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L-ALANINA 

Ácido (S)-2-amonipropanóico / Ácido (S)-2-amonipropiónico 

 

ESTRUTURA MOLECULAR 

Organização do cristal: Otorrômbico 

Ponto de fusão: 297.ºC (decomposição). 

Rotação específica: [a] 20D+14.3 to 15.2º(c=10, 6mol/L HCl) 

Propriedade de Dissociação: pK COOH =2.34 pK NH3+ =9.69 pI=6.00 

Solubilidade: (H2O, g/100g) 15.8 (20ºC), 19.6 (40ºC), 24.3 (60ºC) 

Método de recristalização: Água mais etanol 

Estabilidade: Estável 

 

DESCRIÇÃO 

Cristal ou pó cristalino branco, inodoro, com sabor levemente doce. Solúvel em água e acido fórmico, e 
praticamente insolúvel em etanol e éter dietila. Dissolve em acido clorídrico diluído e acido sulfúrico diluído  

 

FABRICAÇÃO 

L-Alanina é geralmente produzido por método enzimático usando l-acido aspartico como matéria prima, mas 
também pelo método de extração de hidrolises de proteína animal. 

 

DERIVADOS 

Cloridrato de L-Alanina: Ponto de fusão 204ºC, [a] 20D +10,4º(H2O) 
Cloridrato de L-M etiléster Alanina: Ponto de fusão 154-155ºC (109-110ºC) 
Cloridrato de L-E tiléster alanina: Ponto de fusão 76ºC [a]25D -11,4º (c=2, 5mol/L HCl) 
Cloridrato de L -Benziléster Alanina: Ponto de fusão 140ºC [a]25D -10,9º (c=2, 0,1mol/L HCl) 
Sal de L- p-Toluenosulfonato Benziléster Alanina: Ponto de fusão 114ºC [a]13D -6,8º (c=2, H2O) 
L-N- Acetil Alanina: Ponto de fusão 125ºC [a]D-66,2º (c=2, H2O) 
L-N- Benzoil Alanina: Ponto de fusão 152-154ºC [a] 20D +37,1º (c=0,7, KOH) 
L-N- 2,4-Dinitrofenil Alanina: Placas amarelas (Et2O/Pet.Éter), Ponto de fusão 177ºC 
L-Alanina Amida : Prismas (CHCl3 ), Ponto de fusão 72ºC, Higroscópico 
L-N- Benziloxicarbonil Alanina: Ponto de fusão 84ºC 
L-Alanina Trimetilbetaína : Agulhas (EtOH/H2O), Ponto de fusão 95-97ºC [a]20D -17º (c=0,015 MeOH)  
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METABOLISMO 

Aminoácido não essencial. A alanina é convertida em ácido pirúvico pela alanina aminotransferase e entra no 
ciclo TCA. A glicose sintetizada a partir do ácido pirúvico no fígado é convertida em alanina pelo ácido pirúvico 
no músculo. A alanina é transportada para o fígado e novamente convertida em glicose. Por esta via, que é 
chamada de ciclo glicose-alanina, o nitrogênio do músculo é transportado para o fígado. A alanina também é 
conhecida como um importante aminoácido glicogênico. A taxa de síntese de glicose a partir da alanina no 
fígado é maior do que aquela a partir de qualquer outro aminoácido. 

 

USO 

A L-alanina é utilizado na área de nutrição clinica como componente em nutrição enteral e parenteral, e também 
como ingrediente para medicamentos tais como terapêuticas para a hipertrofia da próstata e em preparações 
integrais de aminoácidos. Na indústria de alimentos, é empregada com o propósito de enriquecer 
nutricionalmente alimentos e bebidas além do seu uso como condimento e flavorizante. Outras finalidades 
incluem seu uso em cosméticos como um fator hidratante natural e em produtos surfactantes, como um material 
de síntese de vitaminas e agentes anti-hipertensivos e também como aditivo na alimentação de bovinos. 

 

   


