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RESUMO 

Neste trabalho, um novo composto a base de silsesquioxano e nitroprussiato de 
cobre foi preparado apartir do octa(aminopropil)silsesquioxano seguindo uma nova 
rota de síntese. O compósito preparado descrito como ACCuN foi caracterizado 
preliminarmente por técnicas espectroscópicas, tais como: Espectroscopia na 
Região do Infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), Energia Dispersiva de 
Raios-X (EDX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Voltametria Cíclica 
(VC). Os espectros de FTIR apresentaram bandas de absorção em 1106 cm-1 devido 

ao estiramento Si-O-Si(Si-O-Si), característico da estrutura do 
octa(aminopropilsilsesquioxano) e bandas de absorção em 2063 cm-1 atribuída ao 

estiramento NO(N-O)  e em 2192 cm-1 atribuída ao estiramento C≡N(C≡N). Por MEV e 
EDX observou-se aglomerado de partículas cúbicas, com tamanho médio de 
aproximadamente 241 nm, contendo Si, O, N, Cu e Fe. O voltamograma cíclico do 
material (ACCuN) apresentou um par redox com potencial médio de Eθ’=0,73 V. 

 
Palavras-chave: Nitroprussiato de sódio, octa(aminopropilsilsesquioxano), 
nanocompósito.   
 

INTRODUÇÃO 

O termo silsesquioxano refere-se a compostos nanoestruturados que possui estruturas 

que apresentam a fórmula empírica (RSiO1,5)n, onde R pode ser um hidrogênio ou algum 

grupo orgânico tal como alcila, metila, arila, vinila, fenila, arileno, ou ainda qualquer derivado 

organofuncional destes(1). Cada átomo de silício está ligado em média a 1,5 átomos de 

oxigênio e a um grupo R (hidrocarboneto).  

 Quando  n = 4,6,8,10 ( n  4), os compostos resultantes são chamados de 

poliedro oligosilsesquioxanos (POSS)  e se n é um número indefinido ele é 

simplesmente denominado de polisilsesquioxanos(2). 

A maioria dos silsesquioxanos são conhecidos como esferosiloxanos ou 

esferosilicatos pelo ao fato destes apresentarem estruturas que são topologicamente 
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equivalentes a uma esfera(3). Em geral, a maioria dos silsesquioxanos são solúveis 

em alguns solventes orgânicos e têm uma elevada estabilidade térmica e química, e 

as suas propriedades físicas e estruturais são favoráveis para a introdução de 

grupos substituintes(4).  

Em particular,  o silsesquioxano cúbico (R-SiO1,5)8, tem recebido um interesse 

maior, pois consiste de um  núcleo de sílica cristalina que pode ser ligado 

covalentemente a oito grupos periféricos (R)(5), onde esses grupos são idênticos e 

reativos.  

As aplicações dos silsesquioxanos são múltiplas e estão relacionadas ao 

interesse tecnológico tais como: aditivos(6); precursores para vidro e matrizes de 

cerâmica(7) ; precursores para dendrímeros(8,9) e polímeros(10,11); precursores no 

desenvolvimento de cristais líquidos(12,13); precursores para a produção de materiais 

híbridos orgânico-inorgânico(1,14); catalisadores(15); precursores para interface da 

sílica(16) e filmes eletroativos(17); biossensores(18); catálise homogênea e 

heterogênea(15,19); e nas aplicações biomédicas(10,20).  

O objetivo do trabalho é preparar  novos materiais nanoestruturados híbridos 

com potencialidade na eletrooxidação de substâncias de interesse biológico e 

ambiental. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Preparação do Octa(aminopropilsilsesquioxano) 

O octa(aminopropilsilsesquioxano) [H2N(CH2)3]8Si8O12], que por questão de 

brevidade serão descrito como amino cubo (AC),  foi preparado de acordo com o 

método proposto pela literatura(21). Adicionou-se lentamente 200 mL de HCl 

concentrado em um balão de fundo chato contendo 150 mL de  - 

aminopropiltrietoxisilano (H2NCH2CH2CH2Si(Oet)3) dissolvido em 3,6 L de metanol 

(MeOH). O sistema totalmente  homogêneo foi deixado por 6 semanas, á 

temperatura ambiente. A cristalização do produto iniciou-se após a terceira semana, 

onde observou-se o aparecimento de alguns cristais brancos. O produto obtido 

(rendimento de ~30%) foi lavado em funil de placa sinterizada fina com metanol a 

frio. 

