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Resumo
Este artigo sobre “Pilares de Cromatografia” descreve
a técnica de separação, hoje chamada de cromatografia por troca
iônica, desde os seus antecedentes antigos até o início do século
vinte. O processo de troca iônica foi aplicado no Oriente Médio por
Moisés, Aristóteles e outros; na Idade Média, por alquimistas. No
século dezenove foi descrito, inclusive, com uma proposta sobre o
seu mecanismo de troca. Por essas razões, poderia ser considerada a
técnica cromatográfica mais antiga.

Abstract
This chapter of “Pillars of Chromatography” describes the
antecedents from antiquity up to the beginning of the twentith century
of the separation method today called ion exchange chromatography.
The process of ion exchange was applied in the Middle East by
Moses, Aristotle and others, in the Middle Ages by alchemists and
described, incluing with a proposal of the ion exchange mechanism,
in the nineteenth century. Thus, ion exchange chromatography could
be considered the oldest chromatographic technique.
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Como descrito nos capítulos anteriores,
a técnica de separação chamada cromatografia
recebeu essa denominação no início do século vinte,
nome dado pelo russo Michael S. Tswett à técnica por
ele desenvolvida para separar diversos compostos
dos extratos de plantas em colunas recheadas com
sólidos, como carbonato de cálcio ou inulina, através
da passagem de um solvente apolar. Devido a isso,
Tswett é considerado o “pai” dessa técnica, não
somente por ter sugerido o nome, mas, principalmente,
por ter descrito corretamente o processo de adsorção
envolvido [1]. Entretanto, outros pesquisadores já
haviam utilizado colunas recheadas com diferentes
sólidos para realizar separações, principalmente de
frações de petróleo, sem compreenderem exatamente
o fenômeno envolvido [1].
Na metade do século dezenove, F.F. Runge
e, separadmente, C.F. Schoenbein e seu aluno/
colaborador Friedrich Goppelsroeder, descreveram
separações por cromatografia em papel, atribuindo
as separações por eles realizadas simplesmente
à “ação capilar”, deixando para A. J. P. Martin e
seus colaboradores, A. H. Gordon e R.Consden,
descreverem corretamente, somente em 1944, o
mecanismo de partição envolvido na cromatografia
em papel [2].
A cromatografia em camada delgada teve
história similar. Os experimentos inicias, sem chamar
a atenção de outros pesquisadores, aconteceram no fim
do século dezenove, e o seu mecanismo de adsorção foi
reconhecido em 1938 [3], entretanto a técnica começou
a ser empregada pelos pesquisadores somente depois
que o processo envolvido foi padronizado [4].
Os primórdios da cromatografia por troca
iônica datam de épocas mais remotas. O processo de
troca iônica, sem esse nome ou sem a descrição do
mecanismo do processo envolvido, foi mencionado
na Bíblia. Como descrito no Exodus [5], Moisés, que
viveu de cerca de 1592 a.C. a 1472 a.C., foi o líder
dos judeus durante sua longa caminhada do Egito até
a Terra Prometida (Figura 1), passando através do
Mar Vermelho e percorrendo um trecho do deserto.
Durante essa perambulação no deserto, depois de três
dias sem terem água para beber, eles encontraram um
pequeno lago em um lugar hoje chamado “Marah”,
que, em hebreu, significa água amarga. Olhando para
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a água, o povo apelou para que Moisés fizesse alguma
coisa, uma vez que eles estavam com muita sede.
Moisés pediu a Deus, que deu um sinal para Moisés:
que ele arrancasse alguns galhos de uma determinada
árvore que crescia perto do lago e os jogasse na água.
Feito isso, a água se tornou passível de ser bebida.

Figura 1. Rota provável percorrida por Moisés e pelos
judeus do Egito até o Mar Morto, passando pelo local hoje
chamado Marah (modificado da referência 6).

