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L-ÁCIDO GLUTÂMICO 

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

 

ESTRUTURA MOLECULAR 

Organização do cristal: Otorrômbico 

Ponto de fusão: 160º C (ciclização) 

Rotação específica: [a] 20D+31,5 a +32,4º (c = 10, 2 mol/L HCl) 

Constante de Dissociação: pK COOH = 2,19 pK COOH = 4,25 pK NH3 + = 9,67 pI = 3,22 

Solubilidade: (H2O, g/100g) 0,72 (20ºC), 1,51 (40ºC), 3,17 (60ºC) 

Estabilidade: Estável no estado cristalino. Quando aquecido a mais de 160ºC, o L-ácido carboxílico pirrolidona é 
formado por desidratação intramolecular. 

 

DESCRIÇÃO 

Um cristal branco ou pó cristalino, sem odor, com um leve e característico sabor ácido prontamente solúvel em 
ácido fórmico, frugalmente solúvel em água e praticamente insolúvel em etanol e éter dietílico. 

 

FABRICAÇÃO 

O L-ácido Glutâmico é fabricado pela fermentação a partir de fontes de carboidrato. 

 

DERIVADOS 

Cloridrato de L- Ácido Glutâmico: Ponto de fusão 214ºC (dec., aquecimento rápido) 
L- Ácido N-Benzoil Glutâmico: Ponto de fusão 137ºC 
L -Ácido N-Benzoil Dimetiléster Glutâmico: Ponto de fusão 216ºC 
Cloridrato de L- Ácido Monometiléster Glutâmico: Ponto de fusão 134ºC 
L- Ácido dietiléster Glutâmico: Óleo, solúvel em H2O, Ponto de ebulição 139-140ºC em 10mmHg 
L- Ácido N- Acetil Glutâmico: Ponto de fusão 199ºC 
L- Ácido N-B enziloxicarbonil Glutâmico: Ponto de fusão 118ºC 
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METABOLISMO 

Aminoácido não essencial, Glicogênico. Por desaminação, o ácido glutâmico é convertido a ácido a-
cetoglutárico, que é um importante substrato para o ciclo TCA. É usado para a síntese do glicogênio pelo ácido 
succínico, ácido fumárico, ácido málico, ácido oxaloacético, etc. É mutuamente transformado com a prolina via 
ácido-y-semialdeído glutâmico. O ácido glutâmico tem uma função chave nas vias metabólicas dos aminoácidos 
como um fator principal nos processos de transaminação. O ácido glutâmico tem um profundo envolvimento no 
metabolismo de carboidratos e ácidos graxos. Através de transformação mútua para glutamina, ele controla o 
armazenamento e a liberação de amônia. No cérebro, ele age como um substrato chave para a detoxificação da 
amônia e é concomitantemente metabolizado no neurotransmissor ácido y-aminobutírico (GABA) sob a ação de 
descarboxilases. A Glutationa, que tem um importante papel na eliminação dos peróxidos do organismo é um 
tripeptídeo composto de ácido glutâmico, glicina e cisteína. 

 

USO 

O ácido L-Glutâmico é usado como um componente de nutrição enteral e parenteral. Seu sal de arginina é usado 
como um componente farmacêutico para o tratamento de astenia, fadiga e hiperamoninemia. O sal de sódio é útil 
como um componente da terapêutica de hiperamoninemia e soluções de preservação para órgão de transplante. 
O sal de sódio é usado em largas quantidades como um condimento caracterizado pelo seu sabor "umami". Ele 
tem a maior demanda de qualquer aminoácido excedendo 1,5 milhões de toneladas por ano mundialmente. É 
também usado em matérias-primas de rações por aumentar o apetite de animais tais como leitões. Seus sais de 
potássio e amônia são também usados como condimentos para conferir o sabor "umami". O sal de cálcio é 
usado como um regulador mineral. Outros usos incluem sua aplicação como matéria-prima para a fabricação de 
surfactantes e quelantes e como material de partida para a síntese do ácido fólico e outros produtos 
farmacêuticos. Seu hidrocloreto é usado como medicamento para a hipoacidez e condimento de alimentos. É 
também usado como agente de tratamento de superfícies de metal. 

 

 

   


