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V. O Desenvolvimento da 

Cromatografia em Camada Delgada 

Resumo 
 
 Este capítulo sobre os “Pilares da Cromatografia” descreve os diversos desenvolvimentos e 
aplicações da cromatografia em camada delgada que se baseiam 
no mecanismo de adsorção, inicialmente proposto por Tswett. As 
contribuições de diversos pesquisadores são apresentadas, com 
destaque para os pioneiros que descreveram a técnica pela 
primeira vez, para os que desenvolveram a forma utilizada até 
hoje e para os que contribuíram com o desenvolvimento dos 
aparelhos apropriados. 
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Abstract 
 
 This chapter of “Pillars of Chromatography” describes the diverse developments and applications of 
thin layer chromatography, which employs the adsorption mecha-
nism, initially proposed by Tswett. The contributions of diverse 
researchers are described, with emphasis on the pioneers of the 
technique, those who developed it in the form encountered today 
and those who contributed with enabling instrumention.    
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A cromatografia em papel, com desenvol-
vimento descendente e baseada no mecanismo de 
partição, é uma das técnicas de cromatografia pla-
nar que foi apresentada por A.J.P. Martin e cola-
boradores na década de 40 do século passado. Po-
rém, exemplos de separações realizadas em papel 
foram relatados desde a metade do século XIX 
(1). Similarmente, a outra técnica de cromatogra-
fia planar, a cromatografia em camada delgada 
(CCD), que se baseia no mecanismo de adsorção, 
teve início no mesmo século. Prof. Martinus    
Willem Beijerinck (1851-1931), um botânico, uti-
lizou camadas de amido e de gelatina nos seus 
estudos sobre o crescimento de fermentos e rela-
tou que, em certas condições, aparecia mais de 
uma mancha com propriedades similares, mas não 
idênticas, após determinados tratamentos (2). Um 
aluno dele aplicou a mesma técnica em estudos de 
crescimento de enzimas. Entretanto, Beijerinck 
explorou pouco a técnica e, após as publicações de   
Tswett, ele e seus colaboradores adotaram a cro-
matografia líquido-sólida em coluna. 

Aplicações de superfícies planares com 
sólidos espalhados, com o objetivo de realizar se-
parações analíticas, tiveram início somente em 
1937-1938. O primeiro trabalho foi publicado na 
União Soviética. Dois pesquisadores do Instituto 
de Farmácia Experimental da Universidade      
Estadual de Kharkov, Ucrânia, Prof. Nikolai A. 
Izmailov (1907-1961) (Figura 1) e Maria S      
Shraiber (1904-1992) (Figura 2), sua aluna de 
doutorado, necessitavam de um método rápido 
para a análise de extratos de plantas usados em 
medicamentos. Conhecendo bem os trabalhos de 
Tswett, em suas tentativas iniciais aplicaram a 
cromatografia líquido-sólida em coluna. Porém, o 
processo de Tswett, que requisitava que o sólido 
fosse retirado da coluna para identificar os dife-
rentes constituintes, consumia bastante tempo. 
Para as suas avaliações, eles precisavam de um 
processo mais rápido. Pensaram que o uso do 
mesmo sólido espalhado sobre uma placa de vidro 
poderia funcionar de maneira similar; então cobri-
ram lâminas para microscópio com suspensões de 
vários sólidos, deixaram secar e, depois, deposita-
ram uma gota da solução a ser analisada sobre 
essa camada, mantendo a lâmina na posição hori-
zontal. Depois de a amostra ser aplicada e a man-
cha secar, eles gotejaram uma ou mais gotas do 
mesmo solvente que foi utilizado como eluente na 
separação em coluna diretamente sobre a mancha, 
da mesma maneira que Runge tinha feito para  
obter seus “desenhos” em papel 100 anos antes 
(1). Aplicando esse novo procedimento com os 

