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A etapa de regeneração das resinas em trabalhos envolvendo operações de
troca iônica é de fundamental importância, tanto devido ao aspecto econômico como
operacional. O laboratório de isotopos estáveis utiliza-se de grandes quantidades de
resina catiônica fortemente ácida Dowex 50W-X8 (grupo funcional sulfônico), malha
100-200, no processo de enriquecimento de 15N por cromatografia de troca iônica. Na
separação dos isotopos de nitrogênio, por deslocamento de bandas de íons amônio
adsorvidos, o eluente hidróxido de sódio carrega os sítios ativos da resina com o
cátion Na+ (R-Na+). Na frente de deslocamento, obtem-se um efluente, com vazão de
15 L.h"1, contendo amônia aquosa, com concentração da ordem de 0,8 mol.L"1. A
amônia é recebida em solução 5 mol.L'1 de ácido sulfúrico, contida em reservatório de
fibra de vibro, produzindo uma solução de sulfato de amônio com concentração de
aproximadamente 50 g.L"1. No presente trabalho avaliou-se a etapa de regeneração
da resina, da forma R-Na+ à R-NH4\ utilizando-se de três diferentes concentrações de
sulfato de amônio (50; 75 e 100 g.L"1), com o objetivo de verificar a viabilidade do
emprego da solução de sulfato de amônio (50 g.L"1) obtida a partir da amônia aquosa.
Os experimentos foram desenvolvidos em uma coluna de acrílico de 200 cm de
comprimento e 5,2 cm de diâmetro, preenchida com 177 cm de resina DOWEX 50W-
X8 na forma R-Na+ equilibrada em água. Dos estudos de regeneração envolvendo as
três concentrações de sulfato de amônio, obteve-se a razão (R) entre a quantidade
(meq) do regenerante (sulfato de amônio) e o volume de resina (mL). Os resultados
obtidos foram de 3,4; 3,2 e 2,8 meq.mL1 de resina, quando utilizou-se da solução de
sulfato de amônio com concentração de 100, 75 e 50 g.L"1, respectivamente. O
volume de sulfato de amônio necessário para a regeneração completa da resina à
forma R-NH4

+ foi de 15, 11 e 8 Litros para as concentrações de 50, 75 e 100 g.L"1 de
sulfato de amônio. Considerando-se que o fluxo na etapa regenerativa foi de 50
ml.min1, o processo completo é realizado em 300, 220 e 160 minutos,
respectivamente, para as concentrações de 50, 75 e 100 g.L1. Os resultados obtidos
evidenciaram que a solução regenerante com concentração de 50 g.L"1, demonstrou
ser viável economicamente. Tal fato ficou evidenciado pelo menor consumo de
regenerante em termos de massa e pela reutilização da solução de amônia efluente.
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