
Vários autores têm chamado o século 20
“o século da cromatografia”, uma vez que essa
técnica foi altamente importante no
desenvolvimento de várias áreas das ciências
físicas e biológicas durante todo este século. No
momento, existem indicações que as
cromatografias e as suas técnicas relacionadas
também proporcionarão relevantes contribuições 
neste século 21. 

Porém, uma indagação que surge desta
colocação é se a cromatografia teve início 
somente no século 20. A resposta a essa pergunta 
é sim e não, sendo que respostas mais definitivas
serão descritas paulatinamente, em maior
profundidade, em uma série de artigos que serão
publicados na seção Pilares da Cromatografia.

Os métodos de separação têm sido
empregados durante quase toda a história da
humanidade. Atividades como remoção de
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contaminantes por filtração em areias ou de
excesso de sal por contato com certas folhas
encontram-se descritas na Bíblia e em trabalhos
gregos e egípcios antigos. Outros métodos de
separação, como destilação, extração por
solvente e amalgamação, foram empregados
pelos alquimistas. Os efeitos resultantes da
“adsorção” foram descritos no século 16 para um 
processo de preparação de vinho branco a partir
de vinho tinto. No século 19, alguns cientistas
aplicaram diferentes sólidos para “filtração”,
remoção de algumas componentes ou
fracionamento de líquidos, enquanto outros
fizeram esses fracionamentos em papel.

As separações realizadas em papel com
desenvolvimento no modo circular para a
identificação da “composição” de sais
inorgânicos foram iniciadas por F.F. Runge em
1834. A sua grande obra foi um livro publicado

em 18551 (Figura 1). Também no meio do século
19, C.F. Schönbein2 e F. Goppelscröder3

introduziram separações feitas em tiras de papel,
aplicando um tipo de desenvolvimento
ascendente (Figura 2) e supuseram que a subida
observada foi devido à “ação capilar”, similar à
ascendência de seiva em um árvore. As
separações aplicando o desenvolvimento circular 
com água e uma camada de gelatina espalhada
sobre uma placa de vidro foram descritas em
1889 por Beyerlink4 e um tipo de troca iônica, na
qual amônia era substituída por íons potássio
durante a passagem de urina de vacas através de
um zeólito natural, foi descrito,
independentemente, por Thompson5 e por Way6

em trabalhos publicados em 1850. Uma
descrição de separações de sais inorgânicos que
ocorreram devido à passagem de um líquido
através de um sólido disposto em uma coluna foi
publicado por Reed, em 1893, utilizando caulim
como fase estacionária e água como fase móvel7.
Day, nos EUA8, e Engler e Albrecht, na
Alemanha9, utilizaram colunas de fuller´s earth
(barra de pisoeiro, um produto natural de silicato
de alumínio e magnésio) e soluções de petróleo
em éter de petróleo (de ponto de ebulição baixo)
para fracionar petróleo, em um processo que hoje 
é chamado “análise frontal”. Estes últimos
pesquisadores também utilizaram o
desenvolvimento ascendente (Figura 3), mas
continuaram o processo até coletar as frações
separadas, o que permitiu distinguir as diferentes 
fontes das amostras de petróleo.
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Figura 1. Capa do livro de Runge (1855).
Figura 2. Sistema para separações em papel utilizado por
Schönbein e por Goppelscröder.



Essas separações ocorreram como
consequência de um dos mecanismos hoje
consagrado em cromatografia, mas os processos
envolvidos não foram apropriadamente
reconhecidos nesses experimentos do século 19.
Este reconhecimento somente aconteceu no
início do século 20 com os trabalhos publicados
pelo russo Michael Semenovich Tswett, que
identificou o mecanismo do seu processo da
separação como o de adsorção e introduziu a
palavra cromatografia ao mundo da ciência.

Michael Tswett nasceu em 14 de maio de
1872 em Asti, no norte da Itália. Seu pai, o russo
Semen Nikolaevich Tswett, era um oficial da
secretaria de finanças do governo russo. Sua
mãe, Maria Dorozza, nasceu na Turquia, porém
tinha descendência italiana. Ela foi para a Rússia
trabalhar e casou-se com o Sr. Semem Tswett. As 
responsabilidades do Sr. Semen Tswett faziam
com que ele viajasse muito e a sua esposa quase
sempre o acompanhava. Após um período em
Gênova, o casal planejou férias ao norte da Itália. 
Infelizmente, Maria Dorozza Tswett ficou
doente, deu à luz prematuramente a um menino
e, logo depois, faleceu. O pai junto com o filho e
uma “enfermeira lactante” foi para Lausanne, na
Suíça. Lá ele deixou o seu filho, ainda bebê, aos
cuidados de uma família e voltou para o seu

trabalho na Rússia, visitando o seu primeiro filho 
com certa frequência. A educação primária e
secundária de Michael Tswett ocorreu em
Lausanne e a sua primeira língua foi o francês,
aprendendo, mais tarde, o alemão e o inglês na
escola. Em 1882, o Sr. Semen Tswett com a sua
família (o seu segundo casamento deu-lhe mais
cinco filhos) mudaram-se para Genebra na Suíça
a mando do seu serviço na Rússia Imperial.
Michael mudou-se de Lausanne para Genebra
para viver com a sua família e, com ela, começou
a aprender russo. 

