
HIDRÓLISE SALINA
Introdução: 

A hidrólise (hidro = água, lise = quebra) é um fenômeno químico 

envolvendo a quebra de ligação de uma molécula pela água. Nesse 

processo, a água também tem sua molécula quebrada em íon de 

hidrogênio (H+) e íons hidroxila (OH-).

Um dos processos de hidrólise mais importantes na química é 

a hidrólise salina.

Hidrólise Salina:

É um processo em que o(s) íon(s) proveniente(s) de um sal 

reage(m) com a água.
Teoricamente, temos: Sal  +  H2O           Ácido  +  Base

A hidrólise é uma reação química na qual uma molécula é quebrada ou íon-

fórmula é dissociado  em presença de água. Isso ocorre devido a ação dos cátions 

e ânions provenientes da ionização da água. Esse processo gera novos 

compostos.

https://querobolsa.com.br/enem/quimica/molecula
https://querobolsa.com.br/enem/conhecimento-geral/agua


A hidrólise salina é a reação entre um sal e a água, podendo provocar 

alterações de pH na solução final. O cátion ou ânion, ou mesmo os 

dois, de um sal, dissociados na solução aquosa, reagem com a água 

dando origem a soluções ácidas, básicas ou neutras, dependendo da 

força do ácido e da base dos quais o sal envolvido é proveniente. Em 

termos gerais, podemos dizer que na hidrólise salina ocorre o inverso 

do processo da reação de neutralização.

Obs:

Só ocorre hidrólise, quando o íon do sal( cátion e/ou ânion) for 

derivado de um eletrólito fraco.



As bases geralmente são substâncias iônicas e a força de uma base 
é medida pelo grau de dissociação.

Fortes: possuem grau de dissociação praticamente 100%.

Exemplos:

Bases de metais alcalinos, como NaOH e KOH e etc.

Bases de metais alcalino-terrosos, como Ca(OH)2 e Ba(OH)2.

Exceções: Be(OH)2 e Mg(OH)2

Fracas: As demais Bases(possuem grau de dissociação inferior a 5%).

Exemplos: NH4OH e Zn(OH)2 , Al(OH)3 e etc.

FORÇA DAS BASES



1. Força dos Hidrácidos:

- Fortes ( α ≥ 50%): 

- Moderado ( 5% ≤ α < 50%):

- Fracos ( α < 5%):

HI > HBr > HCl

HF(α=8%)

Os demais: H2S , HCN, etc.

FORÇA DOS ÁCIDOS



Força dos Oxiácidos:

Aplica-se a regra do ∆:

nº de átomos de oxigênio - nº de átomos de H ionizáveis____________________________________________________∆=
nº de átomos do elemento central

∆= 0 Ácido Fraco (α < 5%)

∆= 1 Ácido Moderado ( 5% ≤ α < 50%)

∆= 2 Ácido Forte (α ≥ 50%)

∆= 3 Ácido Muito Forte (α ≈ 100%)

Exceção
1.H2CO3 : Ácido Carbônico - Ácido Fraco: α = 0,18%

H2C03(aq) →  H20(l) + C02(g)←
instável



Exemplos:

a) H3BO3 ∆= 0 Ácido Fraco 

b) H3PO4 ∆= 1 Ácido Moderado (α = 27%)

c) HClO4 ∆= 3 Ácido Muito Forte (α = 97%)

d) H2SO4 ∆= 2 Ácido Forte

e) H3PO3 3 - 2____∆=
1

∆= 1 Ácido Moderado

f) H3PO2
____∆=

1
2-1 ∆= 1 Ácido Moderado

g) H4P207 ∆=
2

7- 4____ ∆= 1,5 Está entre ácido moderado e forte

h) H2Cr207 ∆=
2

____7- 2 ∆= 2,5 Está entre ácido forte e muito forte



TIPOS DE HIDRÓLISE



NH4CN

- Solução final: praticamente neutro (depende do ka e kb)
Ka > Kb – solução levemente ácida