óxidos de cálcio, de magnésio e de alumínio como 
adsorventes, eles tiveram sucesso. Os componen-
tes apareceram como anéis concêntricos com dife-
rentes cores, ou diretamente ou quando a lâmina 
era exposta à luz fluorescente. Os pesquisadores 
cuidadosamente comprovaram que a sequência 
dos anéis concêntricos foi a mesma das bandas em 
uma coluna recheada com o mesmo sólido (Figura 
3), mas o desenvolvimento em lâmina consumiu 
somente uma fração do tempo requerido para o 
desenvolvimento em coluna. Eles denominaram 
os “desenhos” na lâmina de “ultracromatogramas” 
e o processo de “cromatografia da mancha” (spot 
chromatography) (3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Fotografia do Professor Nikolai A. Izmailov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Fotografia da Dra. Maria S. Shraiber. 
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O trabalho de Izmailov e Shraiber foi pu-
blicado em uma revista farmacêutica russa que 
não tinha circulação fora da União Soviética. Po-
rém, um resumo foi incluído em uma revisão em 
russo e foi traduzido e publicado Chemical      
Abstracts (5). Esse pequeno resumo despertou o 
interesse de M. O’L. Crowe, que trabalhava no 
Departamento de Saúde do Estado de Nova Ior-
que. Como Izmailov e Shraiber, ele buscava um 
método rápido para determinar as melhores fases 
móvel e estacionária para realizar a cromatografia 
líquido-sólida de várias substâncias que ele classi-
ficou como de origem biológica (medicamentos 
naturais). Sem os detalhes do processo russo, em 
uma primeira etapa, ele colocou uma pequena 
quantidade de uma suspensão do sólido em teste 
em um dado solvente, no fundo de um tubo de 
ensaio, adicionou, no mesmo solvente algumas 
gotas de uma solução da amostra em teste e obser-
vou quais pares começaram a se separar. Selecio-
nado o par mais promissor, colocou uma suspen-

são desse sólido no solvente escolhido em uma 
placa de petri, mantida a um certo ângulo, o que 
proporcionou uma inclinação leve da placa. O só-
lido se espalhou na placa, com espessura que au-
mentou da parte mais elevada até o fundo. Depois 
ele colocou gotas da solução em teste na parte 
superior da placa, utilizando o mesmo solvente e 
continuou adicionado gotas do solvente sobre a 
mancha para desenvolver o cromatograma, resul-
tando em bandas separadas (Figura 4). Ele indicou 
que, com alguns pares de sólido e solvente, foi 
melhor aguardar a secagem da suspensão antes de 
aplicar a amostra, enquanto que, com outros pares, 
o uso do sólido úmido foi mais indicado. Quando 
os componentes da amostra não apresentavam 
cores na faixa do visível, ele adicionava um agen-
te fluorescente ao sólido e revelava as bandas com 
uma lâmpada de luz ultravioleta com envolvimen-
to de quartzo. Assim, mostrou, no seu trabalho de 
menos de uma página publicado em 1941 (6), que 
esse método de “microcromatografia” possibilita a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Comparações dos cromatogramas em coluna (A) com os “ultracromatogramas” (B) de anéis concêntricos 
correspondentes, descritos pelos pesquisadores Izmailov e Shraiber [3]. A letra “a” representa o aspecto após aplica-
ção da solução de amostra e a letra “b”, após o desenvolvimento com álcool etílico. Amostras: superior = beladona 
(Atopia belladonna); inferior = digitalis (Digitalis purpurea). (Modificado da referência 4). 
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análise de pequenas amostras e não requeria gran-
des quantidades de adsorvente ou solvente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Vista de cima da placa de petri utilizada por 
Crowe (6), contendo uma camada de sólido, a pipeta de 
aplicação do solvente e duas bandas após o desenvolvi-
mento. (Modificada da referência 6). 
 
 

O Prof. T.I. Williams, da Universidade de 
Oxford, Reino Unido, descreveu, em 1947, uma 
outra modificação do método de Izmailov e     
Shraiber (7). Ele preparou seu sistema na forma de 
um “sanduíche”, com o adsorvente entre duas pla-
cas de vidro. Uma placa continha um furo no qual 
a amostra era aplicada e o eluente era gotejado. 