Certamente o que aconteceu foi um
processo de troca iônica, com alguns dos cátions e
ânions presentes na água “trocados” por íons menos
desagradáveis ao paladar. Entretanto, esse bom
exemplo do processo de troca iônica não implica que
Moisés tenha sido “o primeiro cromatografista”. A
definição de cromatografia indica que o processo
cromatográfico envolve a passagem de uma fase
móvel, contendo as substâncias em estudo, através
de uma fase estacionária [7]. O exemplo do processo
de troca iônica descrito no Exodus considera água
parada e não em movimento.
Tal episódio, descrito na Bíblia, é somente
a primeira de várias descrições da aplicação do
processo de troca iônica (sem, obviamente, utilizar
esse nome para o que acontecia) que existem em
textos antigos. A Problemática [8], um dos escritos
de Aristóteles (384 a.C. a 322 a.C.), descreve o uso de
filtros de areia em jarras para a purificação da água do
mar, indicando que novas jarras são necessárias para
purificar cada nova porção.
De acordo com Lucy [9], no Sylva Sylvarum
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or A Naturall Historie in Ten Centuries, Sir Francis
Bacon (1561-1626) também descreveu um método
de obter água potável da água do mar, usando areia.
Para isso, na areia situada um pouco acima do nível
do mar alto, era necessário cavar um poço a uma
profundidade maior que a do nível baixo do mar.
Dessa forma, quando o mar voltasse, a água sem sal
ficava armazenada dentro desse poço.
Um farmacêutico, Johann Rudolf Glauber
(1604-1670) (Figura 2), famoso por seu “sal
mirabilis” (sal milagroso, também chamado “sal de
Glauber”), sulfato de sódio, que ele vendia com muito
sucesso como um laxativo, também desenvolveu
vários processos para melhorar a qualidade do
vinho. Um deles consistiu em transformar vinho
tinto em vinho branco, que era considerado de maior
requinte na época, passando-o através de um sólido,
provavelmente um determinado tipo de solo [10].
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de química agrícola, Prof. J. Thomas Way. Em 1848
H.S. Thompson relatou ao Prof. Way os resultados
de alguns experimentos que ele havia realizado, com
diferentes solos, na tentativa de remover amônia de
esterco líquido (esses resultados foram publicados
em 1850 [11]). De acordo com Way, Thompson falou
que, após a filtração da urina através de um solo
argiloso, o líquido resultante não havia apresentado
nem cor nem odor: “it went in manure and came out
water” (“ele entrou como esterco e saiu como áqua”).
Em 1850, Prof. Way apresentou um trabalho
na reunião da Sociedade Royal de Agricultura da
Inglaterra, no qual descrevia uma longa série de 96
experimentos que ele havia realizado com diversos
solos, sendo tal apresentação publicada no mesmo ano
(Figura 3) [12]. O Prof. Way iniciou os experimentos
para investigar as observações de Thompson e
estendê-las a fim de verificar o comportamento de
esterco líquido, semisólido e sólido nos diferentes
tipos de solo. Neste trabalho de 63 páginas, pouco
se discutiu sobre os efeitos de troca iônica, sendo
a ênfase dada para a determinação do efeito dos
diferentes tipos de esterco nos diversos solos.

Figura 3. Título do trabalho de 1850 [12 ], no qual Prof. J.T
Way descreveu seus estudos com esterco e solos.
Figura 2. Johann Rudolf Glauber

Um trabalho apresentado à Sociedade Royal
(da Grã Bretanha), em 1739, por Dr. Stephen Hayes,
revisou as tentativas de purificar a água do mar
(“Some attempts to make sea-water wholesome”) e
mostrou que até um litro de água potável poderia ser
obtido por filtração da água em uma dada pedra, mas
não mais que essa quantidade [9].
Nenhum desses pesquisadores/escritores fez
sugestões sobre o que estava acontecendo. A proposta
do mecanismo, de uma troca de íons entre os íons
presentes no sólido e os íons presentes no fluido
passando através do sólido, é atribuída a um professor

O objetivo do Prof. Way foi obter
informações sobre o comportamento dos estercos
nos solos, qual seria a sua vida ativa no solo e quanto
deveria ser aplicado para uma dada finalidade, mas
não para a purificação da água, como foi o objetivo
dos trabalhos anteriores. Como resultado, ele
recomendou diferentes tipos de esterco e diferentes
frequências de aplicação para tipos variados de solos.
Entretanto, ele também se interessou em
saber qual era o processo envolvido e, em 1852,
apresentou um outro trabalho à Sociedade Royal da
Agricultura da Inglaterra, publicado no mesmo ano
[13] (Figura 4). Nesse trabalho, detalhou seus estudos
com soluções além das originadas do esterco e, nele,
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também propôs que o processo que estava sendo
observado envolvia trocas das espécies, chamadas
íons, como proposto por Jöns Jacob Berzelius
(1779-1848) alguns anos antes, com as que existiam
em certas soluções. Ou seja, propôs que o efeito no
solo havia sido de troca de alguns dos constituintes
do líquido por quantidades equivalentes de espécies
com o mesmo tipo de carga presentes nos solos, e
que certos íons poderiam ser trocados com mais
facilidade que outros. Diferentes solos continham
diferentes quantidades desses íons e, por isso, foram
mais ou menos efetivos na retenção de alguns íons
importantes, como fertilizantes quando expostos ao
esterco líquido. Resumindo, o mecanismo foi de troca
iônica.