Ka < Kb – solução levemente básica
- pH: pH≈ 7,0

- Caráter do sal NH4CN: praticamente neutro 



4. Sal de Ácido forte e Base forte:

NaCl

- Solução final: neutra (não ocorre hidrólise) 

pH = 7,0

- Caráter do sal NaCl: neutro 

- pH: 

NaCl(aq)  +  H2O(l)  →  NaOH(aq) +  HCl(aq)

solúvel forte forte

Na+
(aq) +   Cl-(aq)  +  H2O(l)   →  Na+

(aq) OH-
(aq) +  H+

(aq) Cl-(aq)

H2O(l)  OH-
(aq) +  H+

(aq)

Equilíbrio Iônico

d’água:



RELAÇÕES ENTRE kh, αh e Ka, Kb
Considere:

NH4CN

- Equação da Hidrólise: 

NH4
+

(aq)   +  CN-
(aq) 

+ HOH(l)   NH4OH(aq)  +  HCN(aq)

0u  Kh = αh
2. Msal

1.

2.



Considere:
- Equação da Hidrólise: 

CH3COO-Na+

Vamos multiplicar, na expressão do Kh, o 

numerador e o denominador pela concentração 

[H3O
+]:

Como:

0u  Kh = αh
2. Msal



Grau e Constante de Hidrólise

No equilíbrio químico sempre é definido um grau(α) e uma 

constante(K). 

Assim, O grau de hidrólise (αh) é medido através da expressão:

Kh = αh
2. Msal

Relação entre a Constante de Hidrólise(Kh) e o Grau de Hidrólise(αh):

https://www.todamateria.com.br/equilibrio-quimico/


solução levemente ácida

solução levemente básica

pH < 7,0

pH > 7,0

pH= 7,0

pH< 7,0

pH> 7,0



1. Uma solução de concentração em quantidade de matéria igual a 0,1 

mol/L de cloreto de amônio (NH4Cl) com grau de dissociação 100%.  

Determine o pH da solução resultante.

Dados: Kw= 1.10-14 e  Kb= 1.10-5

EXERCÍCIOS:



- Cálculo da Constante de hidrólise:

Retirando os dados do problema:
NH4Cl

NH4
+

(aq) +  HOH(l)                      NH4OH(aq)  +  H+
(aq)

M = 0,1 mol/L
Kw= 1.10-14 

Kb= 1.10-5

α dissociação= 100%

Kh = 
1.10-14 

1.10-5

______

Kh = 1.10-9

- Cálculo do grau de hidrólise:

Kh = αh
2. Msal

1.10-9 = αh
2. 0,1

αh
2 = 1.10-8

αh = 1.10-4

αh = 0,01%

- Cálculo da [H+]:

- Cálculo de pH

pH = - log[H+] 

[H+] = x . αh . Msal

[H+] = 1 . 10-4 . 10-1

[H+] = 10-5 M

pH = 5 



EXERCÍCIOS PROPOSTOS: LIVRO 2 – F. D – MÓD. 07 – PÁG. 314
01. Quando os sais isocianeto de potássio (KNC), cloreto de ferro II

(FeCl2), sulfato de lítio (Li2SO4) e brometo de amônio (NH4Cl), são

adicionados em recipientes diferentes, contendo água, formam

soluções, respectivamente, com quais características?

a) básico, ácido, ácido e neutro

b) ácido, básico, neutro e ácido

c) básico, neutro, ácido e ácido

d) básico, ácido, neutro e ácido

e) ácido, neutro, básico e básico

Resolução:
- Isocianeto de potássio: KNC – sal de caráter básico, pois é derivado de um 

ácido fraco(HNC) e uma base forte (KOH).

- Cloreto de ferro II : FeCl2 - sal de caráter ácido, pois é derivado de um ácido 

forte   (HCl) e um base fraca (Fe(OH)2 ) .
- Sulfato de lítio : (Li2SO4) – sal de caráter neutro, pois é derivado de um 

ácido (H2SO4 )  e uma base (LiOH), ambos fortes.

- Brometo de amônio: NH4Cl – sal de 

caráter ácido, pois é derivado de um ácido 

forte (HCl) e uma base fraca (NH4OH).

