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Resumo: O projeto estuda a produção de dioctil ftalato (DOP) do ponto de vista de 

produtividade de processo químico e de compatibilidade com o meio ambiente. Para 

isso, foi adotada a catálise sólida ácida incentivada por micro-ondas, pois: 1) o 

catalisador sólido gera menos poluição no tratamento final do plastificante e 2) em 

trabalhos anteriores se observou forte sinergia ente micro-ondas e catalisadores 

ácidos. A zeolita ZSM-5 ácida foi testada, obtendo resultados promissores que 

preconizam a viabilidade técnica do processo proposto. Além disso, foi possível 

estabelecer algumas variáveis que influenciam no processo como a potência de 

micro-ondas aplicada, a relação catalisador/carga e outros parâmetros. 

1. Introdução  

 A indústria nacional de plastificantes tem uma capacidade instalada da ordem 

de 266.000 t/ano.[1]. O dioctilftalato, mais precisamente ftalato de di-2-etilhexila 

(DOP), é o plastificante mais produzido mundialmente. Sua produção consiste na 

esterificação de anidrido ftálico com 2-etilhexanol com catálise homogênea[2].  

 No entanto, a catálise homogênea traz inconvenientes como a separação do 

catalisador do produto final e gera problemas ao meio ambiente, visto que o 

catalisador pode contaminar os efluentes se não for descartado corretamente. 

Portanto, optar pela catálise heterogênea, é uma opção promissora, visto que o 

catalisador sólido é de fácil separação e de contaminação ínfima.  

 Mais ainda, em trabalhos anteriores identificou-se uma sinergia entre micro-

ondas e catalisadores ácidos,[3,4] permitindo reduzir pela metade o tempo de 

esterificação[4], fazendo com que a produtividade de DOP seja incrementada. Logo, 

baseando-se nesses estudos, surgiu a hipótese de empregar um catalizador ácido.   

 Sendo assim, a utilização de um catalisador sólido ácido sob campo de micro-

ondas torna-se muito interessante, visto que pode reduzir o de tempo de 

processamento, como também a quantidade de efluentes, originando um processo 

de DOP mais produtivo e competitivo. 

2. Objetivo 

O objetivo é verificar a viabilidade técnica de produzir o plastificante DOP 

empregando catálise heterogênea estimulada por micro-ondas de 2,45 GHz. Para 

tanto, em uma 1ª fase (Prszysiezny, 2015) já foi estabelecido o método analítico 

para dosagem de DOP por CG, empregando o cromatógrafo a gás do EQA. 

Também foram realizados testes de preparo do DOP com catálise homogênea com 



ácido metano sulfônico e aquecimento elétrico convencional. Na fase atual, a meta é 

preparar uma zeólita tipo ZSM-5 ácida para verificar a sua eficiência como 

catalisador da esterificação de anidrido ftálico com 2-etilhexanol.  

3. Metodologia e Desenvolvimento 

3.1. Preparo de zeólita ZSM-5  

 Foi preparada a zeólita ZSM-5 ácida conforme o 

procedimento implantado no LMO[5]. Após o preparo da zeólita, 

bentonita e água foram adicionadas, formando uma massa densa, 

que foi modelada em formato de pequenas pérolas (figura 1). 

Estas também passaram pela etapa de secagem e calcinação, 

formando um catalisador sólido e resistente. 

3.2. Preparo de DOP 

 Para realizar a produção de DOP foi utilizado um reator de batelada em 

cavidade acoplada a um gerador de micro-ondas de 2,45 GHz com potência 

regulável até 3 kW carregado com anidrido ftálico e 2-etilhexanol-1. Para forçar a 

conversão total do anidrido ftálico foi adicionado xilol, para eliminar a água formada 

na segunda reação do processo (figura 2). 

 

Figura 2: Reação de esterificação do anidrido ftálico com 2-etilhexanol e xilol 

 As condições de esterificação foram de 50g de anidrido ftálico, 87,77ml de 

octanol e 28,42ml de xilol (suficiente para preencher 2/3 do volume do balão). Como 

catalisador foram usadas três gotas de ácido metano sulfônico (no caso de catálise 

homogênea) ou 2g de pérolas de zeólita ZSM-5 (no caso de catálise heterogênea).  

 Nestas condições, a esterificação ocorreu com reagentes em proporção 

estequiométrica, temperatura máxima de 139oC, catalisadores ácidos, potência 

efetiva de 60W à 100W, sob agitação constante e com tempo de reação de 

aproximadamente 60 minutos. Após a conversão total do anidrido ftálico, a carga do 

reator é descarregada e o catalisador é separado e submetido a uma queima para 

regeneração. Foi estudado o comportamento da reação entre o aquecimento 

convencional em relação às micro-ondas. 

Figura 1 – Pelotas de 

zeólita e bentonita 



4. Resultados preliminares  

 A monitoração da reação, neste estágio exploratório, foi realizada por meio da 

medida da água gerada na reação, pois é uma forma rápida e barata de controle.  

 Após a realização de três testes, foi possível verificar, no atual estágio, que é 

possível a produção do plastificante DOP estimulado por micro-ondas de 2,45 GHz 

utilizando as pérolas de zeólitas/bentonita como catalisador sólido. Isso porque o 

catalisador não se fragmentou e a produção de DOP foi próxima do valor esperado 

de 6,0mL de gerados, como podemos verificar na tabela 1 abaixo: 

Tabela 1 - Comparação entre os testes realizados. 

 Teste com aquecimento 

elétrico convencional e 

catálise homogênea  

Teste com influencia de micro-

ondas e catálise homogênea 

com CH3SO2OH 

Teste com influencia de micro-

ondas e catálise heterogênea 

com zeólita ZSM-5 ácida 

Volume de H2O 3,1 mL 5,7mL 5,1mL 

Potência efetiva ----- 60W~100W 60W~100W 

Temperatura  137,0 oC 138,3 oC 139,4 oC 

Tempo de reação 80 minutos 65 minutos 60 minutos 

No entanto, estudos ainda devem ser realizados a fim de aprimorar o equipamento 

e, sobretudo as variáveis envolvidas no processo, como a potência de micro-ondas 

aplicada, a relação catalisador/carga e outros parâmetros. Também, aplicar o 

controle de produção do DOP por meio de cromatografia gasosa. 
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