Em concordância com a literatura(21), o produto obtido, trata-se de um sal 

hidroclórico do produto desejado, pois realmente foi solúvel em água, pouco solúvel 

em metanol e praticamente insolúvel em outros solventes comuns, incluindo a 
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piridina. Desta forma houve necessidade de neutralizar o produto obtido (sal 

hidroclórico) sem comprometer a estrutura Si/O.  

Formação de  complexos polinucleares com AC 

Os complexos polinucleares foram preparados seguindo duas etapas. A 

primeira etapa consistiu na neutralização do sal hidroclórico do silsesquioxano 

formado. Nesta etapa 5,0 g do amino cubo foi dissolvido em 100 mL de água 

deionizada,  em seguida adicionou-se  11,57 g  de bicarbonato de sódio (NaHCO3). 

A solução foi mantida sob agitação por 60 horas à temperatura ambiente. Em 

seguida  adicionou-se 8,52×10-3 mol de íons cúpricos (Cu(II)) e novamente o sistema 

foi mantido por agitação por 5 horas à temperatura ambiente.  

Na segunda etapa adicionou-se 1,70×10-2 mol de nitroprussiato de sódio 

(Na2[Fe(CN)5NO]) na solução previamente preparada. A mistura  foi mantida sob 

agitação por 5 horas à temperatura ambiente. O precipitado obtido foi 

cuidadosamente filtrado, lavado exaustivamente com água deionizada e seco à 

temperatura de 100ºC. O material formado foi descrito como ACCuN. 

MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO  

Os espectros de absorção na região do infravermelho são obtidos através do 

espectrofotômetro Nicolet 5DXB FT-IR (Nicolet Instruments, Madison, WI).  

A caracterização por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e a 

espectroscopia de energia dispersiva de Raios-X (EDX) foram obtidas por um 

microscópio eletrônico da marca Jeol JTSM T-330 com o EDX acoplado. 

Todas as medidas voltamétricas foram conduzidas com um potenciostato 

MQPG-01 da Microquímica, para isso foi empregado um sistema constituído por três 

eletrodos: um eletrodo de referência de Ag/AgCl(sat), um eletrodo auxiliar de platina e 

um eletrodo de pasta de grafite modificada como eletrodo de trabalho. Os eletrodos 

quimicamente modificados foram preparados misturando pó de grafite e o 

nanocompósito (ACCuN) com proporções de 80: 20 (m/m), e aproximadamente 20 

μL de óleo mineral (Nujol).  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Espectroscopia na Região do Infravermelho por Transformada de Fourier 
(FTIR) 
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O espectro na região do infravermelho do AC ilustrado na Figura 1.(A) 

apresentou as seguintes  bandas de absorções: 3428 e 3137 cm-1 referentes ao 

estiramento N-H (N-H); 2903 cm-1 C-H(C-H); 1610 e 1583 cm-1 referente à deformação 

N-H(δN-H) e 1106 cm-1 (Si-O-Si)(Si-O-Si),  característico da estrutura do AC(22). Na 

Figura 1.(B) apresenta bandas características do composto precursor (o 

nitroprussiato de sódio), sendo que as principais são o estiramento simétrico NO(N-O) 

em 1945 cm-1, e outra absorção em 2192 cm-1 relativo ao estiramento simétrico 

C≡N(C≡N). Após a formação do compósito ACCuN, observou-se um deslocamento  

de 117 cm-1 N-O para maiores frequências (alta energia) assim como a drástica 

diminuição doC≡N (Fig.1.(C)), sendo isso um indicativo da formação de um 

compósito híbrido binuclear onde o ligante CN está coordenado aos dois centros 

metálicos FeII—(CN)—CuII(23). 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

(C N) (N-H)

(H-O-H)
(Si-O-Si)

(C-H)
(NO)

Comprimento de onda (cm-1)

C

 T
ra

n
sm

it
â
n

c
ia

 (
u

.a
.)

