônio  e  água,  cloratos,  compostos 
clorados nitratos, Hg, Cl, hipoclorito de Ca, I2, Br2 HF. 

Amônia 
Bromo, hipoclorito de cálcio, cloro, ácido fluorídrico, iodo, mercúrio e prata, metais 
em pó, ácido fluorídrico. 

Amônio Nitrato Ácidos, metais em pó, substâncias orgânicas ou combustíveis finamente divididos. 
Anilina Ácido nítrico, peróxido de hidrogênio, nitrometano e agentes oxidantes. 
Bismuto e suas ligas Ácido perclórico. 

Bromo 
Acetileno, amônia, butadieno, butano e outros gases de petróleo, hidrogênio, metais 
finamente divididos, carbetos de sódio e terebentina. 

Carbeto de Cálcio ou de 
Sódio 

Umidade (no ar ou água). 

Carvão Ativo Hipoclorito de cálcio, oxidantes.
Cianetos Ácidos e álcalis, agentes oxidante, nitritos Hg (IV) nitratos. 



Cloratos e Percloratos 
Ácidos, alumínio, sais de amônio, cianetos, ácidos, metais em pó, enxofre,fósforo, 
substâncias orgânicas oxidáveis ou combustíveis, açúcar e sulfetos. 

Cloratos  ou  Percloratos 
de Potássio 

Ácidos ou seus vapores, matéria combustível, (especialmente solventes orgânicos), 
fósforo e enxofre. 

Cloratos de Sódio 
Ácidos, sais de amônio, matéria oxidável, metais em pó, anidrido acético, bismuto, 
álcool pentóxido, de fósforo, papel, madeira. 

Cloreto de Zinco Ácidos ou matéria orgânica. 

Cloro 
Acetona, acetileno, amônia, benzeno, butadieno, butano e outros gases de petróleo, 
hidrogênio, metais em pó, carboneto de sódio e terebentina. 

Cobre Acetileno, peróxido de hidrogênio. 
Cromo IV Óxido Ácido acético, naftaleno, glicerina, líquidos combustíveis. 
Dióxido de Cloro Amônia, sulfeto de hidrogênio, metano e fosfina. 
Flúor Maioria das substâncias (armazenar separado). 

continuação

Substâncias Incompatível com
Enxofre Qualquer matéria oxidante. 
Fósforo Cloratos e percloratos, nitratos e ácido nítrico, enxofre. 
Fósforo Branco Ar (oxigênio) ou qualquer matéria oxidante. 
Fósforo vermelho Matéria oxidante. 
Hidreto de Lítio e Alumínio Ar, hidrocarbonetos cloráveis, dióxido de carbono, acetato de etila e água. 
Hidrocarbonetos  (benzeno, 
butano,  gasolina,  propano, 
terebentina, etc) 

Flúor,  cloro,  bromo,  peróxido  de  sódio,  ácido  crômico,  peróxido  de 
hidrogênio. 

Hidrogênio Peróxido Cobre, cromo, ferro, álcoois, acetonas, substâncias combustíveis. 
Hidroperóxido de Cumeno Ácidos (minerais ou orgânicos). 
Hipoclorito de Cálcio Amônia ou carvão ativo. 
Iodo Acetileno, amônia, (anidra ou aquosa) e hidrogênio. 

Líquidos inflamáveis 
Nitrato de amônio, peróxido de hidrogênio, ácido nítrico, peróxido de sódio, 
halogênios.

Lítio Ácidos, umidade no ar e água.

Magnésio (principal/em pó) 
Carbonatos,  cloratos,  óxidos  ou  oxalatos  de  metais  pesados  (nitratos, 
percloratos, peróxidos fosfatos e sulfatos). 

Mercúrio Acetileno, amônia, metais alcalinos, ácido nítrico com etanol, ácido oxálico. 
Metais Alcalinos e Alcalinos 
Terrosos (Ca, Ce, Li, Mg, K, 
Na) 

Dióxido  de  carbono,  tetracloreto  de  carbono,  halogênios,  hidrocarbonetos 
clorados e Água. 



Nitrato 
Matéria  combustível,  ésteres,  fósforo,  acetato  de  sódio,  cloreto  estagnoso, 
água e zinco em pó. 

Nitrato de amônio 
Ácidos,  cloratos,  cloretos,  chumbo,  nitratos  metálicos,  metais  em  pó, 
compostos  orgânicos,  metais  em  pó,  compostos  orgânicos  combustíveis 
finamente divididos, enxofre e zinco. 

Nitrito Cianeto de sódio ou potássio. 
Nitrito de Sódio Compostos de amônio, nitratos de amônio ou outros sais de amônio. 
Nitro-parafinas Álcoois inorgânicos. 
Óxido de Mercúrio Enxofre. 
Oxigênio  (líquido  ou  ar 
enriquecido com O2) 

Gases  inflamáveis,  líquidos  ou  sólidos  como  acetona,  acetileno,  graxas, 
hidrogênio, óleos, fósforo. 

Pentóxido de Fósforo Compostos orgânicos, água. 
Perclorato  de  Amônio, 
Permanganato ou Persulfato 

Materiais  combustíveis,  materiais  oxidantes  tais  como  ácidos,  cloratos  e 
nitratos. 

Permanganato de Potássio 
Benzaldeído,  glicerina,  etilenoglicol,  ácido  sulfúrico,  enxofre,  piridina, 
dimetilformamida, ácido clorídrico, substâncias oxidáveis. 

Peróxidos 
Metais  pesados,  substâncias  oxidáveis,  carvão  ativado,  amoníaco,  aminas, 
hidrazina, metais alcalinos. 

Peróxidos (orgânicos) Ácido (mineral ou orgânico). 
Peróxido de Bário Compostos orgânicos combustíveis, matéria oxidável e água. 

Peróxido de Hidrogênio 3% 
Crômio, cobre, ferro, com a maioria dos metais ou seus sais, álcoois, acetona, 
substância orgânica. 

Peróxido de Sódio 
Ácido  acético  glacial,  anidrido  acético,  álcoois  benzaldeído,  dissulfeto  de 
carbono, acetato de etila, etileno glicol, furfural, glicerina, acetato de etila e 
outras substâncias oxidáveis, metanol, etanol. 

Potássio Ar (unidade e/ou oxigênio) ou água. 

Prata 
Acetileno, compostos de amônia, ácido nítrico com etanol, ácido oxálico e 
tartárico. 

Zinco em pó Ácidos ou água. 

Zircônio (principal/em pó) 
Tetracloreto  de  carbono  e  outros  carbetos,  pralogenados,  peróxidos, 
bicarbonato de sódio e água. 