Após completar o colégio em Genebra,
Michael iniciou seus estudos universitários na
Universidade de Genebra. Obteve seu
bacharelado em ciências com ênfase em botânica 
em 1893. Pela sua monografia de bacharelado,
desenvolvido com o Prof. Chodat, ele recebeu o
prêmio “H.Davy” em 1894.

Em 1893 Michael Tswett começou os seus 
estudos de doutorado na Universidade de
Genebra no Laboratório de Botânica Geral do
Prof. Marc Thury. O seu co-orientador foi Dr.
John Briquet, um “assistente” do Prof. Thury. A
sua tese de doutorado, aprovada em 1896,
descreveu a estrutura da célula, o movimento do
protoplasma dentro da célula e a estrutura de
cloroplastos. Parte dessa tese indicou a
importância da clorofila e sua contribuição à
assimilação da energia solar pela planta, o que
marcou o início de um assunto que ocuparia o
restante da sua vida. 

Após obter o seu doutorado, Michael
Tswett (Figura 4), com 24 anos de idade, viajou
para Rússia para tentar um emprego, pois seu pai
e a sua família haviam voltado, em 1895, para a
cidade de Simferopol. A Rússia era um lugar
onde Michael Tswett nunca tinha morado e
possuía uma língua que ele mal falava. Após
algumas tentativas decepcionantes de conseguir
um emprego em uma área relacionada à botânica
e tendo descoberto que um doutorado no
“exterior” não era reconhecido pelas autoridades
russas, Michael Tswett resolveu iniciar um outro
projeto de pós-graduação, um mestrado, em São
Petersburgo, trabalhando como assistente de
laboratório e dando aulas à noite. A sua
dissertação de mestrado foi desenvolvida no

2009 |  v .  1  |  n .  1 9

S c i e n t i a  C h r o m a t o g r a p h i c a

Figura 3. Sistema para separações em coluna utilizado por
Engler e Albrecht.



laboratório do Prof. F. Lesgaft e tratou da
estrutura físico-química do grão da clorofila. Ela
foi defendida em 1901 na Universidade de Kazan 
(Figura 5). Após o sucesso da sua defesa do
mestrado, Tswett tentou uma posição nessa
universidade. Ele recebeu uma indicação, mas a
vaga demorou a ser aberta e Tswett aceitou o
convite de um dos seus professores de São
Petersburgo, Prof. D.I. Ivanovskii, recentemente
indicado para ser o catedrático de botânica na
Universidade de Varsóvia, para acompanhá-lo.

Desta forma, em janeiro de 1902, Tswett
mudou para Varsóvia, na parte da Polônia
ocupada pela Rússia Imperial, para trabalhar
como instrutor de laboratório no Departamento
de Anatomia e Fisiologia de Plantas da
Universidade de Varsóvia. É importante indicar
que a Universidade de Varsóvia foi considerada
uma das universidades do sistema russo, com
aulas em russo. Outras universidades, na parte
oeste da Polônia ocupada pelos alemães,
mantiveram as aulas em polonês. 

Em 1902, Tswett foi promovido a
professor assistente e lhe foi permitido ministrar
aulas teóricas. Em 1907, ele foi nomeado
“Lecturer” (equivalente a professor assistente
doutor) no Instituto Veterinário da universidade.
Em 1908, Tswett transferiu-se para o Instituto
Politécnico de Varsóvia, onde foi nomeado
“Senior Lecturer” (professor associado) em
botânica e agricultura. Casou-se com Helena
Trusiewicz, de origem checa, em 1907 (Figura 6).

Durante a pesquisa para seu mestrado em
São Petersburgo, Tswett observou que anéis com 
cores diferentes apareciam quando ele filtrava
um extrato de clorofila em certo tipo de papel.
Ele concluiu que o extrato não continha uma
única substância, mas vários compostos. Assim,
quando iniciou a sua pesquisa em Varsóvia com
a intenção de escrever uma nova tese de
doutorado, Tswett fez alguns experimentos na
tentativa de separar esses possíveis componentes 
presentes em extratos da clorofila. 

A primeira etapa dos experimentos de
Tswett consistiu na obtenção de um extrato de
folhas de diversas plantas. Para isso, ele testou
vários solventes orgânicos e notou que cada
solvente mostrou um comportamento diferente:
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Figura 4. Michael Semenovich Tswett em Genebra, na
época da defesa do seu doutorado obtido na suíça em 1896.

Figura 5. Michael Semenovich Tswett em São Petersburgo, na
época da defesa do seu mestrado no São Petersburgo em 1901. 

