


Definição: São formados pelo grupo carboxila (carbonila + hidroxila), 
geralmente abreviado para – COOH ou  - CO2H.

carbonila

hidroxila

carboxila

Obs: R1 poder um grupo alquila (metil, etil, n-propil, iso-propil, n-butil, sec-butil, terc-butil, iso-butil, etc) 

ou um grupo arila (fenil, benzil, α-naftil, β-naftil, orto-toluil, meta-toluil, para-toluil)



Propriedades Físicas

São ácidos fracos (geralmente), com apenas 1% de moléculas RCOOH ionizadas a 
temperatura ambiente em solução aquosa;

São polares;

Os “três primeiros” são totalmente miscíveis em água;

A solubilidade diminui com o aumento da cadeia carbónica (tese); os sólidos são totalmente 
insolúveis;

Nos ácidos monocarboxílicos, além da forte polarização da ligação dupla carbono-oxigénio, o 
grupo hidroxilo forma ligações de hidrogénio com outras moléculas polarizadas, como água, 
álcoois e outros ácidos carboxílicos



Os ácidos com até C4 são líquidos incolores, miscíveis com a água. Os ácidos de C5 a C9 são 
líquidos incolores e viscosos, muito pouco solúveis. Os ácidos com C10 ou mais, são sólidos 
brancos, semelhante à cera e insolúveis em água;

Possuem PF mais elevados que alcanos, haletos de alquila, aldeídos, cetonas e álcoois de 
similar peso molecular;

O ácido aromático mais simples (ácido benzoico) possui baixa solubilidade em água;

Os ácidos monocarboxílicos são solúveis em solventes menos polares (éter, álcool benzeno);

Os ácidos monocarboxílicos têm odor caracteristico, aumentando progressivamente de forte e 
irritante nos ácidos fórmico e ácido acético. O ácido butírico (C4) tem odor semelhante à 
manteiga rançosa. Nos ácidos valérico (C5) e capróico (C6) o odor é irritante. Ácidos com mais 
de C6 são inodoros (pouco voláteis).
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Propriedades Químicas

Os ácidos monocarboxílicos reagem com metais formando sal orgânico e liberando H2(g);

Os ácidos monocarboxílicos reagem com hidróxidos, formando sal e água;
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Os ácidos monocarboxílicos reagem com carbonatos, formando sal, CO2 e H2O;

Os ácidos carboxílicos reagem com os álccois formando ésteres e água;
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Nomenclatura Oficial (IUPAC)

Ácido prefixo infixo óico

Ácido metanóico Ácido etanóico

Ácido butanóico

fenil

metanóico

Ácido fenil-metanóicowww.quimusicando.zz.vc



12

34

56 metil

Ácido 3-metil-hex-4enóico

1

2

3

4

5

6

Ácido hex-2indióico
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Nomenclatura Usual (associado a sua fonte natural)

Nome Oficial Nome Usual Origem do nome Fórmula

ác. metanóico ác. fórmico formica1 (formiga)

ác. etanóico ác. acético acetum1 (azedo)
vinagre

ác. propanóico ác. propiônico propion2 (precursor da 
gordura)

ác. butanóico ác. butírico bouytyron2 (manteiga)

ác. pentanóico ác. valérico planta chamada de valeriana

ác. etanodióico ác. oxálixo oxys2 (ácido)

ác. fenil-metanóico ác. benzóico Vem do nome aldeído 
benzóico

1 – latim        2 - grego



Obtenção

Oxidação dos aldeídos na presença de KMnO3 ou K2Cr2O7, em meio ácido

3 RCHO  +  (Cr2O7)2- +  8 H+ →  3 RCOOH  +  2 Cr3+ +  4 H2O

Hidrólise de derivados dos ácidos, como ésteres, os cloretos de ácido, os anidridos e as 
nitrilas

RCOOR’    +     H2O  →     RCOOH   +   R’OH



EXERCÍCIOS

01. Escreva o nome dos seguintes ácidos carboxílicos, segundo as regras da IUPAC:

Ácido butanoico

Ácido 2-etilpentanoico

Ácido o-metilbenzoico
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D) Ácido heptanoico
E) Ácido butanodioico
F) Ácido decanóico
G) Ácido 3,3-dimetilbutanoico
H) Ácido 2-etil-3-metilpentanoico



02. Escreva as fórmulas estruturais e as fórmulas moleculares dos seguintes ácidos 
carboxílicos:
A) Ácido propenoico:
B) Ácido butanoico:
C) Ácido propanodioico:
D) Ácido butenodioico:
E) Ácido 2,2-dimetilbutanoico:
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03. (UFJF-MG) O ácido tartárico, um constituinte das uvas, possui a estrutura abaixo:

Substituindo em sua molécula cada um dos grupos carboxila 
(COOH) por um grupo metil, obtém-se:
A) diol
B) tetrol
C) diácido
D) aldeído
E) cetona
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04. (MACK-SP) O vinagre usado para temperar saladas é uma mistura, em proporções 
adequadas, de:
A) Ácido etanoico (ácido acético) e água.
B) Ácido etanoico e etanal.
C) Etanol e água.
D) Etanol e cloreto de sódio.
E) Propanona (acetona) e água.
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05. UEMS Em alguns antitérmicos, emprega-se o ácido acetil-salicílico (estrutura abaixo) 
como princípio ativo.

Pode-se afirmar acerca da estrutura acima: 
A) Só há carbonos primários e secundários. 
B) Há grupos funcionais de ácido carboxílico e éster. 
C) Há grupos funcionais de álcool e cetona. 
D) Não há heteroátomos. 
E) Só há ligações simples entre átomos de carbono.



EXERCÍCIOS - RESPOSTAS

01. 
A) Ácido butanoico
B) Ácido 2-etilpentanoico
C) Ácido o-metilbenzoico
D) Ácido heptanoico
E) Ácido butanodioico
F) Ácido decanóico
G) Ácido 3,3-dimetilbutanoico
H) Ácido 2-etil-3-metilpentanoico

03. B) diol

04. A) Ácido etanoico 
(ácido acético) e água.

05. B) 
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