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A Shodex é uma empresa de origem japonesa, fundada em 1973, 
como a divisão de colunas de cromatograia da empresa igualmente 
japonesa Showa Denko K.K. cuja linha de produção abrange 
produtos químicos diversos e materiais industriais.
UmaUma empresa focada em desenvolvimentos de métodos de 
especialidades, com empacotamentos em sua maioria de natureza 
polimérica, a Shodex é muldialmente conhecida pelas suas  soluções 
inovadoras nos segmentos de cromatograia por exclusão de 
tamanho (SEC), cromatograia líquida de interação hidroílica 
(HILIC), cromatograia iônica (IC), cromatograia de exclusão iônica, 
cromatograia de exclusão iônica, cromatograia de troca de ligantes 
(LEX), ent(LEX), entre outras.
Devido à crescente necessidade por métodos mais ágeis e 
consequentemente, aumento de produtividade em diversos setores 
como alimentício, sucro-alcooleiro e farmacêutico, a Shodex traz as 
colunas Rapid Sugar, desenvolvidas para suprir a demanda de alta 
produtividade durante a análise de açúcares, ácidos orgânicos e 
álcoois de açúcares.



A cromatograia por troca de ligantes é uma técnica de separação de componentes na qual uma matriz 
contendo um cátion metálico estabelece interações intermoleculares de maneira a estabelecer uma 
estrutura de coordenação. Neste caso, a eluição do analito se dá pela capacidade de vencer tal 
mecanismo de interação intermolecular somada aos possíveis mecanismos secundários que 
porventura podem ser exercidos pela fase estacionária.

No caso das colunas da Shodex série SUGAR são desenvolvidos empacotamentos à base de copolímero de 
estireno e divinilbenzeno dotado de grupos sulfônicos que podem estar em forma ácida ou acompanhados 
de um contra-íon metálico. Como pode ser observado segundo a igura 1, os mecanismos de separações de 
açúcares se dão principalmente pelo estabelecimento de tripletes e pares. 

É importante ressaltar que existem interações secundárias que auxiliam a separação de certos 
analitos, como o fenômeno de exclusão de tamanho, sendo este um critério de distinção entre 
açúcares de tamanhos diferentes como a glicose e a sacarose, demonstradas na igura 2.

Figura 1: Representação das 
relações intermoleculares no 
fenômeno de troca de ligantes.

Introdução técnica

O que é cromatograia por troca de ligantes (LEX)?

Figura 2:  Estruturas químicas da glicose e sacarose.

Figura 3: Exemplo de matriz à base de 
estireno e divinilbenzeno funcionalizado 

com grupos sulfônicos.

Uma matriz desta natureza (representada na igura 3) pode apresentar diversos contra-íons como 
sódio, chumbo, entre outros.

A natureza do contra-íon está diretamente ligada à intensidade da interação intermolecular a ser 
desempenhada pela fase estacionária que pode ser descrita pela seguinte representação:

Ag+ <Li+ <Na+ <Zn2+ <Ca2+ <Ba2+ <Pb2+

M



A matriz à base de copolímero de estireno e divinilbenzeno contendo grupos sulfônicos em 
forma ácida são capazes de não somente reconhecer diferentes tipos de açúcares, como 
também ácidos orgânicos.

O que é cromatograia por exclusão iônica?

Figura 4 :  Exemplo da estrutura à base de copolímero de estireno e divinilbenzeno.

A cromatograia por exclusão iônica se resume à utilização de uma matriz funcionalizada com grupos 
aniônicos como as matrizes dotadas de carboxilas ou sulfonatos, originalmente desenvolvida com o 
propósito de troca de cátions, de modo a repelir ânions como ácidos orgânicos dissociados totalmente 
ou parcialmente, como é apresentado na igura 4.

AA soma de mecanismos de interações intermoleculares desempenhadas por este tipo de matriz 
têm sido vastamente utilizadas para a análise em conjunto de ácidos orgânicos e açúcares com 
fases móveis relativamente simples como água acidiicada com pequenas quantidades de ácido 
sulfúrico ( da ordem de 5 a 20 mM, por exemplo) e técnicas de detecção relativamente simples.



SÉRIES RAPID SUGAR

A série Rapid Sugar traz os três principais empacotamentos da série original 
Shodex Sugar em formato menor de modo a reduzir tempos de corrida e aumentar 
produtividade nos laboratórios de controle de qualidade.