Figura 6. A senhora Helena Trusiewicz Tswett.



etanol e acetona extraíam uma quantidade
relativamente grande de substâncias, enquanto
que dois tipos de éter de petróleo, isto é, frações
de hidrocarbonetos com pontos de ebulição
diferentes, extraíam quantidades bem mais
reduzidas. Por outro lado, uma vez extraída por
etanol, todo o extrato também era solúvel nos
éteres de petróleo. Essa observação não foi
inédita, pois seus predecessores já tinham
relatado este comportamento e tinham
interpretado como resultante da transformação
do “composto” extraído. A consideração de
Tswett foi que se tratava de uma série de
compostos diferentes e que alguns destes eram
mais retidos pela estrutura da planta,
requisitando um solvente mais forte para
extraí-los. Por outro lado, uma vez removido da
planta, esta “força” que mantinha o composto na
planta se extinguia e a solubilidade dependia do
composto isolado e não do complexo com a
planta. Hoje é reconhecido que essa
interpretação estava correta.

A próxima etapa foi separar esses
compostos. Nos experimentos iniciais, Tswett
adicionou diversos tipos de sólidos orgânicos e
inorgânicos a uma série de frascos contendo o
extrato dissolvido na fração de éter de petróleo
com ponto de ebulição mais alto e observou que
cada sólido retirou uma parte do extrato.
Realmente, essa série de etapas com um extrato
revelou a presença de diversas substâncias.

Ele descreveu esses experimentos e
apresentou as suas conclusões preliminares em
uma reunião da Sociedade de Naturalistas da
Universidade de Varsóvia em março de 1903
para uma plateia de aproximadamente 40
pessoas, sendo alguns botânicos e químicos. Um
relatório dessa apresentação indicou que Tswett
mostrou vários diagramas, porém, como era
comum naquela época, quando estes resultados
foram publicados (em russo) na revista da
sociedade em 1905 (Figura 7)10, nenhum
diagrama foi incluído na versão impressa. Em
um trabalho recente11, um diagrama (Figura 8)
foi feito baseado na descrição das etapas contida
no trabalho publicado em 1905 e ele confirmou a

descontinuidade das etapas de separação
envolvidas no processo que Tswett chamou
“absorção por precipitação”. 

Neste trabalho publicado em 190510,
Tswett também indicou que frações poderiam ser 
obtidas por um processo que ele denominou
“adsorção por filtração”, realizado em papel de
filtro contendo uma camada de sólido. Algumas
pessoas consideram esta a primeira “descrição”
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Figura 7. Primeira página do trabalho de M. Tswett de 1903 
em Tr. Protok. Varshav. Obshch. Estertvoispyt. Otd. Biol.
1903, 14, 20-39 (data de publicação: 1905).

Figura 8. Esquema do sistema de extração descrito pelo Tswett
na sua apresentação em 1903 11. Y = amarelo; G = verde.



da “cromatografia”. Entretanto, esse trabalho de
1905 não continha a palavra “cromatografia” e a
descrição da “adsorção por filtração” estava
menos clara que as descrições apresentadas nos
trabalhos dos pesquisadores que “filtravam”
petróleo. 

Em 1905, Tswett publicou um outro
trabalho12 no qual ele criticou os resultados
publicados recentemente por um dos professores
mais renomados da sua área13, o Prof. Hans
Molisch, professor catedrático do Instituto de
Fisiologia de Plantas da Universidade de Praga.
No seu trabalho, o Prof. Molisch descreveu os
pigmentos extraídos de algas marrons, obtidos
pelo processo de cristalização. Com esse
processo, o componente majoritário foi isolado
na forma sólida e os componentes em
quantidades menores foram desprezados. Com
isso, foram identificadas várias clorofilas
diferentes, originadas de diferentes algas, que
foram correlacionadas com suas origens.

Tswett havia iniciado um estudo com algas
em uma das suas frequentes viagens ao norte da
Alemanha e discordou dos resultados do Prof.
Molisch, indicando que ele havia desenvolvido
“um novo e confiável” método de analisar
extratos e que esse método indicou a presença de
mais de uma “clorofila” no extrato de uma
espécie, sem entrar em detalhe sobre esse novo
método. A resposta de Molisch foi imediata14,
rejeitando os comentários de Tswett e indicando
que não deveria ser permitido publicar um
trabalho sem apresentar dados, ponto de vista este
também defendido por Kohl15.

Em resposta, em 1906, Tswett publicou
dois trabalhos detalhados no Berichte der
Deutschen Botanischen Gesellschaft16,17, a
revista mais importante da sua área de atuação,
apresentando uma descrição do seu método e os
resultados obtidos com extratos contendo
clorofila (Figura 9). Na descrição minuciosa das
suas pesquisas (mas ainda sem figuras ou
diagramas) Tswett indicou que usou um tubo de
vidro contendo um sólido, orgânico ou
inorgânico, tendo sido testados mais de cem
sólidos, dos quais os melhores foram carbonato

de cálcio, inulina (um polissacarídeo) e alumina,
para a separação dos pigmentos extraídos das
folhas de plantas. A separação aconteceu pela
passagem, descendente, da solução do extrato
em um líquido apolar e que, na sua interpretação,
as substâncias mais atraídas pelo sólido forçaram 
as menos atraídas a percorrerem maiores
distâncias dentro da coluna. 

