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Introdução 

Os heterociclos (2’-hidroxifenil)benzoxazóis 

pertencem a uma família de fluoróforos que 

caracterizam-se por uma intensa emissão de 

fluorescência devido ao mecanismo de ESIPT 

(Excited State Intramolecular Proton Transfer) e 

grande deslocamento de Stokes. A inserção de 

cadeias alquílicas longas nesses heterociclos 

fluorescentes confere-lhes características lipofílicas 

que possibilitam a interação dos mesmos com 

sistemas biológicos  como as membranas lipídicas, 

e também os tornam potenciais sondas para esses 

sistemas. O estudo para avaliar se tal interação 

ocorre pode ser realizado in vitro, por meio de 

lipossomas, que são estruturas tridimensionais 

esféricas formadas a partir de lipídeos. Assim, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar a interação das 

novas sondas com lipossomas por fluorescência. 

Resultados e Discussão 

Os benzoxazóis lipofílicos sintetizados para esse 
estudo bem com os lipídeos comerciais utilizados 
estão ilustrados na Figura 1. Tanto os compostos 1-
3 quanto os lipídeos 4-6, apresentam variações nas 
cadeias alquílicas referentes ao número de 
carbonos e à presença ou não de insaturações. 

 Figura 1: Benzoxazóis lipofílicos e lipídeos usados na 
preparação dos lipossomas. 

   Foram obtidos lipossomas adicionando-se 50 mg 
de cada lipídeo em soluções de clorofórmio 
contendo as sondas 1-3 (C = 10

-5
 M). Após a 

completa solubilização, removeu-se o solvente à 
vácuo e adicionou-se água destilada e a solução 
resultante foi mantida em banho ultrassom por 30 
min. Após a obtenção dos lipossomas fluorescentes, 

foi realizado o seu estudo de fluorescência, bem 
como das sondas 1-3 em etanol e clorofórmio. 
   Analisando-se as bandas Normal (menor 
comprimento de onda) e ESIPT (maior comprimento 
de onda) - características destes benzoxazóis - nos 
espectros de fluorescência das sondas 1-3, 
verificou-se que a sonda 1 não se inseriu na parte 
hidrofóbica dos sistemas lipídicos, ao passo que as 
sondas  2 e 3 estão completamente inseridas nesta 
região. Além disso, verificou-se que a presença da 
insaturação na sonda 3 não afeta a relação entre as  
bandas Normal e ESIPT em comparação com o seu 
análogo saturado 2.   
 

 
Figura 2: Espectros de fluorescência de 1-3 em 
lipossomas e em solventes orgânicos. 

    

Conclusões 

   Através da caracterização das soluções lipídicas 

pela espectroscopia de emissão de fluorescência, 

concluiu-se que a sonda 1 não é suficientemente 

lipofílica para se inserir no ambiente apolar dos 

lipossomas, ao passo que as sondas 2 e 3 foram 

completamente inseridas nesta porção da estrutura 

supramolecular de que são feitos os lipossomas.     
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