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Introdução 

A urease é uma metalohidrolase binuclear que 

contém íons de níquel (II) no seu sítio catalítico, 

apresentando-se como um catalisador biológico 

para a decomposição hidrolítica da uréia.
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 O 

espectro da urease apresenta as seguintes bandas: 
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λ = 407nm (ombro).
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 Assim, o objetivo deste 

estudo é sintetizar um composto de níquel que 

assemelhe-se as propriedades desta metaloenzima. 

 Neste sentido, este trabalho apresenta a síntese 

e a caracterização de um novo composto de Ni (II) 

com o ligante etilenodiamina em que a molécula 

uréia esteja presente na esfera de coordenação.  

Resultados e Discussão 

O composto de níquel (II) foi sintetizado em meio 

metanólico sob agitação e aquecimento a 60°C pela 

reação de 1,58 g (6 mmol) de NiSO4.6H2O e        

0,22 mL (3 mmol) de etilenodiamina e a adição 

posterior de   0,18 g (3 mmol) de uréia. Houve a 

formação de um precipitado lilás e posteriormente 

formaram-se cristais azuis que foram 

caracterizados, sendo que o rendimento da reação 

foi de 30,9%.  

O espectro eletrônico (UV-vis) do composto (Figura 

1) foi realizado em água com uma concentração de 

6.10
-2

M e apresentou ombro em 721 nm e bandas 

em λ = 891 nm,   λ = 627 nm e em λ = 373 nm. 

Figura 1. Espectro eletrônico do composto em água.  
Fonte: Autor (2011). 
 

 
 
 
O composto foi caracterizado por espectroscopia no 
infravermelho (Figura 2), encontraram-se as 

bandas
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Figura 2. Espectro no infravermelho em KBr.  
Fonte: Autor (2011).  
 
O composto foi analisado através de condutividade 
elétrica, na qual o valor encontrado foi de 194,5 µS, 
sendo 25°C a temperatura de referência. 

Conclusões 

A análise do espectro no infravermelho indica a 

presença de uréia no composto sintetizado. Além 

disso, através do espectro eletrônico (Uv-vis) 

observou-se a presença de uma banda semelhante 

a da urease. 
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