SUGAR SP0810 8 C  Foi desenvolvida especiicamente 
para satisfazer a categoria USP L34 na análise de 
sorbitol. A SUGAR SP0810 8C é uma coluna de ligantes 
que contém contra-íons (Pb) para laboratórios 
interessados em cortar o tempo de análise de açúcares 
simples. (Fig.5)

SUGAR SC1011 8 C  É a versão curta das colunas de 
Cálcio (Ca) Shodex para as indústrias farmacêuticas e 
alimentícias. Essas colunas reduzem o tempo de 
análise de açúcares simples como sacarose, glicose e 
frutose. (Fig. 6)

SUGAR SH1011 8 C  Coluna de exclusão iônica para 
análise rápida de açúcares, ácidos orgânicos e álcool. 
Essa coluna é recomendada para monitorar 
fermentação de açúcares. (Fig. 8)
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SUGAR 

SP0810 8C

Solução de aptidão do sistema

USP Manitol Sorbitol:
1 - Manitol

2

1

2 - Sorbitol

Solução padrão

Coluna:

Eluente: Água deionizada
Taxa de Fluxo:
Detector: RID (35° C)
Temp. Coluna:
Vol. de Injeção:

Por sua estabilidade e rendimento, a coluna original SUGAR 0810 de dimensões 8.0 x 300 ID x L 
(mm) segue sendo um dos produtos mais populares no catálogo da Shodex muitos anos depois de 
sua primeira introdução no mercado. No entanto, com a demanda de redução de tempo de análise 
em algumas aplicações, temos a satisfação de apresentar a nova versão da mesma coluna Rapid 
SUGAR 0810 8C de dimensões 8.0 x 100 ID x L (mm). Uma destas aplicações com grande demanda 
na América Latina é a análise de Sorbitol e o Manitol, pela orientação da USP. (Figura 1)

Com uma fase estacionária com íons de chumbo, a 
coluna SP0810 8C tem uma boa interação com 
sacarídeos e é ideal para mono, di e tri sacarídeos. 
A série também retém bem os álcoois de açúcar e 
pode ser usada para separar misturas entre os 
mesmos. Os açúcares neutros podem ser 
separados usando apenas água como fase móvel.

Figura 5: Análise de 
manitol e sorbitol.

Na igura 5, vemos que a coluna SP0810 8C 8 x 
100 mm (ID x L) é capaz de separar sorbitol e 
manitol com uma resolução maior que 2.0 
como é requerido pela versão USP 40 da 
Farmacopeia Americana (USP). Para mais 
informações, entre em contato conosco!
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Amostra : 10 μL
1. Polissacarídeos
2. Sacarose
3. Glicose
4. Frutose

SUGAR SC1011 8C

As colunas SUGAR SC1011 8C  de dimenções 8.0 x 100 I.D. x L (mm)  pertencem as categorias L19 e L22 da 
USP.  São colunas que contém cálcio (Ca) como contra-íon e possuem dois modos de separação: troca de 
ligantes (LEX) e exclusão por tamanho (SEC). As colunas SC1011 8C têm somente 100mm de 
comprimento, com o objetivo de reduzir o tempo de elução de apicações simples como a apresentada a 
seguir na igura 6:

Figura 6 - Comparativo de análise de açúcares mais comuns em sucos e refrigerantes.

Figura 7: Análise rápida de pirulito de laranja com 
coluna Sugar SC1011 8C.

As colunas SUGAR SC1011 8C se fazem especialmente 
interessantes para a análise da indústria alimentícia e 
sucro-alcooleira, para quantiicação de sacarose, 
glicose e frutose principalmente em matrizes como 
reatores biológicos, sucos e alimentos diversos, 
como balas.
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As colunas Rapid Sugar são excelentes ferramentas para o desenvolvimento de métodos rápidos 
para a análise de açúcares, ácidos orgânicos e álcoois de açúcares. É importante lembrar que 
antes do início de um desenvolvimento é necessário que se avalie corretamente os tempos de 
eluição dos analitos de interesse, de forma a garantir uma separação adequada em relação às 
exigências do método.

Para dúvidas de utilização e viabilidade de um método, contate a Shodex ou Acore Consumíveis. 
Nossas equipes técnicas estão sempre disponíveis para lhe servir.

Notas Finais



Showa Denko America 420 Lexington Av  New York, NY 10070
• www.shodexhplc.com   • (212) 370 - 0033 

Acore Consumíveis - Rua Itagyba Santiago, 100 - São Paulo – SP
• www.acoreconsumiveis.com.br   • (11) 5671-8100 
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