Os quadros a seguir apresentam exemplos de substâncias reativas com a água e com o ar
ou agudamente tóxicas. Os frascos vazios que tiveram contato com substâncias
pertencentes a essas classes não devem ser lavados, sendo os mesmos identificados e
rotulados conforme Procedimento Operacional Padrão (POP UFMG/PRA/DGAPGRQ/RD02/2013), ou suas atualizações, para fins de destinação final externa.
Quaisquer dúvidas em relação a periculosidade de uma substância não descrita nestes
quadros deverão ser esclarecidas pela consulta direta à Ficha de Informações de
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/MSDS).
Quadro 1 - Substâncias sensíveis à água e ao ar comuns em laboratórios
Substâncias que reagem com água

Substâncias que reagem com ar

Compostos organometálicos (alquil lítio e

Compostos organometálicos (alquil lítio,

alquil alumínio, como butil lítio, secbutil lítio,

organo magnésio, alquil alumínio, organo

trietil alumínio, ...)

sódio, ...)

Amidas de metais alcalinos

Alquilas não metálicas
(R3B, R3P, R3As)

Anidridos de ácidos (SO3)

Arilas metálias
(RLi, RNa, R3Al, R2Zn)

Carbeto de cálcio

Carbonilas metálicas
(Ni(CO)4, Fe(CO)5, Co2(CO)8)

Haletos de ácidos inorgânicos (POCl3,

Fósforo branco

SOCl2, SO2Cl2)
Haletos de ácidos orgânicos

Hidretos metálicos
(NaH, LiAlH4)

Haletos de metais (anidros) (AlCl3, TiCl4,

Hidretos não metálicos

ZrCl4, SnCl4)

(B2H6, outros boranos, PH3, AsH3)

Haletos de não metais (BCl3, BF3, PCl3,

Metais alcalinos

PCl5, SiCl4, S2C)

(sódio, potássio)

Hidretos de metais alcalinos

Metais finamente divididos
(Al, Co, Fe, Mg, Mn, Pd, Pt, Sn, Zn)

Metais alcalinos (lítios, sódio, potássio)
Metais alcalinos terrosos (cálcio, magnésio)
Óxidos de metais (anidros) (CaO)
Organomagnésio
Fonte: Figuerêdo, D. V. Manual para Gestão de Resíduos Químicos, 2005.

Quadro 2 - Substâncias agudamente tóxicas comuns em laboratório
ácido arsênico

dietilarsina

metilhidrazina

ácido cianídrico

2,4-dinitrofenol

nitroglicerina

acroleína

dissulfeto de carbono

óxido de arsênio III

álcool alítico

endossulfan

óxido de arsênio V

aldrin

endrin e metabólitos

óxido de tálio III

azida de sódio

éter bis-clorometílico

óxido nítirico

berílio (pós)

etilenimina

óxido nitroso

brucina

feniltiouréia

pentóxido de arsênio

carbonila de níquel

Fluorofosfato
diisopropila

chumbo tetraetila

flúor

picrato de amônio

cianeto (sais de cianeto)

fluoroacetato de sódio

pirofosfato de tetraetila

cianogênio

fluoroacetamida

propanonitrila

cloreto de benzila

fosfeto de alumínio

sulfato de tálio (I)

cloreto de cianogênio

fosfina

tetróxido de ósmio

cloroacetaldeído

fosgênio

tiofenol

clorometilbenzeno

fulminato de mercúrio (II)

trióxido de arsênio

dicloreto de carbonila

heptacloro

vanadato de amônio

dieldrin

isocianato de metila

Fonte: ABNT NBR 10.004:2004.

de pentóxido de vanádio

