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L-ÁCIDO ASPÁRTICO 

Ácido (S)-2-aminobutanodióico / Ácido (S)-2-aminosuccínico 

 

DESCRIÇÃO 

Um cristal branco ou pó cristalino, sem odor, com sabor ácido. Levemente solúvel em água e praticamente 
insolúvel em etanol e éter dietílico. Dissolve-se em ácido hidroclorídrico diluído e ácido nítrico diluído. 

 

FABRICAÇÃO 

O L-Ácido Aspártico é fabricado por método enzimático usando ácido fumárico como material de partida. 

 

DERIVADOS 

Cloridrato de L-ácido 4-metiléster aspártico: Ponto de fusão 191-193ºC, [a] 25D +21,4º (c = 5 EtOH/H2O) 
Cloridrato de L-ácido dimetiléster aspártico: Ponto de fusão 116-117 o C 
L-ácido 1-etiléster aspártico: Ponto de fusão 181-183ºC 
Cloridrato de L-ácido 4-etiléster aspártico: Ponto de fusão 199-200ºC 
Cloridrato de L-ácido dietiléster aspártico: Ponto de fusão 95ºC (dec.), [a] 24D +8,1º(c = 1 H2O) 
Ácido L-aspártico Diamida : Solúvel em H2O e MeOH, insolúvel em EtOH e Et2O, Ponto de fusão 131ºC 
Ácido L-aspártico Hidrazida : Cristal monohidrato, Ponto de fusão 174ºC 
Ácido L-aspártico Dihidrazida : Cristal (EtOH/H2O), Ponto de fusão 135ºC (dec.) 
L-ácido N-benzoil aspártico: Ponto de fusão 171-173 o C, [a] 20D +37º(c = 10 1mol/L NaOH) 
L-ácido N-2,4-dinitrofenil aspártico: Ponto de fusão 186-187ºC 
NL-ácido N- benziloxicarbonil aspártico : Ponto de fusão 115ºC  

 

METABOLISMO 

Aminoácido não essencial, glicogênico. O ácido aspártico é convertido em ácido oxalacético pela aspartato 
aminotransferase e entra no ciclo TCA. No ciclo da uréia, o ácido aspártico é convertido em ácido 
argininosuccínico, então o ácido fumárico e a arginina são formados. O ácido aspártico na fibra muscular libera a 
alanina, através dos ácidos oxalacético e pirúvico, para a gliconeogênese no fígado. 

 

USO 

O ácido L-aspártico é usado na composição de produtos para nutrição enteral e parenteral. Como medicamento, 
é usado em preparações integrais de aminoácidos e também na forma de sais de arginina ou ornitina como um 
agente revigorante na recuperação da fadiga e melhoria na disfunção hepática. É também largamente usado na 
suplementação mineral na forma de sais de potássio, magnésio ou cálcio. O sal de potássio é também utilizado 
em colírios. Seu sal de sódio é usado como um condimento para dar um sabor acre e rico aos alimentos. É 
também usado como um componente em soluções preservativas para transplante de órgãos. É uma matéria-
prima chave para a síntese de adoçantes artificiais de alta intensidade "aspartame", bem como para a produção 
de ácido poliaspártico, que tem grande demanda na fabricação de detergentes, tratamento de água e na 
fabricação de resinas de absorção de água e produtos químicos agrícolas. 

  


