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Introdução 
O objetivo desta pesquisa foi a preparação do 

silsesquioxano funcionalizado com oito cadeias cloro-
propil (T8-PrCl) e de um novo derivativo funcionalizado 
com oito cadeias lineares pendentes (2-amino-1,3,4-
tiadiazol - ATD; T8-Pr-ATD). Os dois materiais 
nanoestruturados foram caracterizados por  13C e 29Si 
NMR, FTIR e análise elementar. Subsequentemente, 
foi preparado um novo material  pela funcionalizaçao 
do  T8-Pr-ATD com um complexo organometálico de 
Mo (II)  (T8-Pr-ATD-Mo). Poucos trabalhos na literatura 
tem descrito esse tipo de substituição, e nenhum deles 
tratou com ATD e complexos de Mo (II). O novo 
nanomaterial organometálico silsesquioxano-Mo foi 
testado como precursor na epoxidação do cicloocteno 
e estireno. 

Resultados e Discussão 
O novo material nanoestruturado, octakis[3-(2-amino-

1,3,4-tiadiazol)propil]silsesquioxano, foi preparado 
conforme o esquema apresentado  na Fig.1.1,2 

 

 
 

Figura 1. Síntese do octakis[3-(2-amino-1,3,4-tiadiazol) 
propil]silsesquioxano (T8-Pr-ATD). 
 
 
 Posteriormente, foi preparado um novo material  pela 
funcionalizaçao do  T8-Pr-ATD com um complexo 
organometálico de Mo(II) (T8-Pr-ATD-Mo). 
O Si-Pr-ATD foi adicionado a uma solução de Mo(η3-
C3H5)Br-(CO)2(NCCH3)2] em etanol anidro, atmosfera 
de nitrogênio e agitação por  2 h a temperatura 
ambiente. O esquema de preparação do T8-Pr-ATD-
Mo é apresentado na Fig.2. O T8-Pr-ATD-Mo foi 
testado com sucesso na reação catalítica de 
epoxidação do cicloocteno e estireno (Tabela 1). 
 
 

 
Figura 2. Funcionalização do T8-Pr-ATD com  Mo(η3-
C3H5)Br-(CO)2(NCCH3)2], resultando o T8-Pr-ATD-Mo. 
 
 

Tabela 1. Conversões para a epoxidação do 
cicloocteno e do estireno promovido pelo T8-Pr-
ATD-Mo em presença de  TBHP. 

precursor 
catalítico 

 
Substrato 

 

Conversãoa 
(%) TOFb 

T8-Pr-ATD-Mo  Ciclo  68  147 
  Esti  42  90 

       
aConversão em 24 h. b Em unidades de  mol (mol de 
Mo)−1 h−1. 

Conclusões 
As preparações das nanoplataformas precursoras e do 
material aplicado como catalisador foram 
desenvolvidas com sucesso. O complexo 
organometálico de Mo(II), T8-Pr-ATD-Mo, mostrou boa 
atividade catalítica na epoxidação do cicloocteno e 
estireno em presença de TBHP. 
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