Tswett descreveu um processo que, hoje, é 
chamado cromatografia líquido-sólido em
coluna seca, na qual a solução da amostra é
colocada no topo de um sólido seco (no
vocabulário de hoje, uma fase estacionária)
contido dentro de um tubo de vidro.
Aparentemente, nesses experimentos de Tswett,
a solução inicial, contendo a amostra,
encontrava-se relativamente diluída, pois
algumas bandas distintas já eram evidentes
somente com a passagem dessa solução. Após a
passagem do solvente no qual a amostra estava
dissolvida, iniciou-se a passagem do solvente
puro (no vocabulário de hoje, uma fase móvel).
Várias fases móveis apolares foram testadas e a
melhor foi o dissulfeto de carbono. A separação
foi sinalizada pelas bandas de diferentes cores
que apareceram e a passagem da fase móvel foi
cessada quando as substâncias se separaram, sem 
serem eluídas da coluna. Nenhum dos trabalhos
de Tswett descreveu a etapa de eluição como o
termo é empregado hoje. O isolamento das
substâncias separadas foi feito empurrando o
sólido para fora da coluna, separando as bandas
de cor diferente com uma espátula, e extraindo
com um solvente adequado a(s) substância(s)
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Figura 9. Títulos dos artigos publicados em 1906: (a) M.
Tswett, Ber. Deutsch. Bot. Ges., 1906, 24, 316-32316; (b) M. 
Tswett, Ber. Deutsch. Bot. Ges., 1906, 24, 384-39317.



contida(s) nas bandas, para obter o seu espectro
de absorbância no UV-visível.

É importante salientar que o próprio
Tswett considerou as separações realizadas por
esse novo método como uma ferramenta que
permitiu estudos de diferentes pigmentos
extraídos das plantas, sendo que o alvo de seus
estudos foi identificar os diversos compostos que 
constituíam os seus extratos, comparando as
distâncias percorridas e as cores das bandas umas 
com as outras, na tentativa de descobrir
substâncias comuns a todas as plantas e as que
poderiam ser específicas de uma ou outra planta.

Para a história da ciência de separação, os
trabalhos de 190616,17 são considerados de alta
importância porque neles Tswett atribuiu,
corretamente, o mecanismo envolvido na
separação, que se baseia na adsorção diferencial
dos componentes da amostra pelo sólido (fase
estacionária) contido na coluna, ocorrendo o
desenvolvimento pela passagem do solvente (fase
móvel), o qual carregava os compostos menos
atraídos pelo sólido para distâncias maiores
dentro da coluna. Tswett cuidadosamente
distinguiu a “adsorção” que ocorria quando a fase
móvel era descendente do processo de “ação
capilar” das separações ascendente de Schönbein2

e Goppelscröder3, implicando que o mecanismo
era diferente. Porém, em trabalhos subsequentes,
Tswett admitiu que ambos os processos poderiam
acontecer por um mecanismo similar, o de
adsorção.

De igual ou maior importância para as
separações, esses trabalhos16,17 introduziram,
pela primeira vez, a palavra “cromatografia”,
para denominar o processo que estava ocorrendo
(ver esta palavra no título do segundo trabalho,
Figura 9b). Nesses trabalhos encontram-se, além
do nome da técnica, a palavra “cromatograma”, 
para descrever um desenho das bandas separadas 
na coluna; o cromatograma registrado por Tswett 
era visualizado dentro da própria coluna de
vidro, similar ao que acontece hoje em
cromatografia planar. 

A origem das palavras utilizadas por
Tswett também é polêmica. A palavra “cromo”
vem do grego chroma, com o significado de cor,
e a “grafia” também vem do grego graphe,

significando escrever. Entretanto, Tswett, nos
trabalhos de 1906 nos quais usou as palavras pela 
primeira vez16,17, cuidadosamente indicou que a
separação não dependia da cor, mas sim das
interações das substâncias, coloridas ou não,
com a fase estacionária, aplicando o mecanismo
de adsorção. Entretanto, a palavra chroma
poderia ter outra origem: a palavra russa tsvet (a
mais apropriada transliteração do seu nome russo 
para o inglês, sendo que “tswett” encontra-se na
ortografia alemã) também significa cor. Parece
que Tswett utilizou a palavra de origem grega do
seu próprio nome  para denominar a
“descoberta” dessa “nova” técnica. Em
consideração a esse fato, alguns usuários da nova 
técnica, nas décadas seguintes, a chamaram
“Tswettography”.

