
Linha de Produtos
Os elementos filtrantes de diâmetro standard de 2 ½”, de formato plissado, possuem grande área filtrante 
aumentando assim a vazão e vida útil. Diversos materiais de construção do meio filtrante, estrutura 
de suporte e vedações, proporcionam ampla compatibilidade química e térmica para os mais severos 
regimes de trabalho. A gama de graus de retenção cobre as necessidades das principais aplicações, 
incluindo eficiência de 99.98%.

As modernas tecnologias de fabricação de elementos filtrantes de grande diâmetro, 6” (152 mm.), aliadas a um 
inovador sistema de plissado, resultam em produtos de altíssima capacidade. Um cartucho de 60” (1524 mm.) 
é capaz de processar até 500 gpm (114 m3/h) ao mesmo tempo que proporciona uma longa vida útil a altas 
eficiências, alcançando 99.98% (ß = 5000). Também há uma considerável redução de investimento de capital e 
espaço  físico devido ao menor tamanho das carcaças.

Caracterizam-se pela alta capacidade de retenção de contaminantes, os que ficam retidos não somente na 
superfície do meio filtrante, mas também no seu volume interno. Esta característica prolonga significativamente a 
vida útil e, consequentemente, os custos de operação, manutenção e descarte dos cartuchos usados. São oferecidos 
em uma extensa gama de materiais e graus de retenção para suprir as  mais variadas necessidades da indústria.

A linha de filtros tipo bolsa é oferecida em três versões: uma econômica para aplicações não críticas denominada 
“Standard Fulflo Filter Bags”, que cobre uma faixa de graus de retenção de 1 a 800 µm, a série XLH de alta eficiência, 
cuja performance se assemelha aos cartuchos de profundidade e estão disponíveis para retenção de 0,5 a 25 µm e o 
mais recente lançamento desta linha: uma inovadora configuração de “BOLSA PLISSADA”, cujo benefício principal 
é a longa vida útil com eficiência superior a 99.9%.

Membranas são o meio filtrante ideal para processos que requerem filtração fina e extremamente precisa, tais como 
produtos químicos de alta pureza, solventes, banhos de enxágue, água ultra-pura, assim como pré-filtração e pós-
filtração de plantas de Osmose Reversa. Dadas as características altamente agressivas dos fluidos, normalmente 
em contato com os filtros, estes são construídos de materiais de grande resistência química e capazes de suportar 
elevadas temperaturas.

Os cartuchos Parker Fulflo TruBind utilizam um polímero modificado com propriedades absorventes para a 
redução eficiente e econômica de traços de hidrocarbonetos presentes em fluidos aquosos. O cartucho está 
configurado de maneira a propiciar um fluxo radial no cartucho que maximiza a área disponível, otimizando a 
capacidade de absorção. Seja para reciclar fluidos contaminados ou para cumprir com normas ambientais, a linha 
TruBind oferece novas soluções para a resolução deste tipo de problemas.

Há um vasto conjunto de modelos de filtros metálicos para aplicações com fluidos agressivos ou processos a alta 
temperatura, onde este tipo de meio filtrante, devido à sua alta resistência mecânica, química e térmica, é a solução 
ideal. Estão disponíveis em diversas configurações, tais como cestos e cartuchos cilíndricos com múltiplos sistemas 
de acoplamento nas carcaças.

Uma completa linha de modelos com diversas capacidades, materiais e configurações são oferecidos para atender 
às  exigentes necessidades da indústria de Petróleo e Gás, incluindo carcaças projetadas e construídas conforme 
o código ASME. O Grupo de Engenharia de Produtos está capacitado para elaborar projetos especiais conforme 
especificações próprias de cada projeto, utilizando as mais modernas tecnologias computadorizadas  CAD 3D.

Cartuchos Plissados

Cartuchos Plissados de Grande Diâmetro

Cartuchos de Profundidade

Filtros Bolsa

Membranas

Cartuchos Absorventes

Cestos e Cartuchos Metálicos
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Laboratório Científico de Suporte 
a Clientes - LCSC
O Laboratório Científico e a equipe de cientistas que constituem o Grupo de Suporte Técnico, são 
eficazes recursos que a Parker coloca à disposição de seus clientes com o objetivo de determinar as 
melhores soluções técnicas e econômicas, para os mais diversos problemas de purificação de fluidos. 

Sendo a filtração uma ciência eminentemente empírica, o estudo analítico de dados e as soluções 
propostas baseadas em testes de laboratório ou em ensaios de campo, são fatores fundamentais para 
otimizar os processos produtivos.

Seu Parceiro em Filtração
de Processos na Indústria
de Petróleo e Gás

Parker Hannifin Ind. Com. Ltda.
Divisão Filtração
Estrada Municipal Joel de Paula, 900
12247-015 São José dos Campos, SP
Tel.: 12 4009-3500
Fax: 12 4009-3599
www.parker.com
filtros@parker.com Distribuidor autorizado
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Sistemas de filtração para a 
indústria do petróleo
A Parker possui uma 
extensa gama de produtos 
para purificação de fluidos, 
desenvolvida ao longo de 
muitos anos de trabalho, em 
conjunto com as maiores 
companhias do mundo para 
a indústria de petróleo e gás. 
Estas iniciativas têm resultado 
no permanente lançamento de 
produtos trazendo benefícios 
técnicos e econômicos para os 
usuários.

