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Introdução 

O mosquito Aedes aegypti é o responsável pela 
disseminação endêmica da febre amarela e da 
dengue em mais de 100 países de clima tropical 
distribuídos na América Central e do sul, Ásia, e 
África. Segundo dados da FUNASA, cerca de 2,5 
bilhões de pessoas ao redor do mundo estão sob o 
risco de contrair a dengue. Esta doença pode se 
apresentar na forma clássica e hemorrágica, forma 
mais grave que pode levar ao óbito. 1-2 O combate à 
disseminação desta doença é feito por meio de 
eliminação das larvas ou mosquito, através de 
inseticidas, uma vez que não há vacinas contra 
essa doença. Os inseticidas mais usados estão se 
tornando obsoletos devido ao surgimento de 
linhagens de mosquitos resistentes.2 Desta maneira 
se torna essencial a procura por novos inseticidas. 
Estudos prévios mostraram que 1,2,4-oxadiazois 

são compostos larvicidas para Aedes aegypti. 
Dando continuidade a estes estudos, apresentamos 
novos compostos que apresentaram atividades 
melhores do que as já observadas na literatura.1 

Resultados e Discussão 

Para a síntese dos ésteres 1,2,4-oxadiazois (6a-f),  
preparou-se a p-bromobenzamidoxima (2) como 
descrito na literatura.4 Em seguida, realizou-se a 
síntese do ácido 3-[3-(4-bromofenil)-1,2,4-oxadiazol-
5-il]-propanóico2 (3) por meio da reação de 2 com o 
anidrido succínico sob aquecimento a 120ºC. Já 
para sintetizar os vários ácidos 3-(3-biaril-4-il-
[1,2,4]oxadiazol-5-il)-propanóicos (5a-f) via 
acoplamento de Suzuki,3 partiu-se de 3 que, em 
reação com ácidos borônicos diversos (4a-f), e em 
meio contendo carbonato de potássio, brometo de 
tetrabutilamonio (TBAB) e  PdCl2(PPh3)2, sob refluxo 
em água forneceu os produtos desejados. Os 
compostos 6a-f foram preparados através do 
método convencional de esterificação dos ácidos 
5a-f, utilizando metanol e catálise ácida, sob refluxo, 
(Figura). 
Os testes de atividade larvicida foram realizados 
segundo procedimentos já relatados na literatura.2 
Para os testes, foram utilizadas larvas de A. aegypti 
no estágio de crescimento L4. Os resultados destes 
testes estão resumidos na tabela a seguir. 

Figura.  Obtenção dos ésteres 6a-f 
 
Tabela. Dados experimentais e resultados dos 
testes de avaliação da atividade larvicida de 6a-f. 

Substância Rendimento 
(%) 

P. F. (°C) LC50 
(ppm)

a
 

6a 63 124-125 13,5 
6b 52 123-124 2,1 
6c 43 109-110 12,1 

6d 30 98-99 16,9 
6e 25 140-141 >100 
6f 33 116-117 >100 

Conclusões 

Os ésteres 6a-f foram sintetizados com rendimentos 
satisfatórios (25 a 63%). Os compostos 6a-d 
apresentaram boa atividade larvicida, com valores 
de LC50 < 50 ppm. O éster metílico do ácido 3-[3-(4-
Benzo[1,3]dioxol-5-il-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-5-il]-
propanóico (5b) foi o que apresentou o melhor 
resultado descrito até o presente momento para 
esta classe de compostos, CL50 = 2,1 ppm. 
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