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Introdução 

     Materiais moleculares com propriedades ópticas 

não lineares têm sido objeto de estudos intensivos 

devido às suas potenciais aplicações tecnológicas. 

Em geral, a determinação experimental destas 

propriedades ONL é uma tarefa difícil e, portanto, os 

métodos teóricos baseados na teoria teoria da 

mecânica quântica se tornaram uma alternativa útil 

para superar essa desvantagem e auxiliar os 

experimentalistas. No entanto, as propriedades ONL 

são fortemente dependentes da abordagem teórica 

utilizada. Assim, o presente trabalho visa avaliar a 

influência do nível de teoria e do conjunto de funções 

de base metal/ligantes na previsão computacional da 

primeira hiperpolarizabilidade () de complexos de 

rutênio com potencial aplicação tecnológica. 

Resultados e Discussão 

     Inicialmente, foi escolhido o complexo de rutênio 

trans-[Ru(2-C≡CC5H₃N-5-NO₂)Cl(dppm)₂], que 

apresenta dado experimental para  disponível na 

literatura, Figura 1.  

 

 
Figura 1. Estrutura otimizada do complexo de Ru. 
 
     A geometria do complexo foi otimizada no nível 
B3LYP/def2-SVP(Ru)/def2-SVP(Ligantes)/IEF-
PCM(UFF). Posteriormente, foram utilizados 
distintos conjuntos de funções de base metal/ligantes 
de forma a avaliar a influência do conjunto de funções 

de base na previsão de  no nível B3LYP. O efeito do 
solvente foi considerado através da aproximação 
IEF-PCM(UFF). Todos os cálculos foram realizados 

no programa Gaussian 09 Rev. D. 01. Os resultados 
são apresentados na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Primeira hiperpolarizabilidade ( x 10-30 esu) 
calculada no nível B3LYP/Função de Base Ru/Função de 
Base Ligantes/IEF-PCM(UFF). 

Nível de Teoria Calc. Erro(%) 

def2-SVP/def2-SVP 400 14,5 

def2-TZVP/def2-SVP 398 14,9 

def2-TZVPP/def2-SVP 389 16,9 

def2-TZVP/def2-TZVP 461 1,5 

def2-SVP/def2-TZVP 456 2,6 

def2-SVP/NLO-III 645 37,9 

def2-SVP/NLO-V 93 80,1 
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A partir dos resultados obtidos pode ser observado 

que a função de base do rutênio não tem uma 

influência significativa na previsão de , enquanto a 

função de base dos ligantes tem um papel 

fundamental na previsão da propriedade, com os 

valores calculados com a função de base de caráter 

triplo-zeta def2-TZVP apresentando os menores 

erros, 1,5% (def2-TZVP/def2-TZVP) e 2,6% (def2-

SVP/def2-TZVP). Posteriormente, outras funções de 

base serão avaliadas, assim como a influência do 

nível de teoria também será analisada. 

Conclusões 

O trabalho apresentou o estudo computacional da 

primeira hiperpolarizabilidade de um complexo de 

rutênio. A partir dos valores calculados, pode ser 

observado que a função de base dos ligantes exerce 

uma influência significativa na previsão da 

propriedade, com o protocolo B3LYP/def2-

TZVP/def2-TZVP/IEF-PCM(UFF) apresentando o 

menor erro em relação ao valor experimental, 1,5%.  
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