Um avanço importante foi descrito em 
1949 por James E. Meinhard e Norris F. Hall da 
Universidade de Wisconsin, E.U.A. Nas lâminas e 
nas placas utilizadas por Izmailov e Shraiber e 
outros pesquisadores, o adsorvente não possuía 
aderência. Assim, qualquer movimento, intencio-
nal ou não, modificava a distribuição do sólido 
sobre o vidro. Essa inconveniência requeria enor-
mes cuidados no manuseio das placas. Para solu-
cionar tal problema, Meinhard e Hall [8] adiciona-
ram à suspensão do sólido (eles utilizaram alumi-
na), antes de preparar a placa, um pouco de amido 
de milho, que serviu como aderente, e um pouco 
de Celite (terra diatomácea tratada com carbonato 
de sódio), que melhorou a uniformidade do adsor-
vente na placa, produzindo uma superfície mais 
estável. A amostra foi aplicada com um capilar, e 
o desenvolvimento, ou seja, a aplicação do solven-
te, foi feita com uma pipeta, com extremidade na 
forma de capilar, sobre a mancha da amostra. O 
desenvolvimento circular foi realizado até que o 
solvente se aproximasse da borda da placa. Estan-
do o sólido fixo na placa, após o desenvolvimento, 
ela foi transferida para um forno para secar a      
50 oC e, subsequentemente, revelada. Os autores 

descreveram três métodos para isso: exposição da 
placa a uma atmosfera de iodo, considerado um 
processo geral; exposição da placa a uma atmosfe-
ra de amônia seguida por borrifação com uma so-
lução apropriada, que interagia com um número 
restrito de compostos, e borrifação da placa com 
soluções de reagentes colorimétricos para acusar a 
presença de certos íons metálicos. As aplicações 
dessa “cromatografia de superfície” (surface    
chromatography) foram realizadas visando, prin-
cipalmente, à análise de espécies inorgânicas 
(Figura 5).   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Exemplos do uso da “cromatografia de su-
perfície” de Meinhard e Hall [8]. Três placas com ca-
madas de alumina, desenvolvidas com soluções aquo-
sas e subsequentemente reveladas por exposição a dife-
rentes soluções. As amostras foram soluções,             
0,5 mol/L, de nitrato de berílio em diferentes purezas. 
A placa da esquerda foi borrifada com ácido acético 
aquoso 25% e a da direta com ácido acético aquoso 
50%. A mancha superior da placa do meio foi revelada 
com a metil-isobutil-cetona e as duas manchas inferio-
res com ácido acético glacial. (Modificada da referên-
cia 8). 

 
 

Todos os resultados descritos até o mo-
mento foram obtidos gotejando o solvente direta-
mente sobre a mancha da amostra, com desenvol-
vimento circular. O desenvolvimento ascendente 
(e horizontal), como é realizado na maioria das 
aplicações de CCD atualmente, foi desenvolvido 
em 1951 por Dr. Justus G. Kirchner (1911-1987) e 
seus colaboradores em experimentos com extratos 
de frutas, realizados nos laboratórios do Departa-
mento de Agricultura em Pasadena, Califórnia, 
E.U.A. (9). Esses pesquisadores precisavam deter-
minar os componentes que dão sabor aos sucos 
cítricos, entre outras aplicações. Com muitas 
amostras para analisar, eles preferiram não utilizar 
a  cromatografia  líquido - sólida devido ao tempo 
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consumido em cada análise. Dessa forma,  realiza-
ram experimentos empregando a cromatografia 
em papel, com desenvolvimento ascendente, que 
permitiria a detecção por reação após o desenvol-
vimento, mas a fase estacionária (água) não resol-
veu suficientemente os terpenos, alvos nas suas 
primeiras tentativas. Baseado no trabalho de    
Meinhard e Hall [8], resolveram preparar placas 
de vidro (13 cm x 3 cm) com sílica, utilizando 
amido ou gipsita (sulfato de cálcio hidratado) co-
mo aderentes, mas empregando o mesmo tipo de 
desenvolvimento utilizado na cromatografia em 
papel, ou seja, modo ascendente, com somente a 
borda da placa imersa no solvente, em vez de to-
car a mancha (9). Várias fases móveis foram ava-
liadas, sempre realizando os desenvolvimentos em 
tubos fechados. A detecção foi feita utilizando 
diversas reações específicas para os compostos em 
estudo. Em alguns casos, para facilitar a detecção, 
adicionaram pequenas quantidades de dois sais 
fluorescentes, sulfeto de cádmio e zinco e silicato 
de zinco, à mistura de sílica e amido, antes de pre-
parar as placas, como recomendado por Sease (10) 
para ajudar na detecção de compostos incolores 
em colunas de cromatografia líquido-sólida. As 
placas, que eles chamaram chromatostrips (faixas 
para cromatografia), forneceram bons resultados 
(Figura 6).  