Um aluno de pós-graduação da
Universidade de Berlim, Gottfried Kränzlin, após
ler os dois trabalhos de 1906, decidiu adotar essa
nova técnica na sua tese na área de botânica. O
objetivo do seu trabalho foi realizar um estudo de
plantas com folhas listradas, um fenômeno que
pode ser natural ou induzido por uma infecção.
Ele estudou 17 plantas, descrevendo suas
anatomias e as presenças de certos íons
inorgânicos, e aplicou a técnica de Tswett para
separar os constituintes orgânicos. Para as suas
extrações, ele utilizou etanol na primeira etapa de
extração das folhas, evaporou esse solvente e
reextraiu o sólido com dissulfeto de carbono,
aplicando essa solução em uma coluna de
carbonato de cálcio contido em um tubo de vidro
de 100 mm x 1,5 mm (a fase estacionária era de 50 
mm). Quando todo o dissulfeto de carbono passou 
através da coluna, as posições e as cores das
bandas foram registradas e, a seguir, uma
quantidade de benzeno foi adicionada ao tubo e as
mudanças nas posições e nas cores foram
novamente registradas e comparadas. Os
diagramas resultantes, dois cromatogramas, são,
provavelmente, os primeiros cromatogramas com
eluição por gradiente em etapas (Figura 10).
Finalmente, o sólido foi removido da coluna e as
bandas separadas foram extraídas. Essas soluções
foram então caracterizadas pela absorbância
espectroscópica. A tese de Kränzlin18 comparou
os cromatogramas obtidos por ele com os dados
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apresentados por Tswett nos trabalhos de
190616,17 e com um outro trabalho de Tswet
datado de 190719, confirmando as conclusões de
Tswett sobre a variedade de compostos extraídos
das folhas, porém discordando de uma das
identificações. A segunda eluição com benzeno
separou uma banda em duas. 

Após a defesa da sua tese em fevereiro de
1908, Kränzlin publicou um trabalho20 sobre a
aplicação da nova técnica de cromatografia.
Infelizmente, este trabalho, que confirmou a
utilidade da cromatografia para estudos de
extratos, não teve qualquer repercussão entre a
maioria dos químicos e biólogos da época.

Como de hábito, nos períodos entre as
aulas, Tswett e sua esposa viajaram para o oeste
da Europa. Ele utilizou o seu tempo de férias em
visitas aos diversos laboratórios e bibliotecas e
para coletar amostras. Em maio e junho de 1907,
ele participou de duas reuniões da Sociedade
Alemã de Botânica e demonstrou a sua nova
técnica. O aluno de pós-graduação Kränzlin
assistiu a uma dessas apresentações e discutiu as
separações de clorofilas com Tswett. Após a

defesa, Kränzlin enviou uma cópia da sua tese
para o Tswett, que estava começando a escrever a 
sua mais importante obra, um livro que serviria
para obter um doutorado na Rússia Imperial. 

A tese de Tswett, sobre as clorofilas no
mundo das plantas e dos animais, foi submetida à
publicação no fim de 1908 como um livro, que era 
o requisito das autoridades russas e, finalmente,
publicada em 1910 (Figura 11). A sua defesa de
tese, com uma banca composta pelos Professores
D. Ivanovskii e W. Chmielewski, da botânica, e
pelo Professor B.Kurilov, de química, ocorreu no
dia 28 de novembro de 1910, conferindo o título
de Doutor em Ciências ao Tswett. Em 1911 o
livro ganhou um prêmio, o Prêmio Akhmatov, e
Tswett recebeu uma quantia significativa de
dinheiro, da Academia de Ciências da Rússia
Imperial (Figura 12). 

O objetivo principal da tese foi comparar as 
substâncias relacionadas às clorofilas, às
xantofilas e aos carotenóides encontrados em
diferentes plantas e animais, empregando a
cromatografia. Além da anotação da posição da
banda colorida no cromatograma, ele retirou a
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Figura 10.: Três pares de cromatogramas de Gottfried
Kränzlin. (a) após a primeira eluição com dissulfeto de
carbono; (b) após a segunda eluição com benzeno. III =
extrato das folhas de Pinus aucaparia fol. luteo variegatia; 
X = extrato das partes amarelas das folhas  de Abutilon spec. 
Erfurter Glocke;  XV = extrato das partes amarelas das
folhas de Evonymus Japonicus fol. aweomarginatis.

Figura 11. Capa do livro de M.S. Tswett, publicado em 1910,
apresentado como sua tese de doutorado na Rússia Imperial.



fase estacionária da coluna, separou as bandas,
extraiu o composto com solvente e registrou o
espectro UV-visível. Pela técnica cromatográfica,
ele “identificou” vários compostos constituintes
de seus extratos. É importante indicar que Tswett
queria conseguir um número máximo de
compostos para realizar essas comparações, em
vez de tentar obter somente um composto puro,
após uma série de etapas envolvendo extrações
com diferentes solventes, como foi a prática na
época. Por outro lado, ele não tentou estabelecer

outras propriedades dessas substâncias e, por isso, 
foi criticado pelos químicos e botânicos
tradicionais que acreditavam que, mesmo
apresentando comportamento reprodutível em
várias etapas, um composto não pode ser
considerado puro se não se apresentar em uma
forma cristalina, com ponto de fusão definido.
Essa polêmica continuou por quase duas décadas
após a publicação do livro de Tswett, que foi
traduzido para o francês e o alemão, e fez com que 
houvesse uma certa demora na aceitação da
técnica cromatográfica. 