B (C N)
(NO)

(OH) (H-O-H)

 

(N-H)

(N-H)

A (Si-O-Si)

(N-H)(C-H)
(N-H)

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espectros vibracionais na região do infravermelho: (A) AC, (B) Nitroprussiato de 
sódio e (C) ACCuN. 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura para o AC ilustrada na Figura 2.(A) 

apresenta micropartículas com  formas estruturais cúbicas que são características 

dos silsesquioxanos poliédricos(24). Na MEV do compósito ACCuN ilustrada na 

Figura 2.(B), observou-se um  aglomerado de partículas cúbicas, com tamanho 

médio de aproximadamente 241 nm. 
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Figura 2. Microscopias com aumento de 50.000X do: (A) AC e (B) ACCuN. 

Energia Dispersiva de Raios-X (EDX) 

Os EDX  dos materiais AC e ACCuN, estão ilustradas na Figura 3. Observa-se 

no espectro do AC (Fig.3.(A)) a presença dos elementos característico da estrutura 

do cloridrato do amino cubo. Após a interação do AC com cobre (II) e depois 

nitroprussiato de sódio (Fig.3.(B)) observou-se a ausência de cloro, o que torna 

evidente a neutralização do sal e a posterior reação com Cu(II) e complexação  íon  

nitroprussiato. 

 

Figura 3. Espectro de EDX do: (A) AC e (B) ACCuN. 

Voltametria Cíclica (VC) 

Efetuou-se um minucioso estudo sobre o comportamento voltamétrico do 

nanocompósito (ACCuN) empregando eletrodo de pasta de grafite. Os 

voltamogramas cíclicos do ACCuN exibiu um processo redox com potencial médio 

(Eθ’), onde Eθ’ = Epa + Epc/2, igual a 0,73 V vs Ag/AgCl(sat.) atribuídos ao par redox 

Fe(II)(CN)5/Fe(III)(CN)5. Após efetuar um rigoroso estudo sobre a influência de 

diferentes eletrólitos de sais de metais alcalinos bem como de suas concentrações e 

concentrações hidrogeniônicas (pH), estabeleceu-se as melhores condições de 

trabalho que foram: KCl 1,0 mol L-1, pH 7,0  e v = 20 mVs-1. O eletrodo de pasta de 

grafite modificado com ACCuN mostrou-se sensível a concentrações de L-cisteína 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

2144



6 
 

conforme ilustra a Figura 4.(A). Após a adição de diferentes alíquotas de L-cisteína a 

intensidade da corrente anódica aumenta linearmente em um intervalo de 

concentração de 2,0×10-4 a 2,0×10-3 mol L-1 tendo uma equação correspondente 

Y(A) = 27,322 + 10,664×103 [L-cisteína], com coeficiente de correlação R2 = 0,998, 

apresentando um limite de detecção de 1,25×10-4 mol L-1 e uma sensibilidade 

amperométrica para o sistema  de 10,664 mA/mol L -1.  

 

Figura 4. (A) Voltamogramas cíclico obtido para: (1) eletrodo de pasta de grafite não 
modificado; (2) eletrodo de pasta de grafite modificado com ACCuN; (3) eletrodo de pasta de 
grafite modificado com ACCuN em presença de  2,0×10-3  mol/L -1 de L-cisteína; (4) eletrodo 
de pasta de grafite não modificado em presença de 2,0×10-3  mol/L -1 de L-cisteína (KCl 1,0 
mol L-1, pH 7,0  e v = 20 mVs-1). (B) Curva analítica para determinação de L-cisteína. 

CONCLUSÃO 

De acordo com a caracterização preliminar por FTIR e EDX, a síntese de um 

novo compósito a base de nitroprussiato de cobre (ACCuN)  foi conduzida com 

sucesso. O voltamograma cíclico do eletrodo de pasta de grafite com ACCuN 

apresentou um par redox com potencial médio (Eθ’) = 0,73 V (vs Ag/AgCl(sat.)), 

atribuídos ao par redox Fe(II)(CN)5NO/Fe(III)(CN)5NO, respectivamente (vs 

Ag/AgCl(sat.); KCl 1,0 mol L-1; pH = 7,0; v = 20mV s-1). O nanocompósito foi sensível a 

concentração de L-cisteína. O eletrodo de pasta de grafite modificado com ACCuN ,   

pode ser empregado para detecção de L-cisteína. Desta forma, o nanocompósito 

híbridos binuclear é um forte candidato na confecção de sensores eletroquímicos 

para determinação de L-cisteína  em amostras reais. 