X



02. Uma solução de concentração em quantidade de matéria igual a 0, 

04 mol/L de cloreto de amônia (NH4Cl) apresenta grau de hidrólise 

igual a 2%. A partir desses dados, determine a constante de hidrólise 

(kh).
Kh = αh

2. Msal

Kh = (0,02)2. 0,04

Kh = 4.10-4 .  4.10-2

Kh = 1,6 . 10-5



03. Qual dos seguintes sais produz uma solução com pH < 7 ao ser 

dissolvido em água?

a) NaCl.

b) NH4NO3.

c) K2CO3.

d) KNO3.

e) Na2SO4.

X

NH4NO3

Íons livres de H+

NH4
+

(aq) +  HOH(l)                      NH4OH(aq)  +  H+
(aq)

pH < 7

O sal NH4NO3 tem caráter ácido.

Meio ácido

NH4OH HNO3

(B.Fraca) (Ác. Forte)

pH = 7

pH > 7

pH = 7

pH = 7



SOLUÇÃO TAMPÃO

Solução-tampão é uma solução que contém, geralmente, 

um ácido fraco com um sal desse ácido, ou uma base fraca 

com o sal dessa base, com a finalidade de evitar que o pH 

varie.

Ao se adicionar um pouco de ácido ou base fortes em uma 

solução-tampão, o pH praticamente não sofre alteração.

Uma solução-tampão é uma mistura usada para evitar que o 

pH ou o pOH do meio sofra variações quando for adicionado 

ácidos fortes ou bases fortes.





Existem dois tipos de solução-tampão:

1. Mistura de ácido fraco com sua base conjugada;

2. Mistura de base fraca com seu ácido conjugado.

Exemplos:

1. Mistura de ácido fraco com sua base conjugada:

Para a formação de uma solução assim, mistura-se o ácido fraco 

com um sal do mesmo ânion desse ácido.

- [H+]:

- [CH3COO-]:

- [CH3COOH]:

Baixa

Alta

Alta



 Adição de uma pequena quantidade de ácido forte:

A adição de um ácido forte aumenta a concentração do íon hidrônio, 

H3O
1+, e visto que o ácido acético é um ácido fraco, o ânion acetato 

possui grande afinidade pelo próton (H+ ) hidrônio. Dessa forma, eles 

reagem e mais ácido acético é formado:

Com isso, a concentração de [H+] do meio permanece praticamente 

constante e o pH do meio praticamente não sofre alteração. No entanto, 

se for adicionado cada vez mais ácido forte chegará o momento em 

que todo o ânion acetato será consumido e o efeito tampão cessará.



 Adição de uma pequena quantidade de base forte:

A adição de uma base forte aumenta a concentração dos íons OH-. 

Mas esses íons são neutralizados pelos íons H3O
1+ liberados na 

ionização do ácido acético:

Com essa reação, a concentração dos íons H3O
1+

(aq) irá diminuir e 

haverá um deslocamento do equilíbrio no sentido de aumentar a 

ionização do ácido e repor os íons H3O
1+. Com isso, a concentração 

dos íons H3O
1+

(aq) do meio  será praticamente constante e o pH da 

solução praticamente não se altera.   
Nesse caso também existe uma capacidade limite do tampão. 

Portanto, se adicionarmos cada vez mais base, o equilíbrio da 

ionização do ácido será mais e mais deslocado no sentido da sua 

ionização, até que todo o ácido seja consumido.





2. Mistura de base fraca com seu ácido conjugado:
Esse tipo de solução-tampão é constituído de uma base fraca e um sal 

solução que contenham o mesmo cátion da base.

