
QUÍMICA 

Prof ª. Giselle Blois 

Equilíbrio Químico 

Sistemas Homogêneos: Equilíbrio Químico na Água: pH e pOH, 

Indicadores Ácido-Base, Solução Tampão - Parte 4 

 



Sistemas Homogêneos: Equilíbrio Químico na Água: pH e pOH,  
Indicadores Ácido-Base, Solução Tampão 

Solução Tampão 

 

É uma solução que praticamente não sofre alteração de pH 

quando adicionamos uma pequena quantidade de ácido ou 

base, mesmo que sejam fortes. 
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Em geral, as soluções tampão são: 

 

- Solução de um ácido fraco e um sal correspondente a 

esse ácido; 

- Solução de uma base fraca e um sla correspondente a 

essa base. 
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Por que as soluções tampão resistem às variações de pH? 

 

Ex.: Solução tampão de um ácido fraco (HA) e um sal 

correspondente (BA) a esse ácido: 

 

- Quanto ao ácido, há pequena ionização: predominará as 

moléculas inteiras de ácido; 

- Quanto ao sal, há dissociação total: predominará os íons.  
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HA             H+ + A- 

BA             B+ + A- 

 

Ao adicionarmos qualquer ácido a essa solução, este libertará 

íons H+, que imediatamente será consumido pelo primeiro 

equilíbrio (desloca no sentido do HA), assim a acidez não 

aumenta e o pH não varia.  

* Não haverá falta de íons A- pois houve a dissociação do sal. 
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Evidentemente, uma solução tampão só resistirá às 

variações de pH até todo o ácido ou o sal serem 

consumidos.  

 

Essa resistência às variações de pH é chamada de efeito 

tampão. 
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Cálculo do pH de uma solução tampão: 

 

HA             H+ + A-               BA             B+ + A- 

 

Ka = [H+] . [A-]  =  [H+] . [A-]  

            [HA]                   [HA] 

  

Sal  

Ácido  
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Ka = [H+] . [sal]  

                [ácido] 

 

log Ka = log [H+]  +  log  [sal]  

                                    [ácido] 
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- log Ka = - log [H+]  -  log  [sal]  

                                        [ácido] 

 

pKa = pH  -  log  [sal]  

                        [ácido] 

 

pH = pKa + log  [sal]  

                       [ácido] 
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As soluções tamponadas são importantes para os processos 

biológicos: 

- Os meios de cultura são, em geral, tamponados, pois micro-

organismos vivem melhor em determinadas faixas de pH; 

- As enzimas que catalisam nossas reações orgânicas 

funcionam em faixas estreitas de pH; 

- Certos medicamentos são tamponados para aumentar sua 

eficiência ou para diminuir contraindicações. 