AGRADECIMENTOS 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a 

FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Proc. 

2012/05438-1). 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

2145



7 
 

REFERÊNCIAS 

1. BANEY, R. H.; ITOH, M.; SAKAKIBARA, A.; SUZUKIT, T. Silsesquioxanes. 
Chemical Reviews, Washington, v. 95, n. 5, p. 1409 –1430, 1995. 

2. CARMO, D. R.; PAIM, L. L.; METZKER, G.; DIAS FILHO, N. L.; STRADIOTTO, N. R. 
A novel nanostructured composite formed by interaction of copper octa (3-
aminopropyl) octasilsesquioxane with azide ligands: Preparation, characterization 
and a voltammetric application. Research Bulletin, New York, v.45, n.9, p.1263-
1270, 2010.  

3. TERESHCHENKO, T. A. Synthesis and application of polyhedral 
oligosilsesquioxanes and spherosilicates – reviews. Polymer Science, Moscow, v. 
50, n. 9-10, p. 249-262, 2008. 

4. YANAGISAWA, Y.; YAMAGUCHI, H.; NISHIYAMA, Y.; MORIMOTO, T.; KAKIUCHI, 
K.; TABATA, K.; TSUTSUMI, K. Synthesis and evaluation of a chiral menthol 
functionalized silsesquioxane: application to diastereoselective [2+2] 
photocycloaddition. Research on Chemical Intermediates, v. 39, p. 101–110, 2013.  

5. PROVATAS, A.; MATISONS, J. G. Silsesquioxanes: synthesis and applications. 
Trends in Polymer Science, v. 5, p. 327– 332, 1997. 

6. BUYS, I. E. et al. Models of surface-confined metallocene derivatives. Journal of 
Molecular Catalysis, [S.l.], v. 86, n. 1 – 3, p. 309 – 318, 1994.  

7. SCHMIDT, H. Inorganic-Organic Composites by Sol-Gel Techniques. Material 
Research Society Symposium, v. 171, p. 3, 1990. 

8. CARMO, D. R.; PAIM,  L. L.; DIAS FILHO, N. L.; STRADIOTTO, N. R. Preparation, 
Characterization and Application of a Nanostructured Composite: 
Octakis(cyanopropyldimethylsiloxy)octasilsesquioxane. Applied Surface Science, v. 
253, p. 3683-3689, 2007. 

9. GOODGAME, D. M. L.; KEALEY, S.; LICKISS, P. D.; WHITE, A. J. P. Transition 
metal complexes of cubic (T8) oligo-silsesquioxanes. Journal of Molecular 
Structure, v. 890, p. 232-239, 2008. 

10. LICHTENHAN, J. B. Combined methotrexate and misoprostol for early induced 
abortion. Archives of Family Medicine, Chicago, v. 5, n. 5, p. 263, 1996. 

11. PIELICHOWSKI, K.; NJUGUNA, J.; JANOWSKI, B.; PIELICHOWSKI, J. Polyhedral 
Oligomeric silsesquioxanes (POSS) – containg nanohybrid polymers. Advances in 
Polymer Science, New York, v. 201, p. 225-296, 2006. 

12. LIN, T. H.; CHEN. W. Z. Photo – alignment effect in liquid-crystal films containing 
nanoparticles and azo-dye. Key Engineering Materials, Lugar Devon, v. 428-429, p. 
276-279, 2010.  

13. MEHL, G. H.; GOODBY, J. W. Liquid-Crystalline, Substituted Octakis-
(dimethylsiloxy)octasilsesquioxanes: Oligomeric Supermolecular Materials with 
Defined Topology. Angewandte Chemie International International Edition in 
English, v. 35, ed. 22, p. 2641–2643, 1996. 

14. SKARIA, S.; SCHRICKER, S.R. Synthesis and characterization of Inorganic –Organic 
Hybrid Materials derived from polysilsesquioxanes (POSS). Journal of 
Macromolecular Science, part A, v. 47, n. 5, p. 381-391, 2010. 

15. ABBENHUIS, H.L.C. Advances in Homogeneous and Heterogeneous Catalysis with 
Metal-Containing Silsesquioxanes. Chemistry - A European Journal,  v. 6, n. 1, p. 
25-35, 2000. 