era eluída com uma solução de hidróxido de sódio
e determinada colorimetricamente com o reagente
de Nessler, usando um método desenvolvido pelo
mesmo grupo [18]. Um outro fato interessante é que
esses autores também mostraram, em nota de rodapé
do trabalho publicado, que um pouco desse mesmo
Permutit poderia ser usado para “purificar” água de
torneira, não precisando, dessa forma, de usar água
destilada para realizar a determinação.

Figura 4. Título do trabalho de 1852 [13], no qual Prof.
J.T Way demonstrou que suas observações sugeriam que o
mecanismo fosse o de troca iônica.

Os resultados de Thompson e Way
imediatamente catalisaram vários outros trabalhos
realizados por químicos agrícolas e por geoquímicos,
entretanto isso se deu cerca de 50 anos antes de o
interesse dos químicos ser despertado. No início do
século vinte, um químico alemão, Dr. Robert Gans,
descreveu o uso de zeólitos naturais e sintéticos,
especialmente os silicatos de alumínio, para o
amolecimento da água [14,15]. Ele sintetizou um
zeólito que chamou de “Permutit”, um silicato de
sódio e alumínio, e o comercializou em 1906 para a
purificação da água (Figura 5), processo similar ao
que se aplica ainda hoje.
Em 1917, Folin e Bell [17] utilizaram um
dos Permutit (produto da firma Permutit, E.U.A.)
para a separação e quantificação de amônia em
urina. Para isso, a urina era colocada em contato
com o Permutit na forma sódica em uma razão de
1 g desse zeólito para reter 12-13 mg de amônia de
uma solução neutra. Após adsorção e lavagem do
sólido com água em um tubo apropriado, a amônia
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Figura 5. Foto publicada no Popular Science Monthly [16],
ilustrando um sistema comercializado para o amolecimento
da água em escala industrial pelo processo de Gans. O
recipiente, na parte superior, contém a solução para a
regeneração do zeólito trocador. A parte inferior mostra
um recipiente contendo pedacinhos de mármore acima do
Permutit.

O primeiro trabalho que aplicou Permutit
(na forma sódica) em uma coluna cromatográfica
verdadeira foi o de Whitehorn [19], que realizou um
estudo extensivo sobre os tipos de aminas que poderiam
ser retidas por essa substância. Quase todas as aminas
classificadas como bases fortes, principalmente as
aminas alifáticas, foram retidas, entretanto as aminas
mais fracas, como a maioria das aminas aromáticas,
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não foram retidas quantitativamente. Amidas,
incluindo uréia, também não foram retidas, enquanto
alguns aminoácidos, especificamente lisina, histidina
e arginina, foram retidos. As eluições das aminas
retidas foram realizadas com hidróxido de sódio ou
com uma solução saturada de cloreto de potássio.
A primeira descrição sobre o uso de uma
coluna com um trocador aniônico foi feita por
A. Bahrdt [20]. Ele utilizou uma outra forma de
Permutit, contendo íons de cloreto em uma coluna
(Figura 6) para reter e determinar íons de sulfato em
diversas águas.

Figura 6. Sistema de coluna utilizado por Bahrdt. A letra
“p” indica a posição do zeólito sintético Permutit em forma
de trocador aniônico (modificado da referência 20).
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Como se pode notar, o processo de
cromatografia por troca iônica também foi conhecido
e aplicado antes que Tswett tivesse descrito a
“cromatografia”, inclusive com proposição de
mecanismo. Sendo assim, a troca iônica poderia
ser considerada uma das técnicas cromatográficas
mais velhas. Entretanto, suas primeiras aplicações
analíticas somente ocorreram no inicio do século
vinte.
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