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O objetivo deste trabalho é sintetizar compostos derivados da molécula do indol. 

Inicialmente foram sintetizados bisindolilmetanos empregando Liquido Iônico como catalisador, 

a fim de propor uma nova metodologia para a síntese destes compostos. Também foram 

sintetizados adutos de Michael a partir do indol e compostos carbonílicos. 

O motivo para a realização deste trabalho é que dentre a maioria dos fármacos sintéticos, 

mais de 50% são heterocíclicos e destes a maioria apresenta nitrogênio em sua composição.
1
 E 

dentre estes compostos heterocíclicos, se destacam compostos indólicos, os quais são utilizados 

em vários produtos farmacêuticos, agroquímicos e também estão presentes em produtos naturais.
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Utilizou-se liquido iônico como catalisador devido as suas características peculiares: não é 

inflamável, praticamente não tem pressão a vapor, é facilmente reciclado e solubiliza uma grande 

quantidade de compostos (orgânicos, inorgânicos e polímeros).
3 

A parte do trabalho com bisindolilmetanos foi concluída, tanto a síntese de exemplos 

como a caracterização (Figura 1). As condições reacionais utilizadas para as sínteses dos 

compostos foram: 1mol% do Liquido Iônico, reação sem solvente e temperatura de 40°C Quanto 

a metodologia utilizada (emprego de líquidos iônicos) na síntese mostrou-se eficaz para todos os 

exemplos, variando a penas o tempo de reação para a obtenção do produto desejado. Cada 

produto sintetizado foi caracterizado a partir de análises de Espectrometria de Massas (CG-MS) e 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN). Assim, com esta etapa do trabalho concluída deu-se 

início a síntese dos adutos de Michael, foram utilizados diferentes compostos carbonílicos e o 

grupo indol com diferentes substituintes ligados ao nitrogênio. As condições reacionais utilizadas 

foram: 20 mol% do Liquido Iônico, 1 ml de acetonitrila como solvente e temperatura ambiente 

Os exemplos sintetizados estão representados na Figura 2. Estes também foram caracterizados 

por Espectrometria de Massas (CG-MS) e Ressonância Magnética Nuclear (RMN). 
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Fig. 1:Esquema da Reação 

 

 
 

Fig. 2: Esquema da reação 
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