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Introdução 

O glifosato [N-(fosfonometil)glicina] 
(Roundup®) é um herbicida de amplo espectro de 
ação utilizado em várias plantações ao redor do 
mundo. O surgimento de culturas transgênicas, 
resistentes à sua ação, fez deste herbicida o mais 
utilizado em todo o mundo. O glifosato é absorvido 
pelas plantas causando a inibição da enzima 5-enol-
piruvil-chiquimato-3-fosfatosintase – EPSPS, o que 
acarreta no bloqueio da biossíntese dos 
aminoácidos aromáticos essenciais como, por 
exemplo, a fenilalanina, a tirosina e o triptofano, que 
são precursores de outras substâncias importantes 
para as plantas.  

Atualmente, observa-se o aumento de ervas 
daninhas resistentes ao glifosato, o que conduz ao 
uso de antigos herbicidas que, em geral, são mais 
tóxicos. Uma das possíveis causas desta resistência 
seria a mutação que ocorre na glicina da posição 96 
por uma alanina e a mutação na prolina da posição 
101 por uma serina da enzima EPSPS.  

Considerando a importância deste herbicida para a 

atual sociedade, este trabalho tem o intuito de 

verificar através de cálculos computacionais a nova 

interação que está ocorrendo entre a enzima 

mutante e o glifosato. 

Resultados e Discussão 

Para a realização dos estudos de docking 
utilizou-se a geometria do glifosato otimizada 
através de cálculos ab initio HF com as bases STO-
3G, 6-31G(d,p) e 6-311++G(d,p) utilizando-se o 
programa GAMESS. Os resultados mostram que as 
conformações são muito próximas dos dados de 
cristalografia de raio-X. 

Os estudos de docking, realizados com a 
enzima 5-enol-piruvil-chiquimato-3-fosfatosintase 
obtida no Protein Data Bank (código 1G6S) foram 
realizados com o emprego do programa Autodock 
Vina 4.0. A mutação dos aminoácidos na posição 96 
(gly96ala) e na posição 101 (pro101ser) foram 
realizados com o programa Swiss PDB Viewer. Para 
o docking, foi utilizada uma caixa para definir o 
espaço de procura (“Grid”) com as seguintes 
dimensões: 59,12 e 30 Å, respectivamente, para as 
coordenadas x, y e z com o centro de coordenadas 
25 para os 3 eixos. O parâmetro de exaustividade 

utilizado foi 8 e o número máximo de modos de 
ligação foi 9. 
 Os resultados para o docking realizado na 
enzima selvagem, ou seja, sem a mutação 
sugeriram quatro conformações para o glifosato, 
sendo que a conformação de menor energia é a 
mesma obtida nos trabalhos de cristalografia de 
raio-X e forneceram uma energia de afinidade de -
6.5 kcal/mol. 
 Para o docking realizado com a enzima 
mutante na posição 96, onde uma glicina foi 
substituída por uma alanina foram encontradas nove 
conformações dentro da caixa de entrada. Dentre 
estas conformações apenas uma está próxima da 
conformação obtida através da cristalografia de raio-
X. Esta conformação apresenta uma energia de 
afinidade de -4.2 kcal/mol indicando uma menor 
interação no sítio ativo, fato este que explica a 
diminuição de atividade. Esta diferença na posição 
pode ser explicada pela presença de um radical 
metila, da alanina, que causa impedimento estérico 
no sítio de ligação e desloca o glifosato da sua 
posição. Resultados semelhantes foram obtidos 
experimentalmente. 

 O docking realizado com a enzima mutante 

na posição 101, onde a prolina foi substituída por 

uma serina resultou em duas conformações. A 

primeira delas é a mesma encontrada nos estudos 

de raio-X para a enzima selvagem e a segunda 

conformação está a uma distância aproximada de 

7.5 Å da primeira. A energia de afinidade é de -5.2 

kcal/mol. A mudança da posição no sítio de ligação 

explica a perca de atividade causada por esta 

mutação. 

Conclusões 

Através dos estudos de docking foi possível 

entender melhor como as mutações que ocorrem na 

enzima EPSPS causam a diminuição na atividade 

do glifosato. A presença de um grupo metila 

(gly96ala) e a possível mudança da posição no sítio 

de interação (pro101ser) contribuem para a 

diminuição da energia de afinidade. 
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