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Introdução e Justificativa  

 As perovskitas halógenas têm se mostrado com elevado potencial para produção 

de energia solar, sozinhas ou aliadas com o silício. Entretanto as mais eficientes são 

aquelas contendo chumbo em sua composição, que além de tóxico apresenta instabilidade 

frente a umidade.1 Na tentativa de diminuir a toxicidade destes materiais, uma alternativa 

é a troca do chumbo por estanho. A troca é de certa forma eficiente, mas a perovskita 

final é ainda menos estável.2 Assim, a busca por alternativas que deixem a superfície delas 

hidrofóbica, sem comprometer o transporte de cargas é o ideal. Uma forma de se 

conseguir isto é a produção das chamadas perovskitas 2D, em que se utiliza um espaçador 

orgânico catiônico de cadeia longa que permite a formação da estrutura de octaedros 

compartilhados pelo vértice, mas em apenas duas direções, na terceira o espaçador cria 

uma lacuna hidrofóbica.3 Estes materiais perovskita 2D são muito mais estáveis frente a 

umidade e por terem similaridades com o material original não há grande resistência no 

transporte de cargas. Portanto a busca por compostos deste tipo é essencial na tentativa 

de tornar a tecnologia aplicável. 

Objetivos gerais 

 Sintetizar perovkitas 2D halógenas de estanho de fórmula geral 

(Catn+)xCsySnBr(2+y+2.x.n), onde Catn+ é um cátion orgânico. 

Objetivos específicos 

 Os objetivos específicos deste trabalho são 

1. Sintetizar perovskitas utilizando como cátion os ácidos conjugados de oleamina 

(OL), dietilenotriamina (DETA) e pentametildietilenotriamina (PMDETA) na 

forma de monocristais. 

2. Variar a quantidade estequimétrica de césio, com y entre 0 e 1. 

3. Difratar os monocristais e refinar a estrutura cristalina das perovskitas 2D 
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Metodologia 

 As perovkistas propostas serão preparadas adicionando sob aquecimento em HBr 

um sal de estanho (SnO ou SnCl2), a amina e/ou um sal de césio (Cs2CO3 ou CsI) na 

estequiometria desejada. A quantidade de ácido é aquela que permite solubilizar os 

reagentes a quente (~90 oC) e não a frio, para que durante o processo de resfriamento 

lento das soluções haja cristalização do produto.4 Caso a adição simples do ácido não seja 

suficiente para solubilização do material a quente será adicionado um solvente orgânico 

polar para auxiliar, como dimetilformamida ou dimetilsulfóxido ou ainda etilenoglicol. 

 Será variada tanto a estequiometria do césio, para obtenção dos materiais de 

espessuras distintas de camadas de octaedros compartilhados pelos vértices, quanto de 

cátion orgânico até se obter estruturas do tipo perovskita.  

 Os monocristais obtidos serão analisados por difração de raios X de monocristal 

para determinação da estrutura final, ou seja, será usada de modo analítico. Ela também 

será utilizada para avaliação da eficiência da variação das relações estequiométricas, bem 

como do tipo de material 2D obtido. Para tal, serão utilizados os difratômetros de 

monocristal do Laboratório de Cristalográfica da UFMG – LabCri.  
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