
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Cálculo de propriedades moleculares de oxocarbonos usando funções 

de base ajustadas: propriedades ópticas lineares e não-lineares 

Diego Paschoal
1
 (PG)*, Hélio F. Dos Santos

1
 (PQ) 

diego_paschoal@yahoo.com.br 

1
Núcleo de Estudos em Química Computacional – NEQC – Departamento de Química, Universidade Federal de Juiz 

de Fora, Campus Universitário – Martelos, 36.036-030, Juiz de Fora, MG, Brasil. 
 

Palavras Chave: oxocarbonos, hiperpolarizabilidade. 

Introdução 

     Oxocarbonos são compostos orgânicos formados 

essencialmente por C e O, possuem fórmula geral 

, onde n=4 corresponde ao ânion esquarato 

e apresentam algumas características muito 

particulares tais como: estruturas cíclicas planas, 

elevada simetria molecular e sistemas π-

deslocalizados
1
. Muito a respeito de sua reatividade 

vem sendo estudado nos últimos anos, gerando 

uma nova classe de compostos chamada pseudo-

oxocarbonos, onde átomos de oxigênio são 

substituídos por diversos grupos
1
. Entre outras 

aplicações, os oxocarbonos e seus derivados são 

muito empregados como fotorreceptores e em 

materiais com propriedades ópticas não-lineares. 

Em virtude disso, escolhemos o esquarato e alguns 

de seus derivados (Figura 1) para fazermos um 

estudo a respeito de suas propriedades ONL e 

outras utilizando conjuntos de funções de base 

ajustados. 

Resultados e Discussão 

     Todas as geometrias foram obtidas no nível 

B3LYP/6-31+G(2d). Os cálculos das propriedades 

foram realizados no nível B3LYP utilizando os 

conjuntos de funções de base 6-31+G(2d), NLO
2
,  

aNLO-V
3
 e NLO-I (base ajustada de caráter double-

zeta com polarização). Os cálculos foram realizados 

em fase gás usando o programa GAUSSIAN 09. 
      

 
Figura 1. Alguns dos derivados do esquarato 
estudados neste trabalho. 
 

     Na Figura 1 apresentamos algumas das 

estruturas que foram estudadas e na Figura 2 

apresentamos os resultados calculados para a 

primeira hiperpolarizabilidade média. 

    

 
Figura 2. Primeira hiperpolarizabilidade média (esu) 

para as estruturas apresentadas na Figura 1. [4] 

Dado teórico de referência encontrado na literatura. 
 

     Podemos observar pelos resultados, que a base 

ajustada (NLO-I) apresenta um bom acordo com os 

valores obtidos com as bases disponíveis e com os 

dados de referência encontrados na literatura, 

validando a base ajustada para a previsão de tal 

propriedade. Também foram calculados os valores 

para o momento de dipolo e polarizabilidade média.  

Conclusões 

     O presente trabalho apresenta um estudo a 

respeito de propriedades ONL de derivados do 

esquarato utilizando funções de base ajustadas em 

comparação com bases da literatura. Os resultados 

previstos apresentam um bom acordo com os dados 

de referência validando a metodologia utilizada. 

Também apresentaremos resultados de outras 

propriedades tais como índice de aromaticidade e o 

espectro eletrônico no UV/vis. 
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