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INTRODUÇÃO
Para uma classe de matérias com alta
aplicabilidade em óptica moderna estão os
materiais com características Óptica não Linear
(ONL), no qual os cristais híbridos orgânicosinorgânicos se mostraram excelentes candidatos
para a sua confecção1. Estes sistemas podem exibir
elevado comportamento óptico não linear na região
do visível e boa estabilidade térmica e mecânica,
quando comparados com os cristais orgânicos. Um
típico cristal orgânico-inorgânico ONL é a Larginina
fosfatada
monohidratada
(C6H14N4O2H3PO4H2O), mais conhecida pela sigla
(LAP) 2,3. A sua unidade cristalográfica assimétrica
é composta por uma molécula orgânica quiral [Larginina]+, uma molécula inorgânica [H2PO4]-, e
uma molécula de água3.
A estrutura cristalina da LAP pode ser
descrita como camadas alternadas de íons de
fosfato, íons L-arginina e moléculas de água presas
por ligações intermoleculares de hidrogênio de
uma forma rígida não-centrossimétrica2. A
estrutura molecular da LAP é mostrada na figura 1:

Figura 1. Estrutura molecular da unidade assimétrica da
LAP4)

No estado sólido, a LAP se cristaliza no
sistema monoclínico, que pertence ao grupo de
simetria espacial 𝑃21 , e os parâmetros da cela
unitária são 𝑎 = 7,319 Å, 𝑏 = 7,912 Å, 𝑐 =
10,779 Å, 𝛽 = 98,05° (ângulo cristalográfico
entre os eixos 𝑎 e 𝑐)3. Observa-se ainda a existência
de duas unidades assimétricas por cela unitária.

MÉTODOS
Nesse trabalho foi feita uma abordagem
supramolecular através da qual é possível detectar
os efeitos da polarização do meio sobre as
propriedades elétricas da LAP. Nesse aspecto, as
moléculas vizinhas são vistas como cargas
pontuais. Esta aproximação se baseia no fato de
que as interações entre moléculas são,
predominantemente, de natureza eletrostática e
leva em conta os efeitos eletrostáticos de longo
alcance5.
A figura 2 mostra uma molécula de LAP
envolvida por outras iguais. Nesse trabalho foi
considerado um número próximo de 249 unidades
assimétricas como cargas pontuais, constituindo
um conjunto de celas unitárias 5X5X5, e cada cela
unitária contendo duas unidades assimétricas.
Os cálculos foram feitos nos nível DFT
usando o conjunto de funções base 6 − 311 +
𝐺(𝑑), para os seguintes funcionais de densidade:
B3LYP, B2PLYP, CAM-B3LYP. Será mostrada a
evolução dos valores do momento de dipolo (µ), e
segunda hiperpolarizabilidade (𝛾) com respeito ao
número de interações consideradas, isso será feito
tanto para a LAP isolada quanto envolvida por
outras moléculas de LAP.
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mesmo raciocínio comparativo, verificam-se que,
para B3LYP, tem-se 0,75% e por último, B2PLYP
uma diferença de 0,45%.

Figura 2. Projeção ao longo do eixo 𝒂 do cristal mostrando
a unidade assimétrica de LAP envolvida no campo de
polarização das moléculas das unidades envolvidas
tratadas como cargas pontuais4.

Para
o
cálculo
da
segunda
hiperpolarizabilidade utilizou-se o funcional
CAM-B3LYP e
B2PLYP, pois
ambos
representaram valores próximos ao MP2 no cálculo
do momento de dipolo, com o objetivo de mostrar
os valores de (𝛾), notando uma rápida convergência
assim como para o momento de dipolo. A tabela 1
mostram os resultados das componentes e
resultante para segunda hiperpolarizabilidade (𝛾)
da LAP com os respectivos números de interação e
uma visualização alternativa dessa convergência
fica evidente através de gráficos da figura 3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente o cálculo das propriedades
elétricas do cristal de LAP foi efetuado por Fonseca
et al.4, no nível MP2 utilizado o conjunto de
funções base 6 − 311 + 𝐺(𝑑). Nesse trabalho as
propriedades elétricas calculadas foram momento
de dipolo, polarizabilidade linear e primeira
hiperpolarizabilidade.

Tabela

1. CAM-B3LYP/6-311+G(d) Resultados das
componentes da segunda hiperpolarizabilidade e sua
resultante (10-36esu)

No presente trabalho, realizamos os
cálculos das propriedades elétricas do cristal de
LAP em nível DFT utilizando os funcionais, CAMB3LYP, B3LYP e B2PLYP, e com o conjunto de
funções base 6 − 311 + 𝐺(𝑑).

Figura

2. Evolução dos valores da segunda
hiperpolarizabilidade da LAP com os respectivos números
de interações (CAM-B3LYP e B2PLYP/6-311+G(d))

CONCLUSÕES

Figura 3. Evolução dos valores do momento de dipolo da
LAP com os respectivos números de interação (conjunto
cela unitária 5X5X5)

Ao comparar os valores do momento de
dipolo elétricos da molécula envolvida no nível
DFT, utilizando diferentes funcionais, com o valor
invariável de 33,26 D (MP2), obtêm-se percentuais
variados. Desse modo o CAM-B3LYP, nota-se
uma diferença de 0,21%. Assim, seguindo o

Dessa forma os resultados apresentados
para (𝛾) serão de fundamental importância para o
meio científico,
pois o entendimento das
propriedades ópticas dos materiais propicia a
obtenção das maneiras de manipulação da luz. As
investigações sobre essas propriedades e esse tipo
material são vitais à aplicação da óptica moderna.
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