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ESTUDO DE PROPRIEDADES QSPR EM ESTRUTURAS DE 
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Introdução 

O biodiesel tem demonstrado ser uma fonte 

alternativa promissora, com vantagens na redução 

das emissões de gases poluentes, por possuir 

matéria-prima renovável e biodegradável, dentre 

outros. Com esses benefícios, várias pesquisas 

estão sendo desenvolvidas na indústria química 

para o aperfeiçoamento do uso do biodiesel
1
. 

Neste contexto, foi realizada a análise QSPR 

(Relações Quantitativas Estrutura-Propriedade) de 

12 substâncias (oleatos e palmitatos) isoladas do 

óleo de palma, a fim de verificar a influência de 11 

descritores químicos sobre uma propriedade físico-

química importante na análise de qualidade do 

biodiesel, a estabilidade oxidativa. Os oleatos e 

palmitatos estudados foram otimizados a nível 

DFT/B3LYP/6-31G(d) no programa Gaussian 03. 

Adicionalmente os descritores físico-químicos 

(Coeficiente de partição (LogP), solubilidade, 

Polarizabilidade), geométricos (Ovalização, Área 

Superficial), termodinâmica (Refratividade, Energia 

de hidratação, Energia total), topológicos (Índice de 

Balaban e Índice de Wiener) e eletrônicos (Momento 

Dipolar) foram calculados em PM3
2
 com os 

programas HyperChem Professional 7.5 e 

ChemOffice e os descritores eletrônicos foram 

obtidos em DFT/B3LYP/6-31G(d) no programa 

Gaussian 03. Durante a escolha das variáveis, o 

método de regressão best subsets
3
 foi utilizado para 

selecionar os dois melhores conjuntos de variáveis 

entre 11 descritores químicos estudados. 

Posteriormente, o método de calibração parcial least 

square (PLS) foi empregado para gerar dois 

modelos de regressão linear (um para a viscosidade 

cinemática e outro para a estabilidade oxidativa) a 

partir dos best subset previamente selecionados. Os 

modelos matemáticos obtidos por PLS foram 

testados quanto à previsibilidade através de 

validação cruzada. 

Resultados e Discussão 

 
Na análise estatística dos dados, os 13 descritores 
estudados foram avaliados pelo coeficiente de 

Pearson (CP) que demonstrou um valor acima de 
0,70 para a propriedade estabilidade oxidativa. O 
modelo matemático PLS expressou a relação linear 
entre a estabilidade oxidativa com as 12 moléculas 
estudadas, e três descritores químicos foram 
selecionados: índice de Wiener, polarizabilidade e 
refratividade. Abaixo é apresentada a equação de 
regressão PLS para estabilidade oxidativa (Eq. 1). 
EOE = -0,35 índice de Wiener + 172,14 
Polarizabilidade – 49,40 refratividade – 1144,73 
(Eq.1). 
Tabela 1. Parâmetros estatísticos da equação de 
regressão PLS. 

 
 R

2
 (%) Q

2
 (%) PRESS F 

Est. oxid. 96,70 92,88 1627,30 78,32 

 

 

Conclusões 

Os modelos propostos apresentaram boa correlação 
entre as propriedades e os descritores químicos 
citados. 
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