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RESUMO. Foram obtidos duas séries de compostos análogos da primina, 6- e 5-alquil-2-metoxibenzoqui-
nonas. As quinonas 6-alquil-substituídas foram obtidas a partir do guaiacol em três etapas: proteção, me-
talação seguido de alquilação, hidrólise e subsequente oxidação catalisada por salcomina. Os isômeros 5-
alquil substituídos foram obtidos a partir da alquilação seletiva da 2-metoxi-1,4-benzoquinona com trial-
quilboranos e subsequente oxidação. Os produtos foram testados quanto a sua atividade antimicrobiana
para a determinação da CIM contra 21 germes representativos. As quinonas 6-alquil-substituídas apre-
sentaram uma maior inibição que as as 5-alquilsubstituídas. Em geral, os compostos foram mais ativos
frente aos microorganismos gram-positivos que aos demais tipos. 
SUMMARY. “Synthesis and Evaluation of Antimicrobial Activity of Primin Analogues 5- and 6-alkylsubstitut-
ed”. Both 6- and 5-alkyl-2-methoxy-1,4-benzoquinone derivatives, analogues of primin, were obtained. To ob-
tain the 6-alkyl substituted compound, tetrahydropyranylated guaiacol was treated with n-butyllithium followed
by alkylation with alkyl bromides. Hydrolysis to the corresponding 6-substituted 2-methoxyphenols and subse-
quent oxidation catalyzed by salcomine afforded high yields of the quinones. 5-alkyl-2-methoxy-1,4-benzo-
quinones were obtained by selective alkylation in position 5 and oxidative work up of 2-methoxy-1,4-benzo-
quinone with trialkylboranes. All compounds were tested in order to evaluate the antimicrobial activity. In gener-
al, the 6-alkyl derivatives revealed to be more active than the 5-alkyl series. Some of them showed interesting an-
timicrobial activity selectively against gram-positive bacteria.

INTRODUÇÃO
Um grande número de produtos é encontra-

do na natureza que apresenta atividade biológi-
ca, mas um pequeno grupo, as quinonas 1, tem
despertado interesse especial por apresentar
propriedades interessantes, tais como: ação anti-
microbiana 2, tripanocida 3,4 e antineoplássica 5.
Entre as estruturas mais simples deste grupo, al-
gumas séries de 2-metoxi-1,4-benzoquinonas al-
quil substituídas, possuem interessantes ativida-
des biológicas.

Vários compostos antibióticos da série de 6-
alquil-2-metoxi-1,4-benzoquinonas (1) já foram
isolados e identificados, entre eles o antibiótico
6-metil-2-metoxi-1,4-benzoquinona (1a), isolado
de culturas de Aspergillus sp 6, o 2-metoxi-6-pro-
pil-1,4-benzoquinona (1c) foi isolado de Cama-

rops microspora 7 e o mais importante desta sé-
rie, o composto 2-metoxi-6-pentil-1,4-bezoqui-
nona, a primina (1e). A primina foi isolada pri-
meiramente por Bloch & Karrer 8 em 1927 de
Primula obconica, uma planta ornamental que
provoca reações alérgicas devido a secreção
desta quinona pelas folhas causando dermatite.
Lima et al. 9 isolaram a primina do extrato bruto
metanólico das raízes da árvore Miconia erio-
donta (Melastomaceae), de nome vulgar “Pau-
Mondé”, relatando, posteriormente, os primeiros
informes sobre sua atividade antimicrobiana e
antineoplásica. A análise farmacológica 9 e os
testes clínicos 10,11 realizados com a primina
(1e), permitiram a sua comercialização e utili-
zação para o tratamento de câncer de pele hu-
mana, apresentando resultados satisfatórios no
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tratamento de epitelioma baso-celular apesar de
mostrar uma alta atividade irritativa. Posterior-
mente, a primina (1e) foi retirada do mercado
devido a baixa procura e ao efeito alergênico
bem pronunciado.

Ainda foram isolados da natureza, outros
dois regioisômeros do composto 1a. Um deles é
a coprimina, 5-metil-2-metoxi-1,4-benzoquinona
(2a), isolada de culturas de Coprinus radians e
Coprinus similis 12. 2-Metoxi-3-metil-1,4-benzo-
quinona (3a) é um componente da secreção de-
fensiva dos artrópodes 1. 

