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O aumento população mundial é acompanhado de uma demanda maior de alimentos o que exige uma 
maior eficiência da produção agrícola por área cultivável. A ureia é o fertilizante nitrogenado mais utilizado 
na agricultura por fornecer uma das melhores relações custo/benefício. Contudo, perdas consideráveis de 
nitrogênio (N) para a atmosfera são observadas a partir da atividade de ureases da microbiota do solo sobre a 
ureia de adubação de cobertura. A suplementação de fertilizantes à base de ureia com inibidores de ureases 
se tornou uma alternativa interessante para minimizar tais perdas e aumentar a captação de N por plantas 
sendo o tiofosfato de N-butiltriamida (NBPT) o inibidor mais empregado. Nosso trabalho teve como 
objetivo a síntese de duas séries (A e I ) de moléculas orgânicas, totalizando 34 substâncias, às quais foram 
submetidas a uma triagem para avaliar o potencial como inibidores de urease de Canavalia ensiformis. 
Reações contendo urease e ureia 10 mM na presença ou não das substâncias-teste (300 µM) foram 
incubadas a 25 oC por 10 min e, após paralisação das mesmas, realizou-se a quantificação de amônio 
formado, por meio do método do indofenol. O NBPT foi usado como referência de inibidor de urease. Das 
substâncias testadas, 14 apresentaram potencial para inibir a atividade ureolítica, a saber: I4 (20,4%), I10 
(29,3%), I11 (32,5%), A1 (21,5%), A2 (21,5%), A3 (25,2%), A10 (27,4%), A11 (28,2%), A18 (24,4%), I29 
(50,3%), I30 (41,4%), I40 (35,8%), I44 (26,6%) e I45 (26,5%). O NBPT inibiu a atividade urease em 96%. 
Estes resultados apontam as substâncias I29 e I30 como as mais promissoras para testes no sistema solo-
planta, com o intuito de aumentar a disponibilidade de nitrogênio para as plantas sob adubação com ureia. 
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