- [OH-]:

- [Mg2+]:

- [Mg(OH)2]:

Baixa

Alta

Alta

 Adição de uma pequena quantidade de ácido forte:
Nesse caso, os íons H3O

1+ vindos da adição do ácido forte serão 

neutralizados pelos íons OH-, vindos da dissociação da base fraca. Isso 

deslocará o equilíbrio de dissociação da base para a direita.
Assim, a variação de pH (se houver) será muito 

pequena, porque a concentração dos íons OH-

permanece constante. O efeito tampão irá 

cessar quando toda a base for dissociada



 Adição de uma pequena quantidade de base forte:

A base forte adicionada sofre dissociação liberando íons OH-. Visto 

que o hidróxido de magnésio é uma base fraca, o magnésio liberado 

na dissociação do sal terá maior tendência de reagir com o OH-:

Portanto, o aumento dos íons OH- é compensada pelo aumento 

proporcional de Mg(OH)2(aq). Com isso o pH não sofre grandes 

alterações.

Esse efeito acaba quando todo cátion magnésio tiver sido consumido.



SOLUÇÃO-TAMPÃO

a maioria das soluções aquosas se torna rapidamente mais ácida

(ou alcalina) pela adição de ácido (ou base);

uma solução-tampão usa o princípio da hidrólise para tentar manter

o pH invariável quando a ela são adicionados íons H+ ou OH-. Essa

propriedade é de grande importância biológica.

Ex.: HCO3
-/H2CO3 e HPO4

2-/H2PO4
1-
 controlam o pH no sangue.

cada solução-tampão atua em um pH diferente;

para calcularmos esse valor de pH, a concentração do ânion do sal ou a

concentração do ácido usamos a equação de Henderson-Hasselbach:

[ácido]

sal] do [ânion
logpKapH

ou

sal] do [ânion

[ácido]
loglogK]log[H a



 



Fórmula do pH de solução-tampão ácida

Fórmula do pOH de solução-tampão básica

pKb = -logkb [constante de dissociação da base]

pKa = -logka [constante de ionização do ácido]

[sal] = concentração mol/L do sal na solução

[ácido] = concentração mol/L do ácido na solução

pKa Ka      [H+]      pH

https://www.manualdaquimica.com/fisico-quimica/solucao-tampao.htm








Solução-tampão e o sangue
O sangue apresenta uma solução-tampão denominada bicarbonato. 

Nela temos a presença de duas substâncias: o ácido carbônico 

(H2CO3) e o bicarbonato de sódio (NaHCO3), cada qual com sua 
equação de ionização/dissociação:

I. H2CO3(aq)                      HCO3
-
(aq) +  H+

(aq)

II. NaHCO3(aq)                      HCO3
-
(aq) +  Na+

(aq)

Observe que essa solução-tampão apresenta um ácido fraco (H2CO3 ) 

e o sal (NaHCO3). Essa solução é levemente básica, já que o valor do 

seu pH varia de 7,35 a 7,45.

- [H+]:

- [HCO3
-]:

- [H2CO3]:

Baixa

Alta

Alta



Adição de Ácido:

Adição de Base: OH-
(aq)   +   H+

(aq)    →    H2O(l)



Além dessa solução-tampão citada, há também outras duas 

presentes no sangue, que são: H2PO1-
4 / HPO4

2- e algumas proteínas. 

Se não houvesse essas soluções-tampão no sangue, a faixa de pH 

poderia sofrer sérios desvios. Se o pH do sangue subir, sendo 

superior a 7,8, denomina-se alcalose. Já se o pH cair demais, abaixo 

de 6,8, será um estado de acidose. Ambas são condições perigosas, 
que podem levar à morte.

O sangue transportado pelo sistema circulatório é mantido com 
pH na faixa de 7,35 a 7,45, graças à ação de soluções-tampão.



1- Situação de acidez: Acidose

Uma situação de acidez pode ocorrer quando os pulmões não conseguem eliminar 

o dióxido de carbono (CO2) produzido na respiração celular ou quando ocorre uma 

maior produção de ácidos por processos metabólicos.

Em presença de maior acidez, ou seja, maior concentração de H+, o equilíbrio 1 é 

deslocado para a esquerda, formando o H2CO3. Imediatamente, esse ácido, que é 

instável, é transformado em CO2 e H2O.

Para tentar corrigir essa acidez no sangue, o corpo aumenta a frequência 

respiratória para eliminar o CO2, enquanto os rins retêm parte do bicarbonato para 

interagir com o excesso de H+.