A primeira síntese da primina foi realizada
em 1967 por Schildknecht & Schmidt 13, confir-
mando a estrutura proposta para o produto na-
tural. Esta síntese teve um baixo rendimento,
além do composto de partida ser relativamente
caro. Outras sínteses foram realizadas, mas sem-
pre em baixos rendimentos e um número eleva-
do de etapas.

Bieber et al. 14-16 desenvolveram métodos de
obtenção da primina (1e) e seus análogos em
bons rendimentos. Foram obtidas duas séries de
compostos análogos da primina 5 e 6 alquil
substituídas. Todos os compostos das séries 2-
metoxi-1,4-benzoquinonas alquil 5,6-substituí-
das, foram testados frente a várias espécies de

microorganismos Gram-positivos, Gram-negati-
vos, ácido-resistentes e fungos leveduriformes.

MATERIAIS E MÉTODOS
Parte Química

A literatura mostra vários métodos de ob-
tenção da primina (1e) e seus análogos estrutu-
rais utilizando outras vias sintéticas e outros
compostos de partida, alguns deles desenvolvi-
dos por Bieber et  al. 14-16. Para a obtenção da
primina (1e) seus análogos estruturais, foram
utilizados dois métodos 14-18, ilustrados nas Figs.
1 e 2.

Os análogos da primina 6-alquil substituídos,
foram primeiramente preparados a partir de 6-
alquil-2-metoxifenois (5) através da proteção do
guaiacol (3) e posterior litiação e da subsequen-
te alquilação do tetraidropiranil éter de guaiacol
(4) que, após a oxidação, fornece a série de
análogos do tipo 1, 6-alquil-2-metoxi-1,4-benzo-
quinona 14,17, em apenas 3 etapas, partindo-se
do guaiacol (3), como materia prima (Fig. 1). 

Quanto aos análogos 5-alquil substituídos,
eles foram obtidos através da alquilação seletiva
de 2-metoxi-1,4-benzoquinoas (6) com trialquil-
boranos na posição 5, empregando-se tetraidro-
furano (THF), como solvente, fornecendo, após

Figura 1. Obtenção de análogos da primina 6-alquil substituídos.

Figura 2. Obtenção de análogos da primina 5-alquil substituídos.
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oxidação, exclusivamente produtos 5 substituí-
dos 16, 17.

Atividade Antimicrobiana
Os diferentes produtos obtidos das séries de

quinonas 2,6 e 2,5-substituídas foram testados
quanto a sua atividade antimicrobiana frente a
várias espécies de microorganismos Gram-posi-
tivos, Gram-negativos, ácido-resistentes e fungos
leveduriformes: Bacillus subtilis 9 IA-16, Staphy-
lococcus aureus W IA-1, Bacillus anthracis IA-9,
Surcina lutea IA-6, Micrococcus citreus IA-4,
Streptococcus faecalis ATCC-6057, Brucella
abortus IA-21, Brucella suis ATCC-9843, Escheri-
chia coli S IA-27, Salmonella typhosa IA-51, Shi-
gella paradysenteriae IA-29, Proteus vulgaris IA-
38, Micobacterium tuberculosis IA-82, Mycobac-
terium smagmatis IA-71, Cryptococcus neofor-
mans IA-1011, Cryptococcus neoformans IA-
1010, Candida albicans IA-1007, Candida kru-
sei IA-1002, Neurospora crassa IA-2083, Aspergi-
llus niger IA-1025, Penicillium lilacinum, (IA =
Coleção de microrganismos do Departamento

de Antibióticos da UFPE. ATCC = American type
culture collections).

Foi utilizado o método de diluição em placas
de Petri para a determinação da Concentração
Inibitória Mínima (CIM) contra 21 germes repre-
sentativos 19.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Todos os produtos obtidos das séries 6-al-

quil-2-metoxi-1,4-benzo-quinonas (1a-i) e 5-al-
quil-2-metoxi-1,4-benzoquinonas (2b-h) foram
obtidos com bons rendimentos, excetos para os
produtos 2f e 2h foram obtidos com moderados
rendimentos e todos foram isolados e caracteri-
zados 14,17 por IVTF, 1H-RMN e pf.

