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1 RESUMO 

A refrigeração de barris de cerveja de 5 litros em geral é possível com o uso de uma 

chopeira elétrica, através de refrigeradores convencionais, ou por meio da colocação de 

gelo junto a um cooler. Esta alternativa limita o uso deste tipo de bebida, uma vez que o 

usuário tem dificuldades para conseguir refrigerar o produto em ambientes com difícil 

acesso à energia elétrica. Tendo este cenário em vista, este trabalho buscou o 

desenvolvimento de uma chopeira que tem como principal característica seu 

funcionamento por meio da expansão do gás CO2 comprimido, possibilitando ao usuário 

maior portabilidade e comodidade para gelar o barril em lugares remotos. O protótipo foi 

dimensionado a partir do cálculo de perda de calor envolvendo suas extremidades, 

como a parede cilíndrica, fundo e tampa, o que possibilitou estimar o intervalo de tempo 

necessário para expansão de gás. 

2 INTRODUÇÃO 

O mercado de cervejas vem crescendo e o Brasil já se tornou o terceiro maior do 

mundo segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv). Esse 

crescimento possibilitou a introdução de novos produtos neste ramo, como por exemplo 

os barris de 5L de chope. Porém o consumo deste ainda não é grande como os de latas 

e garrafas, devido à dificuldade de transporte e de refrigeração do produto em 

ambientes diversos. No mercado atual existe uma chopeira que depende de energia 

elétrica, o que dificulta sua portabilidade e acaba inviabilizando seu uso em lugares 

remotos.  

Dessa forma, o trunfo para a entrada em um novo segmento é a comodidade e a 

portabilidade, das quais o produto será dotado, trazendo inovação e agregando valor 

para conquistar os clientes. Os produtos estão cada vez mais parecidos e os clientes, 

mais exigentes, buscam por valores agregados e novos motivos para a compra 

(MOUTELLA, 2002).  

3 OBJETIVOS 

Os objetivos primários do trabalho foram desenvolver e modelar um produto (chopeira) 

capaz de refrigerar embalagens de grandes volumes (aproximadamente 5 litros) que 

seja portátil. 



Dentre os objetivos secundários destaca-se: tornar o produto final mais barato do que o 

similar elétrico já existente no mercado, sendo prático, de fácil manuseio e manutenção. 

4 METODOLOGIA 

Este trabalho tem como objetivo uma pesquisa exploratória, pois segundo Mattar 

(2005), esta visa prover um maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa 

em perspectiva.  

Em relação aos procedimentos de coleta, foram utilizados o experimental, 

especificamente para o protótipo, pesquisa bibliográfica e documental e a coleta de 

informações tanto quantitativas quanto qualitativas.  

5 DESENVOLVIMENTO 

O sistema de resfriamento proposto para o barril é a expansão do gás CO2. 

Diferentemente dos ciclos comumente utilizados que possuem no sistema um 

compressor e condensador (formando um ciclo fechado), a solução proposta tem como 

característica um ciclo aberto, tendo acoplado um cilindro de CO2 comprimido que 

fornece o gás a ser expandido. 

Desta forma o barril é repousado em um recipiente que possui as paredes de isopor de 

alta densidade e um isolamento interno de poliuretano expandido, para que ocorra a 

menor troca de calor possível com o meio. O barril é submerso em uma solução líquida 

que, em contato direto com a serpentina por onde passa o gás expandido, possibilita a 

troca de calor da serpentina com a água e, posteriormente, da água para o barril. 

O CO2 se expande através do acionamento da válvula do cilindro passando através da 

serpentina de cobre, até ser descartado no meio. Para que não haja impacto entre a 

serpentina e o barril, de modo a causar algum dano, existe um aparato de alumínio que 

sustenta o barril. 

A pressão de entrada do gás pode ser controlada através de um regulador instalado no 

cilindro, assim é possível controlar o fluxo que passa dentro da serpentina, levando em 

conta variações da temperatura durante o período de uso do equipamento.  

Vazão, pressão e tempo podem ser considerados críticos no modelo, pois os mesmos 

devem ser controlados para que o resultado desempenhado seja próximo do esperado. 

Deve-se determinar uma vazão com certa pressão para que se possa otimizar o uso do 

gás, já que o mesmo tem quantidade limitada no sistema, sendo assim o intuito é 



determinar qual o menor tempo para o resfriamento com uma vazão que permita uma 

duração aceitável do gás. Por fim, para a extração da bebida foi adaptada uma torneira 

externa para evitar perdas térmicas pela abertura do sistema. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Considerando as paredes cilíndricas, fundo e tampa, foi determinada uma perda total 

de calor no sistema de 0,009416 kW. A estimativa de tempo de aquecimento de 4ºC a 

7ºC da massa de álcool 57,99 minutos. A área de contato dos tubos de cobre resultou 

em 0,4486 m². Um fluxo térmico constante na superfície de 0,02099 W/m². Vazão 

mássica de CO2 de 0,3789 g/s. Velocidade média do CO2 na serpentina 0,0324 m/s. E 

uma perda de carga para escoamento laminar 32165 Pa. A autonomia do cilindro de 

CO2 é de 1,466 horas. 

Para dimensionar o produto, foi considerado inicialmente o tamanho do barril. A partir 

disso, levando em conta os materiais que seriam utilizados e a maneira que eles 

estariam dispostos dentro do protótipo, dimensionou-se todo o produto. Após o 

dimensionamento, foi utilizado o software CATIA para o desenho técnico do protótipo.  

O próximo passo para finalização do trabalho será a construção do protótipo a partir 

dos desenhos gerados, e por fim os testes a serem realizados em laboratório, de modo 

a determinar variáveis importantes como vazão e pressão do gás, tempo de 

resfriamento, autonomia do cilindro, bem como a necessidade de se ter o barril pré-

gelado 
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