2- Situação de basicidade: Alcalose
A situação de basicidade ou alcalose ocorre quando há um excesso de base, 

provocado por uma hiperventilação pulmonar, eliminando um maior volume de 

dióxido de carbono. Pode ser provocada ainda pelo metabolismo em virtude de 
alterações em íons importantes, como cloreto e potássio.

Em presença de maior basicidade ou alcalose, ou seja, em menor concentração de 

H+, o equilíbrio 1 é deslocado para a direita, ionizando o H2CO3. O corpo diminui a 

frequência respiratória para eliminar menos CO2, enquanto os rins liberam mais 
bicarbonato.



A solução-tampão tem por objetivo manter o pH dos meios 

intra e extracelulares com pH não variante para que as 

reações químicas necessárias à manutenção da vida 
possam ocorrer normalmente.



04. (UFSCar-SP) O pH do sangue humano de um indivíduo saudável situa-se na 

faixa de 7,35 a 7,45. Para manter essa faixa de pH, o organismo utiliza vários 

tampões, sendo que o principal tampão do plasma sanguíneo consiste de ácido 

carbônico e íon bicarbonato. A concentração de íons bicarbonato é 

aproximadamente vinte vezes maior que a concentração de ácido carbônico, com 

a maior parte do ácido na forma de CO dissolvido. O equilíbrio químico desse 

tampão pode ser representado pela equação:

CO2(g) + H2O(l) ↔ H2CO3(aq) ↔ H+
(aq) + HCO-

3(aq)

Analise as afirmações seguintes:

I. Quando uma pequena quantidade de base entra em contato com uma solução-

tampão, os íons hidróxido reagem com o ácido do tampão, não alterando 

praticamente o pH dessa solução.

II. Quando a concentração de íons bicarbonato no sangue aumenta, o pH também 

aumenta.

III. Quando a concentração de CO2 no sangue aumenta, o pH diminui.

São corretas as afirmações:

a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) III, apenas.

d) I e II, apenas.

e) I, II e III.X



Correta. Quando a concentração de íons bicarbonato (HCO-
3(aq)) no sangue 

aumenta, ocorre um deslocamento do equilíbrio no sentido inverso para que esses 

íons sejam consumidos. Então eles reagem com os íons H+, diminuindo a 

concentração deles no meio e aumentando o pH.

Correta. Quando a concentração de CO2 no sangue aumenta, ocorre um 

deslocamento do equilíbrio no sentido direto para que o CO2 seja consumido. 

Então se forma, mais íons H+, diminuindo o pH do meio.

Correta. Solução tampão sofre pequenas variações de pH pela adição de 

pequenas quantidades de substâncias ácidas ou básicas

Resolução:

I. Quando uma pequena quantidade de base entra em contato com uma solução-

tampão, os íons hidróxido reagem com o ácido do tampão, não alterando 

praticamente o pH dessa solução.

II. Quando a concentração de íons bicarbonato no sangue aumenta, o pH também 

aumenta.

III. Quando a concentração de CO2 no sangue aumenta, o pH diminui.

CO2(g) + H2O(l) ↔ H2CO3(aq) ↔ H+
(aq) + HCO-

3(aq)



05. O pH de uma solução-tampão formada pela mistura de solução 

com 0,1 mol . L-1 de ácido acético e solução com 0,5 mol . L-1 de 

acetato de sódio é:

a) 4,45.

b) 4,75.

c) 5,00.

d) 5,45.

e) 5,95.

Dados: Ka do ácido acético = 1,8 . 10-5

log 1,8 = 0,25 e log 5 = 0,7.

- Uma forma de determinar o pH de uma solução-

tampão é usar a Equação de Henderson-Hasselbalch:

pH = pKa + log [sal]

[ácido]

pH = - log (1,8 . 10-5) + log 0,5

0,1

pH = - log (1,8) - log (10-5) + log 5

pH = - 0,25 -(-5) + 0,7

pH = - 0,25 + 5 + 0,7

pH = 5,45

X