16. FEHER, F. J.; TAJIMA, T. L. Synthesis of a molybdenum-containing silsesquioxane 
which rapidly catalyses the metathesis of olefins. Journal of the American 
Chemical Society, Washington, v. 116, n. 5, p. 2145 – 2146, 1994. 

17. MORÁN, M.; CASADO, C.M.; CUADRADO, I. Ferrocenyl substituted 
octakis(dimethylsiloxy)octasilsesquioxanes: A new class of supramolecular 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

2146

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.v35:22/issuetoc


8 
 

organometallic compounds. Synthesis, characterization, and electrochemistry. 
Organometallics, Washington, v.12, p. 4327-4333, 1993. 

18. LOSADA, L.; GARCÍA ARMADA, M. P., CUADRADO, I.; ALONSO, B.; GONZÁLEZ, 
B.; CASADO, M.; ZHANG, J. Ferrocenyl and Permethylferrocenyl Cyclic and 
Polyhedral Siloxane Polymers as Mediators in Amperometric Biosensors. Journal of 
Organometallic Chemistry, v. 689, p. 2799-2807, 2004. 

19. PROVATAS, A.; LUFT, M.; MU, J. C.; WHITE, A. H.; MATISONS, J. G.; SKELTON,B. 
W. Silsesquioxanes: Part I: A key intermediate in the building of molecular 
compositematerials. Journal of Organometallic Chemistry, New York, v. 565, p. 
159-164, 1998. 

20. KANNAN, R.Y.; SALACINSHI,  H. J.; BUTLER, P. E.; SEIFALIAN, A. M. Polyhedral 
oligomeric silsesquioxane nanocomposites: the next generation material for 
biomedical applications. Accounts of Chemical Research, v. 38, p. 879-884, 2005. 

21. FEHER, F. J.; WYNDHAM, K. D.; SOULIVONG, D.; NGUYEN, F. Synthesis of highly 
functionalized cube-octameric polyhedral oligosilsesquioxanes (R8Si8O12). Journal 
of the Chemical Society Dalton Transactions,  v. 2,  p.1491–1497, 1999. 

22. SILVERSTEIN, R. M.; WELBSTER, F. X. Spectrometric indentification of organic 
compounds, Nova Iorque: John Wiley and Sons, p. 163, 1996. 

23. Gu, Z.-Z.; Sato, O.; Iyoda,T.; Hashimoto,  K.; Fujishima, A. Spin Switching Effect in 
nickel Nitroprusside: Design of a Molecular Spin Device Based on Spin Exchange 
Interaction. Chemistry of Materials, v.9, n. 5, p. 1092-1097, 1997. 

24. CARMO, D. R.; DIAS FILHO, N. L.; STRADIOTTO, N. R. Synthesis and 
preliminary characterization of octakis(chloropropyldimethylsiloxy) 
octasilsesquioxane. Materials Research, São Carlos, v. 7, n. 3, p. 499 – 504, 
2004. 
 
 
 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF A NEW COMPOSITE BASED ON 
COPPER (II) AND OCTA (AMINOPROPIL)SILSESQUIOXANE 

ABSTRACT 

In this work, a new compound based silsesquioxane and nitroprusside of copper was 
prepared starting from octa (aminopropyl)silsesquioxane following a new route of 
synthesis. The composite prepared as described ACCuN was preliminarily 
characterized by spectroscopic techniques, such as Infrared Spectroscopy in the 
Region of the Fourier transform (FTIR), Energy Dispersive X-ray (EDX), Scanning 
Electron Microscopy (SEM) and cyclic voltammetry (VC). The FTIR spectra showed 

absorption bands at 1106 cm-1 due to stretching Si-O-Si(Si-O-Si) characteristic of the 
structure of octa(aminopropylsilsesquioxane and absorption bands at 2063 cm-1 

ascribed to the stretching NO(N-O) and 2192 cm-1 attributed to the stretching 

C≡N(C≡N). SEM and EDX observed cluster of cubic particles with an average size of 
approximately 241 nm, containing Si, O, N, Cu and Fe. Cyclic voltammogram of the 
material (ACCuN) showed a redox couple with average potential Eθ '= 0.73 V. 
 
 
 
Key-words: Sodium nitroprusside, octa(aminopropyl)silsesquioxane, 
nanocomposite. 
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