No livro, foram apresentadas figuras
ilustrando o “equipamento” utilizado pelo
Tswett (Figura 13). Nas suas descrições, Tswett
indicou que o desenvolvimento do
cromatograma (tubo com bandas na parte
superior direita da Figura 13) pode ser feito sem
nenhuma ajuda ou aplicando pressão (ver o
bulbo de borracha que pode pressurizar o
manifold, o qual suporta vários tubos de
separação e o manômetro de mercúrio. O
manifold continha parafusos de aperto –
destaque na parte superior centro da Figura 13 –
para fechar um ou mais dos tubos) ou vácuo de
um aspirador de água (ver o kitassato na parte
superior esquerda da Figura 13). A maioria das
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Figura 12. Dr. Michael Tswett em Varsóvia, 1911.

Figura 13. Alguns dos equipamentos utilizados por Tswett na sua tese.



suas separações foi realizada em tubo de 1,5 mm
de diâmetro interno, mas Tswett também indicou 
que tubos de até alguns centímetros de diâmetro
interno mostraram comportamentos similares.

Após a defesa, Tswett continuou publicando 
trabalhos sobre as clorofilas, as xantofilas e os
carotenóides (o currículo dele inclui mais de 50
trabalhos publicados, a maioria em francês ou
alemão – um fato curioso é que nunca teve um
coautor). Três deles são importantes
considerando-se a controvérsia/polêmica sobre o
melhor método de realizar purificações de extratos, 
cristalização – o método de Willstätter (professor
titular no Instituto Politécnico de Zürich naquela
época, mais tarde catedrático do Instituo de
Química Kaiser Wilhem em Berlim-Dahlem, que
ganhou o Prêmio Nobel de 1915 por suas
contribuições aos estudos de carotenóides) e de
vários outros pesquisadores – ou a cromatografia,
tendo até aquele momento Tswett como seu
promotor. Três trabalhos trataram da identificação
das clorofilas21-23. Tswett indicou que duas
clorofilas distintas podem ser separadas pelo
método de cromatografia e que esses dois
compostos apresentaram espectros no visível
característicos e diferentes. Por outro lado, mesmo
admitindo que poderia existir mais de uma
clorofila, uma vez que, após uma longa extração
por Soxhlet, eles também encontraram um segundo 
composto pelo método de cristalização,
considerado um artefato causado pelo calor, o
grupo de Prof. Willstätter, que tinha uma tradução
para o alemão do livro de Tswett, acreditou que o
processo cromatográfico, isto é, as interações com
a fase estacionária causaram modificações nas
estruturas da clorofila da planta24.

Uma controvérsia similar ocorreu com as
xantofilas. Tswett relatou a presença de quatro
xantofilas distintas. Novamente, Prof. Willstätter 
e alguns outros pesquisadores acreditavam que
existia somente um composto nas plantas e que
os solventes ou o sólido utilizados para a
separação induziam a presença dos demais
compotos. Um aluno do grupo do Prof.
Willstätter “comprovou” essa hipótese ao
colocar uma xantofila purificada por
cristalização em uma coluna de carbonato de
cálcio e eluír com álcool. Mais de uma banda foi

observada e o Prof. Willstätter considerou-as
como degradação na coluna. Por outro lado,
Tswett já tinha mencionado, nos trabalhos de
1906 e em outros subsequentes, que um certo
cuidado deveria ser tomado com alguns dos
componentes extraídos das plantas, devido às
suas instabilidades, e indicou a combinação de
carbonato de cálcio ou alumina com álcool como
uma das catalisadoras dessa ocorrência. 

Os trabalhos polêmicos desses
pesquisadores estimularam dois alunos de Prof.
Charles Dhéré, da Universidade de Fribourgo
(Suíça) a investigar essas substâncias com
cuidado. O primeiro destes alunos, Wladyslaw
Franciszek de Rogowski, um polonês de
Varsóvia, iniciou seus estudos com o Prof. Dhéré 
em 1911. É possível que Rogowski tenha
chegado a Fribourgo com uma cópia do livro do
Tswett. Muito provavelmente ele e seu professor
basearam as suas pesquisas nos trabalhos
publicados por Tswett. O projeto de Rogowski
foi comparar as “clorofilas” obtidas pelos dois
métodos, a cromatografia e a cristalização.
Resultados preliminares foram apresentados à
Academia de Ciências da França (e publicados
na ata da reunião25) em 1912. A publicação
indicou que a realização dos experimentos pelos
dois métodos seguiu as etapas da relevante
literatura e que a cromatografia, utilizando o
método do Tswett, resultou em dois compostos,
hoje chamados clorofila a e clorofila b, com
espectros ultravioleta e de fluorescência
distintos, enquanto que somente um dos dois
compostos obtidos por cristalização parecia
puro, pois o outro apresentou um espectro de
absorbância no ultravioleta com as bandas dos
dois compostos separados pelo método de
Tswett.