Atividade Antimicrobiana
Os resultados de espectro antimicrobiano

estão apresentados nas Tabelas 1 e 2. Para os
produtos que obtiveram valores ≤ 30 mcg/mL
da CIM, consideramos boa atividade de inibição
e média para os valores que oscilam entre 30-
100 mcg/mL. Os valores de CIM acima de 100

CIM (mcg/mL)
MICRORGANISMO

1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1i

B. subtilis 3-5 3-5 1-3 3-5 3-5 5-10 5-10 20-30

S. aureus W 3-5 3-5 3-5 5-10 3-5 20-30 5-10 20-30

B. anthracis 5-10 5-10 20-30 5-10 5-10 30-50 20-30 -

S. lutea 10-20 10-20 20-30 10-20 10-20 5-10 5-10 -

M. citreus 50-100 30-50 20-30 10-20 30-50 50-100 30-50 -

St. faecalis 10-20 5-10 20-30 20-30 05-10 20-30 20-30 20-30

Br. abortus 10-20 5-10 20-30 20-30 05-10 20-30 20-30 -

Br. suis 20-30 10-20 20-30 20-30 10-20 30-50 30-50 -

E. coli S 30-50 50-100 50-100 30-50 50-100 50-100 30-50 50-100

S. typhosa 30-50 50-100 50-100 30-50 50-100 50-100 30-50 -

Sh. paradysenteriae 50-100 >100 >100 50-100 >100 50-100 >100 -

Pr. vulgaris >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 -

Myc. tuberculosis 50-100 >100 30-50 30-50 30-50 50-100 50-100 -

Myc. smagmatis >100 >100 30-50 30-50 50-100 50-100 50-100 30-50

Cryp. neoformans-10 20-30 20-30 20-30 20-30 10-20 50-100 50-100 -

Cryp. neoformans-11 20-30 20-30 10-20 10-20 10-20 50-100 50-100 -

C. albicans 30-50 30-50 20-30 20-30 30-50 50-100 50-100 30-50

C. krusei 50-100 30-50 50-100 30-50 30-50 >100 >100 -

N. crassa >100 >100 50-100 50-100 >100 30-50 20-30 >100

Asp. niger >100 >100 >100 50-100 >100 >100 >100 -

Pen. lilacinum 50-100 50-100 50-100 30-50 50-100 50-100 50-100 -

Tabela 1. Espectro antimicrobiano de 2-metoxi-6-alquil-1,4-benzoquinonas (1a-i). 1a = metil; 1b = propil; 1c =
sec-butil; 1d = n-butil; 1e = pentil; 1f = 3-metil-2-butil; 1g = hexil, 1i = benzil.
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mcg/mL foram considerados insignificantes.
Comparando os resultados da atividade antimi-
crobiana entre as duas séries de quinonas 2,6-
substituídas (Tabela 1) e 2,5-substituídas (Tabela
2), podemos observar que, de modo geral, os
compostos 2,6-substituídos (1a-i) apresentaram
uma maior atividade de inibição que os com-
postos 2,5-substituídos (2b-h). Vale salientar
que a atividade antimicrobiana para os produtos
da série de 6-alquil-2-metoxi-1,4-benzoquinonas
(1a-i) situa-se entre boa e média, exceto para
Proteus vulgaris IA-38 que revelou-se insignifi-
cante, enquanto que a atividade dos compostos
5-substituídos (2b-h) situa-se entre média e fra-
ca. No geral, nota-se ainda que, tanto os com-
postos 6-substituídos como os 5-substituídos
apresentaram boa atividade frente aos microor-
ganismos gram-positivos e média ou fraca para
os demais tipos. Foi observado também que,
quanto menor o grupo alquílico substituinte
melhor é a atividade frente a germes gram-posi-
tivos. A Tabela 2 mostra que o composto 2-me-
toxi-5-hexil-1,4-benzo-quinona (2g) não apre-

