
Resumo 

Os compostos orgânicos voláteis constituem uma fonte vulgar de contaminação da água subterrânea, 

a qual pode ser eliminada pela tecnologia do arrastamento por ar (air stripping) em colunas com 

enchimento desordenado e utilizando fluxos das fases em contra-corrente. Propõe-se neste trabalho 

uma nova metodologia de dimensionamento destas colunas, para qualquer tipo de enchimento e de 

contaminante, onde não há necessidade de se arbitrar nenhum diâmetro, onde se evita o recurso a 

ábacos experimentais e onde o regime hidráulico conveniente é seleccionado à partida. O 

procedimento proposto foi algoritmizado e convertido num programa em linguagem C++.  

Para verificar e testar não só o dimensionamento mas também o comportamento teórico estacionário 

e dinâmico construiu-se de raiz uma coluna experimental. Seleccionou-se como contaminante uma 

solução de clorofórmio em água destilada. A experimentação permite, ainda, corrigir o coeficiente de 

transferência de massa global teórico estimado pelas correlações de Onda e que depende de 

inúmeros parâmetros nem sempre controláveis experimentalmente.  

Apresenta-se, em seguida, um modelo original de simulação dinâmica do comportamento da coluna e 

que é constituído por um sistema de equações diferenciais não lineares (parâmetros distribuidos). No 

entanto, se os débitos forem arbitrados como constantes, o sistema passa a ser linear apesar de não 

possuir solução analítica evidente (p.e. por transformações integrais). A discretização por diferenças 

finitas permitiu superar estas dificuldades. Existe uma notável concordância entre os valores 

experimentais e os previstos no modelo.  

Abstract 

Volatile organic compounds are a common source of groundwater contamination that can be easily 

removed by air stripping in columns with random packing and using a counter-current flow between 

the phases. This work proposes a new methodology for column design for any type of packing and 

contaminant which avoids the necessity of an arbitrary chosen diameter. It also avoids the 

employment of the usual graphical Eckert correlations for pressure drop. The hydraulic features are 

previously chosen as a project criterion. The design procedure was translated into a convenient 

algorithm in C++ language.  

A column was built in order to test the design, the theoretical steady-state and dynamic behaviour. The 

experiments were conducted using a solution of chloroform in distilled water. The results allowed for a 

correction in the theoretical global mass transfer coefficient previously estimated by the Onda 

correlations, which depend on several parameters that are not easy to control in experiments.  

A new model for dynamic simulation of the column behaviour is also presented. It consists of a system 

of two partial non linear differential equations (distributed parameters). Nevertheless when flows are 



steady, the system becomes linear, although there is not an evident solution in analytical terms (for 

instance, using integral transforms). The discretization by finite differences allows for the overcoming 

these difficulties. There is a remarkable agreement between the experimental data and the model 

output.  