O grupo de Kirchner aplicou os seus chro-
matostrips, com e sem os agentes fluorescentes, 
não somente na identificação de alguns terpenos, 
isto é, em análises qualitativas, mas também em 
análises (semi) quantitativas, comparando as in-
tensidades da cor ou da fluorescência com as de 
manchas com concentrações conhecidas [11]. 
 O trabalho de Kirchner et al. (9) foi repeti-
do por alguns pesquisadores, dos quais Robert H. 
Reitsema, de A.M. Todd Co., Kalamazoo,        
Michigan, E.U.A., foi o que melhor aproveitou 
esse novo método. Conhecendo as precauções 
indicadas por Kirchner e sua equipe                  
para se ter reprodutibilidade na preparação das 
chromatostrips e, mais importante, repetibilidade 
nas distâncias percorridas pelas substâncias, o que 
é definido pelo fator de retardamento, RF, determi-
nado pela razão entre a distância percorrida pela 
substância, dr, e a distância percorrida pelo eluen-
te, dm, Reitsema preparou placas de vidro de 13 
cm x 18 cm que permitiram a análise simultânea 
de várias amostras e alguns padrões (12).  

Suas “cromatoplacas” foram utilizadas 
para a separação e a comparação dos componentes 
de vários óleos essenciais (Figura 7). 
 

 
 
 
  
 a 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 b 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Separações de terpenos realizadas por Kir-
chner et al. [9], utilizando as suas chromatostrips. Sol-
vente de desenvolvimento ascendente em ambiente 
fechado: acetato de etila em hexano. (a) Chromatos-
trips de sílica com gipsita. Esquerda: visualização por 
reação com fluoresceína e, depois, por uma atmosfera 
de bromo; compostos, de cima para baixo: α-pinena, 
limonena, acetato de terpina, α-terpineol, geraniol. 
Direita: visualização de cinamaldeído por                
reação com o-dianisidina em ácido acético glacial. (b) 
Chromatostrips de sílica com amido e agentes fluores-
centes, usados para construir uma curva analítica. Com-
postos (com concentrações crescentes da esquerda para 
direita): p-cimena, pulegone e cinamaldeído. 
(Modificada para referência 9).  
 
 

Na Europa, essa nova técnica cromatográ-
fica (9) também demorou para ser aplicada. Um 
pesquisador que acreditou que a redução da quan-
tidade de amostra e do volume de solvente torna-
ria tal método o preferido para análises de com-
postos orgânicos e farmacêuticos foi o Prof. Egon 
Stahl (1924-1986) (Figura 8), do Departamento de 
Farmácia da Universidade Johannes Gutenberg, 
Mainz, Alemanha. A sua pesquisa abordava a aná-
lise de óleos essenciais e ele teve um certo sucesso 
com a utilização do método de Kirchner. Por outro 
lado, ele observou que a preparação caseira tanto 
do sólido que seria espalhado, quanto das placas, 
sem nenhuma padronização da espessura, impediu 
a sua aplicação generalizada devido à falta de re-
produtibilidade entre os pesquisadores e até entre 
diferentes  corridas  feitas  no  mesmo  laboratório 
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Figura 7: Representação da separação de componentes 
de diferentes amostras de óleo essencial de hortelã, 
realizada por Reitsema [12]. Solução de desenvolvi-
mento: acetato de etila 15% em hexano. Placas com 
camada de sílica contendo 5% m/m amido de milho. 
Amostras: I = Mentha crispa; II = M. spicata tipo I;   
III = hortelã americana; IV = hortelã escocesa. Os sím-
bolos dentro das manchas indicam o revelador utiliza-
do: \\\ = visível sob luz UV; /// = visível após borrifa-
ção com solução de dinitrofenilidrazina (DNPH); sem 
linhas: visível após borrifação com DNPH seguida por 
aquecimento. (Modificada da referência 12). 
 