CIM (mcg/mL)
MICRORGANISMO

2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h

B. subtilis 01-3 01-03 05-10 10-20 >100 30-50 30-50

S. aureus W 05-10 05-10 05-10 10-20 >100 50-100 30-50

B. anthracis 10-20 10-20 10-20 10-20 >100 - -

S. lutea 03-05 01-03 20-30 05-10 >100 - -

M. citreus 50-100 30-50 50-100 >100 >100 - -

St. faecalis 50-100 30-50 50-100 >100 >100 50-100 50-100

Br. abortus 10-20 05-10 20-30 30-50 >100 - -

Br. suis 20-30 20-30 20-30 30-50 >100 - -

E. coli S 50-100 50-100 >100 >100 >100 50-100 >100

S. typhosa 50-100 50-100 >100 >100 >100 - -

Sh. paradysenteriae 50-100 >100 >100 50-100 >100 50-100 >100

Pr. vulgaris >100 >100 >100 >100 >100 - -

Myc. tuberculosis 50-100 50-100 >100 >100 >100 - -

Myc. smagmatis >100 50-100 >100 50-100 >100 50-100 >100

Cryp. neoformans-10 >100 50-100 >100 50-100 >100 - -

Cryp. neoformans-11 >100 50-100 >100 50-100 >100 - -

C. albicans 50-100 50-100 50-100 50-100 >100 50-100 >100

C. krusei >100 >100 >100 >100 >100 - -

N. crassa >100 50-100 >100 >100 >100 >100 >100

Asp. niger >100 >100 >100 >100 >100 - -

Pen. lilacinum 50-100 50-100 50-100 50-100 >100 - -

Tabela 2. Espectro antimicrobiano de 2-metoxi-5-alquil-1,4-benzoquinonas (2b-h). 2b = propil; 2c = sec-butil;
2d = n-butil; 2e = pentil; 2g = hexil, 2f = 3-metil-2-butenil, 2h =1,1-dimetil-propenil.

sentou atividade, em uma concentração abaixo
de 100(g/mL, contra nenhum tipo de microorga-
nismo utilizado. Para os análogos da série 5-
substituídas (2b-h), observou-se que além do
microrganismo gram-negativo Proteus vulgaris
também os microorganismos Candida krusei IA
1002 e Aspergillus Niger IA-1025 não se mostra-
ram sensíveis a nenhum dos compostos testa-
dos. Nas Tabelas 1 e 2 estão resumidos os es-
pectros antimicrobianos de 5 e 6-alquil-2-metoxi
1,4-benzoquinonas sintetizados ambos determi-
nados pelo método de estrias 19.

CONCLUSÕES
Foram utilizados métodos simples, econômi-

cos e generalizáveis para a obtenção de quino-
nas das séries 2-metoxi-1,4-benzoquinonas 5- e
6- alquil substituídas. Seja partindo do guaiacol
(3) com proteção metalação/alquilação e oxi-
dação catalítica para a obtenção da série de
compostos 2-metoxi-6-alquil-1,4-benzoquinona
(1a-i) ou pela adição de trialquilborano e reoxi-
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dação. para obter as quinonas 5-alquil substituí-
das (2b-h). Ambas as séries de produtos foram
obtidos com bons rendimentos, variando de
40% a 96% excetos para os produtos 2f (10%) e
2h (36%) foram obtidos com moderados rendi-
mentos.

As quinonas sintetizadas apresentaram boa
atividade frente aos microrganismos gram-positi-
vos e entre boa e fraca inibição para os demais.
Em geral, as quinonas 6 alquil substituídas (1a-
i) apresentaram maior atividade antimicrobiana
que as quinonas 5 alquil substituídas (2b-h). Os
resultados revelaram ainda que o tamanho do

substituinte não causou mudanças significativas
na atividade destas quinonas.

Outros dois fatos interessantes evidenciados,
é que o composto 2g (2-metoxi-5-hexil-1,4-ben-
zoquinona) não se mostrou ativo em uma con-
centração abaixo de 100  µg/mL contra nenhum
microrganismo e que o microrganismo Proteus
vulgaris apresentou resistência frente a todos os
compostos testados.
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