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Introdução 

A descoberta do grafeno e de suas 

propriedades únicas inspiraram pesquisadores a 

tentar sintetizar outros materiais bidimensionais 

(2D) com atraentes propriedades eletrônicas, 

ópticas, mecânicas e magnéticas. [1] Esta família 

de cristais abrange a inclusão de metais (por 

exemplo NbSe2), semicondutores (por exemplo, 

MoS2, WS2, PbI2) e isolantes (por exemplo, nitreto 

de boro hexagonal h-BN). [2] Estes materiais na 

forma de bulk são compostos por planos de átomos 

com ligações covalentes fortes entre os átomos no 

plano e ligações fracas de van der Waals entre os 

planos atômicos.  

A nova geração de displays e fontes de 

iluminação exigem cada vez mais fontes ópticas 

eficientes que combinam brilho, estabilidade e 

flexibilidade do substrato. As perovskitas de haletos 

metálicos são uma classe emergente de materiais 

semicondutores que apresentam excelentes 

propriedade optoeletrônicas. A fórmula química 

geral para os cristais de perovskita é ABX3, no qual 

A e B são cátions e X são ânions que estão 

octaedricamente rodeados pelos átomos B. O 

iodeto de chumbo PbI2 é a base da síntese de 

perovskitas dos haletos do tipo CsPbX3 (x = Br, Cl, 

I). Recentes trabalhos mostraram também que o 

PbI2 é um material 2D, facilmente esfoliável, com 

características físicas e químicas interessantes em 

função do número de camadas. [3] 

 

Resultados e Discussão 

O PbI2 é um cristal de simetria hexagonal com  

célula unitária formada por 02 átomos de iodo (I) e 

01 átomo de chumbo (Pb) que possuem ligação 

covalente entre si. Neste trabalho investigamos a 

dependência das propriedades vibracionais de 

cristais de Iodeto de chumbo (PbI2) na sua forma 

de bulk e também na forma 2D com poucas 

camadas, para diferentes comprimentos de onda. 

Na figura 1 mostramos os espectros Raman para 

diferentes comprimentos de onda para o cristal bulk 

PbI2 no plano ac a temperatura ambiente. Podemos 

observar a presença dos dois modos Raman 

previstos por teoria de grupos localizados em 74 

cm-1 e 96 cm-1, modos Eg e A1g, respectivamente. 

Também podemos observar uma forte 

dependência em energia da razão entre as 

intensidades destes dois modos Raman.   

 

Figura 1. Espectros Raman do cristal bulk PbI2 no 

plano ac para diferentes energias de excitação a 

temperatura ambiente. 
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