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Determinação do pKa de um sensor colorimétrico, contendo rodamina-
B, para Fe(III) 
 
Jeane Bordini1 (PQ)*, Kleber Q. Ferreira2 (PQ) e Tfouni, E.1 (PQ); 

Palavras Chave: sensor fluorescente, íon Fe(III). 

Introdução 
O Fe(III) é um constituinte essencial para o bom 

funcionamento do corpo humano, presente em 
inúmeras funções biológicas; sua presença 
balanceada é fundamental para o bom metabolismo 
celular, do contrário há o risco de desenvolvimento 
de inúmeras desordens fisiológicas e de doenças 
crônicas como neoplasias. Seu uso na siderurgia 
mundial chega à casa de milhares de toneladas/ano 
e seu descarte residual inadequado no meio 
ambiente pode gerar desequilíbrios prejudiciais à 
fauna e à flora. Sensores químicos, baseados em 
fluoróforos, podem ser instrumentos essenciais para 
a determinação deste íon, com o cuidado para que 
tenham pKa1 próximo ou inferior a 5,1 para que 
possam ser aplicados como sonda biológica. Com 
base nestas premissas, um sensor de ferro 
fluorescente do tipo “turn-on” (1) foi sintetizado e 
caracterizado, com o intuito de contribuir com um 
modelo analítico para a detecção de Fe(III) no meio 
ambiente e em sistemas intracelulares para 
aplicações futuras na biossinalização deste íon. 
Este sensor é derivado da condensação da 
rodamina-B (RB) com etilenodiamina (en) e 
posteriormente com um salicilaldeído. O sensor 
obtido não é fluorescente, é solúvel em etanol e 
apresenta dois valores de pKa: 2,8 e 1,2. A forma 
monoprotonada é fluorescente alcançando um 
máximo de fluorescência em pH 2,0 com banda de 
emissão em 582 nm. 
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Síntese: Adicionou-se en (4 mmol, EtOH: 25 mL), 
gota a gota, à RB (1 mmol, EtOH: 25 mL) e refluxou-
se até que a cor da solução tornou-se amarelo 
marrom (48 h). Removeu-se o solvente e adicionou-
se ao sólido 50 mL de HCl 1 mol L-1. Após 
dissolução do sólido, foi adicionado NaOH (1 mol L-

1) até pH 9~10. Um sólido, branco amarelado, foi 
obtido e isolado por filtração seguida de lavagem 
com água. 0,2 mmol deste sólido foram refluxados 
com 0,8 mmol de salicilaldeído em EtOH (50 mL) 
até que a cor mudasse para rosa (7 h). Resultou em 
um sólido amarelo pálido, isolado por filtração. 
Resultados: Espectros de 1: IV (KBr) bandas em 
1692 (carbonila), 1632 (imina), e 1278 cm-1 (fenol C-
O-H); 1H RMN (CDCl3) com picos em 3,84 ppm (m, 
metilênicos-H), 13,36 ppm (s, fenol-H), e 6,83 ppm 

(m, xanteno-H); UV-vis (EtOH) com uma banda em 
410 nm (ε = 505 cm-1 mol-1 L) e nenhuma banda de 
absorção acima deste valor; luminiscência

Fig.1. 
Dependência da 
intensidade da 
fluorescência em 
583 nm do sensor 
1 com a variação 
do pH. λex: 520 nm. 
Slit: ex/em = 
1.5/1.5. 
 

 (Ex520) 
não apresentou nenhuma banda de emissão entre 
530 a 600 nm. CHN teor. C37H40N4O3: C,75,5; H, 
6,80; N, 9,52. exp: C, 75,0; H, 6,87; N, 9,65. As 
determinações de pKa foram realizadas para o 
sensor 1 (20 µL, 7.0 x 10-3 mol L-1) em uma mistura 
EtOH/H2O (solução tampão universal) (1:1, v:v) com 
medidas de fluorescência e de absorção eletrônica 
na região do ultravioleta-visível registradas com 
0,89 < pH < 10,3. O tempo de mistura foi de 18 h. 
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Esquema 1. Proposta para a forma monoprotonada 
do sensor 1. 

Conclusões 
O sensor colorimétrico 1, baseado na RB, foi 

sintetizado e caracterizado. Ele é sensível à 
variação do pH do meio, com dois valores de pKa 
(2,8 e 1,2), nas condições testadas, e apenas a sua 
forma monoprotonada possui fluorescência, 
justamente em uma faixa de pH que não deve 
interferir em seu uso como sensor de Fe(III) em pH 
acima de 5, conferindo-lhe o caráter “turn-on” 
desejado para uso em sistemas biológicos e 
ambientais. 
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