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Introdução

Os 1,2,4-oxadiazóis são compostos importantes e 
muitos deles tem atividade farmacológica. Estes 
compostos são conhecidos desde 1884 quando os 
pesquisadores alemães sintetizaram [1] o primeiro 
composto desta série. As duas revisões das literaturas 
descritas Clapp [2.3] descrevem sobre as sínteses, a 
química, as reações, os estudos espectroscópicos e as 
atividades biológicas dos 1,2,4-oxadiazóis e 4,5-
dihidro-1,2,4-oxadiazóis.

Desde 1960, pelo menos três  oxadiazóis,  isto é, 
Oxolamine,[4.5] Irrigor [5.6] e Libexin [7] , ganharam 
suficiente popularidade como drogas terapêuticas.

Os compostos Oxolamine e Libexin, são empregados 
como drogas antitussivas, enquanto que o Irrigor é 
usado como dilatador das artérias coronárias.
Recentemente, Srivastava e colaboradores [8] relataram 
a síntese de 1,2,4-oxadiazóis (Figura 1) utilizando dois 
métodos: o convencional e método por microonda No 
método por microonda utilizou o éster derivado do 
ácido levulínico com arilamidoximas, na presença de 
carbonato de potássio e sob irradiação de microondas. 
Isto resultou na redução no tempo reacional, em 
comparação com a reação convencional.

Devido a importância dos 1,2,4-oxadiazóis [9], o 
presente trabalho tem como objetivo sintetizar seis  3-
aril-5-pentil-1,2,4-oxadiazóis (Ar: fenil, p-toluil, p-
clorofenil, p-metoxi, p-bromofenil, p-nitro) mediada 
por forno de microonda doméstico e em seguida
pretende-se testar as atividades inflamatórias, 
analgésicas e antiviral.

Material e métodos

Inicialmente preparou-se as amidoximas (Ar: fenil, 
p-toluil, p-clorofenil, p-metoxi, p-bromofenil, p-
nitrofenil), em seguida estas foram reagidas com o 
hexanoato de metila - preparado pela reação  do ácido 
hexanóico com metanol sob catálise ácida-  para 
obtenção dos compostos 5a-f como mostrado no 
esquema 3. Utilizamos reagentes e solventes, na sua 
forma comercial, p.a. O acompanhamento das reações 

foi feito através de cromatografia em camada delgada 
(ccd), onde o solvente usado para correr a placa foi 
CH2Cl2/AcOEt (9:1). Para visualização dos 
compostos usamos lâmpada de ultravioleta e / ou cuba 
contendo vapores de iodo. Para cromatografia em coluna 
utilizamos sílica-gel 60 (Merck, 70 – 230 mesh). Os 
espectros de RMN 1H e 13C foram obtidos em 
espectrofotômero VARIAN modelo Unity Plus (300 MHz), 
usando CDCl3 como solvente e tetrametilsilano como
padrão interno. Espectros de infravermelho (IV) foram 
obtidos em espectrofotômetro de IV com Transformada de 
Fourier no instrumento BRUKER Modelo IFS 66.

As reações de microondas foram realizadas em forno de 
microondas domésticos, marca PANASONIC, modelo NN-
5SSBK (220;900W/2450 MHz).

Resultados e Discussão

Na síntese de arilamidoxima reagimos à nitrila com o 
cloridrato de hidroxilamina e bicarbonato de sódio, em 
presença de etanol e água, de acordo com esquema 1. As 
amidoximas sintetizadas foram  fenil, p-toluil, p-clorofenil,
p-metoxi, p-bromofenil, p-nitrofenil.

Em seguida, o ácido hexanóico foi reagido com metanol 
na presença do H2 SO4  catalítico para fornecer o hexanoato 
de metila com rendimento de 75% (Esquema 2). A 
comparação dos espectros de infravermelho do ácido 
hexanóico e o espectro do produto obtido permitiu avaliar 
as mudanças estruturais (Figura 1 e 2). No caso do ácido 
percebe-se uma banda larga do grupo OH na região de 
3400-3500 cm-1. A estrutura do composto também foi 
elucidada através dos espectros de RMN 1H a 300MHz.

Para obtenção dos 3-aril-5-pentil-1,2,4-oxadiazóis, 
mediada por forno de microonda doméstico, reagimos as 
amidoximas (Ar: fenil, p-toluil, p-clorofenil, p-metoxi, p-
bromofenil, p-nitrofenil), com hexanoato de metila e 
K2CO3, utilizando o dimetilformamida (DMF), que 
possibilitou o aumento da temperatura no interior do 
recipiente (Esquema 3). A reação ocorreu sobre influência 
de irradiação de forno de microondas com um tempo de 
duração de 10 minutos.

As estruturas dos 1,2,4-oxadiazóis obtidos foram 
elucidadas através da análise IV, RMN 1H. O espectro de 



RMN 1H a 300MHz do composto 5b mostrou na região 
δ 2,83 ppm um tripleto, com constante de acoplamento 
de 7,5 Hz, correspondente aos hidrogênios do grupo 
metileno vizinha ao anel do oxadiazol, os 
deslocamentos dos demais prótons são mostrados na
figura 3.

Conclusão

O metodologia utilizada se constituiu num método 
simples e eficiente para a síntese de 4-(3-aril-1,2,4-
oxadiazol-5-il)-pentano  a partir  de arilamidoximas 
apropriadas e hexanoato de metila em presença de 
carbonato de potássio (K2CO3). O tempo de reação foi 
de 10 min e o rendimento da reação foi de moderado a 
bom. As estruturas dos compostos foram elucidadas 
através da análise IV,  RMN 1H. 
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Esquema 1. Síntese das arilamidoximas 2a-f (Ar: fenil, p-toluil, p-clorofenil, p-metoxi, p-bromofenil, p-nitrofenil).
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Esquema 2. Síntese do hexanoato de metila 4
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Esquema 3. Síntese dos 3-aril-5-pentil-1,2,4-oxadiazóis 3a-f (Ar: fenil, p-toluil, p-clorofenil, p-metoxi, p-bromofenil, p-nitrofenil).



Figura 1. Espectro de IV do ácido hexanóico 

Figura 2. Espectro de IV do  Hexanoato de metila

Figura 3. Figura de RMN 1H do 3-p-toluil-5-pentil-1,2,4-oxadiazóis 5b


