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Introdução
O imageamento celular com sondas fluorescentes tem grande importância na pesquisa científica e diagnóstico de doenças. Porém, o
principal problema apresentado pelas sondas/corantes fluorescentes é que as estruturas bioquímicas de interesse por vezes também
apresentam o fenômeno de fluorescência, gerando imageamento insatisfatório. Uma alternativa para esse problema é o uso de
moléculas que apresentem o fenômeno Excited State Intramolecular Proton Transfer (ESIPT) (Figura 1), no qual as moléculas
fotoexcitadas tautomerizam como forma de relaxamento emitindo fluorescência. Nessas moléculas a diferença entre o máximo de
excitação e o máximo de fluorescência (fenômeno denominado Deslocamento de Stokes) é extremamente elevado, o que torna a
molécula menos sensível à fotodegradação, sendo estável por mais tempo do que as moléculas que não possuam essas características.
Os benzazóis, derivados do ácido salicílico e antranílico, que englobam os benzoxazóis e benzimidazois, são moléculas que em sua
maioria apresentam ESIPT. Estes compostos podem ser obtidos através da reação demonstrada na figura 2.
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Figura 1: Fenômeno ESIPT para um 2-(2’hidroxifenil)benzazol (X = N ou O)

Figura 2: Obtenção de 2-(2’hidroxifenil)benzazol (X = N ou O; R1 e R2 = variáveis).

Objetivo
Sintetizar precursores para benzazóis, com o objetivo de que sejam usados futuramente como corantes em imageamento biológico.

Resultados
Produtos advindos do ácido salicílico e outros precursores, com seus rendimentos
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Conclusão e Perspectivas
Foi possível sintetizar os respectivos precursores para corantes benzazólicos com bons rendimentos, e caracterizálos por 1H-NMR.
Outros derivados do ácido salicílico e antranílico estão em desenvolvimento, e além da realização de um estudo
fotoquímico dos corantes benzazólicos, os mesmos terão sua atividade antifúngica avaliada.
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