A tese de doutorado do Rogowski26

continha um desenho do aparelho que ele
utilizou para a cromatografia (Figura 14). Em
vez da constrição que dificultava a remoção da
fase estacionária no sistema de Tswett após o
desenvolvimento do cromatograma dentro da
coluna, o final da coluna possuía uma cortiça
perfurada. Similar aos trabalhos de Tswett, as
separações de Rogowski utilizaram carbonato de 
cálcio como fase estacionária e dissulfeto de
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carbono como fase móvel e a passagem da fase
móvel era assistida por vácuo.

O segundo aluno de Prof. Dhéré foi
Guglielmo Vegezzi, um suíço que começou sua
pesquisa em 1912. Entretanto, a prestação de
serviço no exército suíço, durante a Primera
Guerra Mundial, impediu que ele defendesse a sua 
tese antes de 1916. Vegezzi, em sua pesquisa,
aplicou a técnica cromatográfica para determinar
pigmentos em invertebrados, mais
especificamente em fígado de um tipo de lesma e
em ovos de um tipo de caranguejo. Seus estudos
resultaram em seis trabalhos publicados27-32. A
sua tese33 mostrou um sistema cromatográfico
(Figura 15) descrito como um aprimoramento do
modelo de Rogowski, sendo que toda a fase
estacionária pôde ser vista, permitindo assim um
melhor controle do desenvolvimento do
cromatograma com respeito aos compostos mais
retidos.

Nesse período (1912-1916), o Prof. Dhéré
também publicou vários outros trabalhos, porém
nenhum aplicando a cromatografia. Após 1916,
as responsabilidades administrativas do Prof.
Dhéré ocasionaram uma redução das suas
atividades de pesquisas e nenhum outro trabalho
aplicando a cromatografia foi feito. Por outro
lado, uma das primeiras biografias de Tswett foi
de autoria do Dhéré34.

Os trabalhos de Tswett também
despertaram o interesse de pelo menos um
pesquisador que residia no outro lado do Oceano
Atlântico. Leroy Sheldon Palmer, um engenheiro
químico, iniciou uma pesquisa para obter um
doutorado com Prof. Henry Eckles, da
Universidade de Missouri, nos Estados Unidos e,
após ler os trabalhos publicados nas revistas
alemães, também resolveu testar ambos os
métodos para a desenvolvimentos de
carotenóides. O seu objetivo foi investigar os
carotenóides extraídos de diversos produtos de
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Figura 14. Sistema cromatográfico utilizado por
Rogowski, aluno de Dhéré. (a) coluna cromatográfica de

vidro, 250 mm × 20 mm d.i.; (b) cortiça com múltiplas
perfurações, 10 mm de altura; (c,d) peça de madeira para
empurrar a fase estacionária fora da coluna; (e) tubo de
vidro de proteção; (f) rolhas de borracha; (g) disco de
porcelana perfurado; (l) frasco de vidro; (m) funil; (w)
aspirador de água.

Figura 15. Sistema cromatográfico utilizado por Vegezzi,
outro aluno de Dhéré. (t) coluna cromatográfica de vidro,

350 mm × 16 mm d.i.; (m) tubo de vidro de proteção; (v) lã
de vidro com 5 mm de altura; (l) cortiça com múltiplas
perfurações; (d) disco de porcelana perfurado; (s) rolhas de
borracha; (w) saída para o aspirador de água.



origem animal e tentar verificar se existia uma
correlação entre a dieta dos animais e o leite ou a
carne produzidos. Logo depois de ter iniciado a
sua pesquisa, Palmer decidiu focalizar na
cromatografia, utilizando inulina ou sacarose
como fase estacionária e dissulfeto de carbono
como fase móvel (Figura 16). Ele realizou os
experimentos da mesma maneira que a escrita por
Tswett, começando com a coluna seca,
adicionando uma solução relativamente diluída
do seu extrato e parando quando as bandas
coloridas tivessem sido separadas para registrar o
cromatograma (Figura 17). Entretanto, em vez de
retirar a fase estacionária da coluna, como foi feito 
em todos os trabalhos de Tswett, Palmer resolveu
continuar a eluição, após já ter registrados os
cromatogramas, coletando as bandas eluídas para
a obtenção dos seus espectros UV-visível. A sua
tese35 indicou, entre outros resultados, que tanto o
leite como a manteiga da vaca apresentaram
composições relativas e absolutas diferentes dos
carotenóides, dependendo se a vaca se alimentou
de pastagem ou de feno seco, estabelecendo assim 
uma relação direta entre a comida da vaca e os
componentes presentes no leite. Após a defesa da
tese, Palmer continuou na Universidade de
Missouri como professor assistente doutor,
transferindo-se para a Universidade de Minnesota

em 1919 como professor associado. Em 1922, foi
promovido a professor titular. A sua linha de
pesquisa continuou relacionada aos carotenóides
e um livro definitivo sobre o assunto, contendo
um capítulo detalhado sobre como realizar a
cromatografia líquido-sólido, foi publicado em
192236.