 
 
 
pelo mesmo pesquisador. Ele se empenhou em 
reduzir essa deficiência fazendo um estudo siste-
mático sobre a preparação do sólido e a sua apli-
cação nas placas, o que culminou no desenvolvi-
mento de um aparelho que permitia a preparação 
de placas com camadas uniformes do adsorvente. 
Em seu primeiro trabalho (13), Stahl descreveu 
um aparelho manual que produzia camadas uni-
formes de 10 a 500 µm em placas de 20 cm x 20 
cm ou de 5 cm x 20 cm (Figura 9). A placa qua-
drada permitiu o desenvolvimento de até dez 
amostras simultaneamente ou o seu uso em desen-
volvimento bidimensional. Stahl recomendou es-
pessuras de 200 a 300 µm, que mostraram exce-
lentes repetibilidades dos fatores de retardamento, 
RF,  entre diversas corridas. Em seu trabalho sub-
sequente (14), ele também descreveu uma aplica-
dora elétrica para as placas de 5 cm x 20 cm 
(Figura 10). Os aparelhos foram comercializados a 
partir de 1958 pela firma Degussa, que também 
vendia diferentes câmaras para desenvolvimento 
ascendente, as quais acomodavam diversos tama-
nhos de placas.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 8: Fotografia do Professor Egon Stahl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Desenho do sistema de Stahl (13) para a pre-
paração de placas para CCD com espessura da camada 
uniforme. Parte superior: aplicador, que espalha uma 
camada da suspensão, sendo nivelada pelo fundo do 
aplicador, cuja parte inferior esquerda tem uma faca 
que determina a espessura desejada. Parte inferior: ilus-
tração da maneira de colocar placas de 20 cm x 20 cm e 
de 5 cm x 20 cm no suporte, que tem movimento da 
esquerda para a direta. No centro está o aplicador. 
(Modificada da referência 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Fotografia do aparelho elétrico para prepa-
rar placas de 5 cm x 20 cm, descrito por Stahl no seu 
segundo trabalho (14). À esquerda há um recipiente 
com várias placas de 5 cm x 20 cm; no centro, está o 
sistema  que  aplica a  suspensão do adsorvente e  na  
direita o sistema que controla a espessura da camada. 
Esse aparelho permite preparar uma placa, cuja saída se 
encontra à direita, a cada 3 segundos. (Modificada da 
referência 4). 
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Stahl também investigou diversos sólidos 
para serem empregados como o adsorvente, entre 
eles, alumina, sílica e alguns silicatos, selecionan-
do a sílica como o adsorvente mais versátil. Utili-
zando seus contatos com a indústria química, ele 
convenceu a firma Merck a produzir e vender, sob 
o nome “silica gel G according to Stahl for 
TLC” (gel de sílica de acordo com Stahl para 
CCD), uma mistura da sílica contendo uma quan-
tidade apropriada do aderente (gipsita) e com o 
tamanho de partícula uniforme (20-60 µm). A 
“silica gel F” continha também sais fluorescentes.  

Algumas aplicações, tanto dos aparelhos 
quanto da “silica gel G”, foram descritas no seu 
segundo trabalho (14), que repetiu a maioria das 
informações do primeiro (13), mas com mais 
exemplos (Figura 11), sobre o uso do aplicador 
para preparar placas e dos adsorventes que esta-
vam sendo comercializados.  

Nos dois trabalhos de Stahl [13,14] foi 
utilizado, pela a primeira vez, o nome 
“cromatografia em camada delgada” (Dünnschicht 
Chromatographie,) (Figura 12) para denominar a 
técnica em geral, um nome ainda em uso hoje. 
Muitos pesquisadores consideram que esses dois 
trabalhos descrevem o verdadeiro “nascimento” 
da técnica de cromatografia em camada delgada. 

 
 

 

 
Figura 11: Um dos cromatogramas de camada delgada 
ilustrando as aplicações descritas por Stahl (14). Adsor-
vente: sílica G (Merck); eluente: clorofórmio; visuali-
zação: borrifação com uma solução de tricloreto de 
antimônio seguido por aquecimento para revelar terpe-
nos; amostra: óleos comerciais tipo Valerina. 
(Modificada da referência 14). 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
  
b 
 
 

 
 
Figura 12: Títulos dos trabalhos de Stahl, com a denominação dada a sua técnica, cromatografia em camada delgada. 
(a) Pharmazie 11, 633 (1956) e (b) Chem. Ztg. 82, 323 (1958). 
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