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L-VALINA 

Ácido (2S)-2-Amino-3-(1-H-indol-3-il) propanoico 

 

ESTRUTURA MOLECULAR 

Organização do cristal: Monoclínico 

Ponto de fusão: 315°C 

Rotação específica: [a] 20D+27,6 a +28,7 °(c=8, 6mol/L HCl) 

Constante de Dissociação: pK COOH = 2,32 pK NH3 + =9,62 pI=5,96 

Solubilidade: (H2O, g/100g) ,5,75 (20°C), 6,50 (40°C), 7,70 (60°C) 

 

DESCRIÇÃO 

Um cristal de cor branca para branca-amarelada ou pó cristalino sem odor, com um sabor levemente amargo. 
Prontamente solúvel em ácido fórmico, frugalmente solúvel em água e muito frugalmente solúvel em etanol. 
Dissolve-se em ácido hidroclorídrico diluído. 

 

FABRICAÇÃO 

A L-Valina é fabricada por fermentação a partir de fontes de carboidrato, por extração de hidrolisados de proteína 
animal e também por resolução ótica da forma DL, que é produzida por síntese química usando isobutilaldeído, 
etc. como materiais de partida. 

 

DERIVADOS 

Cloridrato de L-Valina: [ a ] 20D +27,5/  
Cloridrato de L- Metiléster Valina: Ponto de fusão 170°C [ a ] 21D +15,5 o (H2O) Cloridrato de L- Etiléster Valina: 
Ponto de fusão 102-104°C  
[ a ] 24D+6,7°  
L-N- Benzoil Etiléster Valina: Agulhas (Pet. Éter), Ponto de fusão 82°C [a]20D-3,44 o (EtOH)  
L-N -p-Toluenosulfonil Etiléster Valina: Cristal (Pet. Éter), Ponto de fusão 59°C [a] 20D +3,99° (EtOH)  
Cloridrato de L-Valina Amida : Ponto de fusão 269 (dec.)°C, [a]20D +28,3° (H2 O)  
L-N- Acetil Valina: Ponto de fusão 164-165°C, [a]D +4,0° (H 2 O)  
L-N- Benzoil Valina: Agulhas (H2O), Ponto de fusão 127°C, [a] 20D +17,18°  
L-N- Benzoil Valina Hidrazida : Ponto de fusão 208-209°C  
L-N- Benzoil Valina Anilida : Ponto de fusão 217-218°C, [a]32D-36°  
L-N -p-Nitrobenzoil Valina Anilida : Ponto de fusão 170-172 °C  
L-N -2,4-Dinitrofenil Valina: Ponto de fusão 132 °C  
L-N- Benziloxicarbonil Valina: Ponto de fusão 60°C  
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METABOLISMO 

Aminoácido essencial, glicogênico. As necessidades diárias de um adulto do sexo masculino são 10 mg por kg 
de peso corpóreo. A valina é convertida em isobutil-CoA por desaminação e descarboxilação e em ácido 
propiônico por oxidação do grupo metil e descarboxilação. A doença da urina em xarope de ácer (bordo) é 
devida a deficiência na enzima, responsável pela descarboxilação, envolvida na degradação do a-ceto-ß-
metilvalerato em a-isobutil-CoA. Esta doença é indicada pela manifestação da cetoacidose severa, vômito, 
dispnéia, convulsão, distúrbio de consciência e tônus muscular anormal. 

 

USO 

Além do seu uso habitual em nutrição enteral e parenteral, L-valina é largamente utilizada em combinação com a 
L-Isoleucina e L-Leucina em preparações ricas em BCAA para pacientes com doenças hepáticas para melhorar 
seus estados nutricionais. Como fármaco, é usada na forma de preparações de BCAA para casos de 
hipoalbuminenia em pacientes hepatocirróticos e também em preparações integrais de aminoácidos. Na indústria 
de alimentos, é um importante componente na nutrição esportiva e alimentos para a saúde. É também usada 
como flavorizante e como um lubrificante na produção de comprimidos. Outras aplicações incluem seu uso como 
aditivo nutricional para alimentação animal, na síntese de fármacos, aditivos nutricionais para meios de 
fermentação e como insumos para substancias químicas agrícolas. 

 

 