Uma vez completado o doutorado, requisito
das autoridades russas para desfrutar de uma
posição de direção, Tswett dedicou uma
considerável parte do seu tempo na tentativa de 
conseguir uma cadeira universitária, sem sucesso
imediato. Isso não deveria ser considerado
surpreendente, uma vez que na Rússia Imperial
havia somente nove grandes universidades nas
quais uma posição de catedrático podia ser
conseguida; entretanto nem todas essas
universidades possuíam um jardim botânico, como
ele desejava. Para complicar o seu futuro, a sua
saúde começou a deteriorar – aparentemente ele
sofria de problemas cardíacos – e os eventos na
Europa, fora da universidade, também interferiram.

Em 1908, antes da defesa da sua tese,
Tswett saiu da Universidade de Varsóvia para
atuar como professor associado no Instituto
Politécnico de Varsóvia, onde ele continuou
após a defesa. Os alunos consideravam que ele
apresentava aulas excelentes e, devido a isso, as
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Figura 16. Sistema cromatográfico
utilizado por Palmer.

Figura 17. Dois cromatogramas da tese de Palmer: (a) extrato de cenoura; (b) extrato
de feno seco.



suas disciplinas eram muito procuradas.
Entretanto, a preparação e a apresentação das
aulas causavam-lhe muito desgaste e ele
precisava solicitar licenças saúde com
frequência. Em 1915, durante a Primeira Guerra
Mundial, com as tropas alemães avançando para
Varsóvia, ele, junto com os outros professores e
alguns alunos do Instituto Politécnico,
transferiram-se para Nizhnii Novgorod, onde
fundaram o Instituto Agronômico de Gorkii.

Em 1917, Tswett finalmente recebeu a tão
desejada indicação para uma cadeira de
catedrático, na Universidade de Ture’ev (na
época, parte da Rússia Imperial, hoje a cidade de
Tartu, capital de Estônia). Lá ele lecionou por
menos de um semestre quando, novamente, foi
necessário transferir-se, pois as tropas alemães
começaram a ocupar a cidade. Tswett mudou-se
em fevereiro de 1918 para Voronezh, onde ele
foi indicado para a cadeira de botânica em uma
nova universidade estadual que estava sendo
criada. Porém, o seu estado de saúde continuou a
piorar e ele faleceu em Voronezh em 26 de junho
de 1919. O seu corpo foi enterrado no cemitério
do monastério de Alekseev, que foi destruído na
Segunda Guerra Mundial.

Os trabalhos de Michael Tswett
focalizaram-se nas identificações das clorofilas
e, mais tarde, dos carotenóides. Ele considerou a
cromatografia uma técnica que lhe permitiu fazer 
as identificações com maior confiabilidade, uma
conclusão que não foi aceita por um número
significativo dos pesquisadores da área de
clorofilas e carotenóides enquanto ele estava
vivo. Por outro lado, ele recebeu indicação para o 
Prêmio Nobel de 1918 por seus trabalhos com as
clorofilas, não pela “invenção” da técnica
cromatográfica, sendo um dos nove candidatos.
Porém o Prêmio Nobel em Química de 1918 foi
dado ao Prof. Fritz Haber do Instituto
Kaiser-Wilhelm em Berlim-Dahlem, devido ao
desenvolvimento da síntese de amônia, uma
importante etapa na produção de fertilizantes, e o 
falecimento de Tswett em 1919 impediu que ele
pudesse ser considerado em outra oportunidade.

Desse relato, hoje é possível indicar que o
nascimento da palavra cromatografia ocorreu
em 1906 e o “pai” é o russo Michael Semenovich
Tswett. Além disso, os vários trabalhos de Tswett
descrevendo a aplicação da técnica da
cromatografia líquido-sólido certamente
influenciaram outros pesquisadores a testarem
esse método de separação nas décadas a seguir.
Entretanto, somente alguns poucos pesquisadores
adotaram a cromatografia líquido-sólido durante a 
sua primeira década, talvez devido às
controvérsias que o próprio Tswett se envolveu.
Em outras palavras, a sua influência em introduzir 
essa técnica no arsenal dos cientistas do mundo é
hoje reconhecida, mesmo não tendo ocorrido esse
reconhecimento durante a sua vida.

Por outro lado, a data das primeiras
separações empregando um dos processos que
hoje compõem as técnicas chamadas
“cromatografia”, nas quais se aplica uma
amostra com seus diversos componentes
dissolvidos em uma fase móvel e percolá-a
através de uma fase estacionária, ocorrendo a
separação devido à migração diferencial,
encontra-se realmente perdida na Antiguidade.
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