
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.



Exercícios sobre solução-tampão
1- (FESP-PE) Considere as substâncias abaixo:

I. CH3CH2OH

II. CH3COONa

III. NH4OH

IV. H2CO3

V. CH3COOH

As duas substâncias que você usaria para, convenientemente, 

preparar uma solução-tampão seriam:

a) I e II

b) II e III

c) II e V

d) I e V

e) IV e V

Para preparar uma solução-tampão, é necessária a 

realização da mistura de um ácido fraco com um sal 

que apresente o mesmo ânion do ácido ou de uma 

base fraca e um sal que apresente o mesmo cátion da 
base.

Encontramos essas condições ao juntar as 

substâncias presentes nos itens II (sal de mesmo 
ânion CH3COONa) e V (ácido fraco CH3COOH).

X



2- Qual é o pH de uma solução-tampão de 0,12 mol/L de ácido lático 
(HC3H5O3) e 0,10 mol/L de lactato de sódio (NaC3H5O3)?

Dado: Ka = 1,4 x 10-4.

Os dados fornecidos pelo exercício foram:

Concentração do ácido (HC3H5O3) = 0,12 mol/L

Concentração do sal (NaC3H5O3) = 0,10 mol/L

Ka = 1,4 x 10-4

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