Uma grande variedade de 
processos de produção e 
refino de petróleo, entre 
elas, a injeção de água para 
recuperação secundária de 
poços e a recuperação de 
aminas e glicol em plantas 
de tratamento de gás, 
requer avançados sistemas 
de filtração para otimizar 
a produtividade, garantir 
a segurança da operação, 
proteger equipamentos e a 
própria formação geológica, 
assim como reduzir custos 
operacionais.

Sistema de filtração para planta de adoçamento de gás

Sistema de filtração para água de injeção

Principais aplicações
As aplicações mais importantes dos filtros Parker na indústria de 
Petróleo e Gás são:

•	Filtração	de	Produto	Final:
 - Gasolina
 - Óleo Diesel
 - Querosene de Aviação
 - Óleo Lubrificante
 - Solventes
 - GLP
 - Outros subprodutos

•	Água	Industrial
•	Água	e	Gás	de	Injeção
•	Água	Produzida
•	Fluido	de	Completação
•	Gás	Natural
•	Plantas	de	Amina	e	Glicol
•	Proteção	de	Processos	Catalíticos
•	Tratamento	de	água	ácida

Novos Produtos - Lançamentos
O desenvolvimento de novos produtos, baseado na identificação de necessidades do mercado, é uma 
atividade permanente dos grupos de pesquisa e engenharia da Parker. 

Como resultado deste trabalho duas inovadoras famílias de produto estão sendo lançadas:

ParMax
As mais modernas tecnologias de plissado e a vasta experiência da 
Parker na  construção de elementos filtrantes de grande diâmetro 
foram combinadas nos cartuchos de lata vazão ParMax. 

Os produtos são fabricados utilizando um exclusivo sistema 
multicamada com mídia de polipropileno e microfibra de vidro 
de alta performance cuja capacidade de retenção cobre a faixa 
de 1 a 90 µm absolutos, caracterizados por coeficiente ß = 5000, 
equivalente a 99.98% de eficiência.

A capacidade de processamento alcança 500 gpm por cartucho de 
60” de comprimento. O sentido do fluxo de dentro para fora permite 
uma elevada capacidade de volume de contaminantes retidos. 

A alta vazão e a longa vida útil fazem deste cartucho filtrante a 
escolha ideal para uma ampla variedade de aplicações críticas.

Filtros de Bolsa Plissados – PB
Os novos filtros de bolsa plissados da série PB possuem elevada 
capacidade de retenção de contaminantes, resultando em uma 
alternativa de baixo custo de operação e alta eficiência de filtração, 
comparado com os bags tradicionais.

A utilização da tecnologia “Select” de plissado de geometria 
assimétrica, aliada às configurações proprietárias Parker, otimiza a 
superfície filtrante disponível para obter longa vida de serviço.

A linha Fulflo PB é fabricada em polipropileno e microfibra de vidro,  
desenhada para montagem em carcaças standard para filtros de 
bolsa sem precisar de adaptadores e contam com alça para facilitar 
a remoção do produto após o uso.

Focando na adição de valor
A capacidade da Parker de entender as necessidades específicas do negócio de seus clientes, 
oferecendo-lhes as melhores soluções de filtração de fluidos, está baseada em uma equipe técnica 
altamente especializada, que trabalha em avançados laboratórios de análise e simulação de processos de 
filtração. 

Estes recursos, somados a uma extensa gama de produtos inovadores, faz da Parker um fornecedor 
único, que coloca à disposição da indústria de Óleo e Gás, a mais alta tecnologia disponível no mercado.

A Parker está comprometida com os processos de melhoria contínua, com o aumento de produtividade e 
a redução de custos de seus clientes, ao mesmo tempo que assegura a alta qualidade de seus produtos. 

Estes benefícios estão fundamentados nos 
seguintes aspectos:

•	Investimentos	permanentes	em	pesquisa	e
 tecnologia
•	Novos	produtos	desenvolvidos	para	aplicações
 específicas
•	Vasta	experiência	em	mercados	específicos,
 permitindo a oferta de soluções personalizadas
•	Rede	global	fornecendo	eficiente	suporte	técnico	e
 serviços ao cliente
•	Excelente	reputação	obtida	do	trabalho	em	conjunto	
 com líderes mundiais das indústrias de petróleo e gás
•	Funcionários	altamente	capacitados	e	com	grande
 experiência em seus campos de atuação.
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indústria do petróleo
A Parker possui uma 
extensa gama de produtos 
para purificação de fluidos, 
desenvolvida ao longo de 
muitos anos de trabalho, em 
conjunto com as maiores 
companhias do mundo para 
a indústria de petróleo e gás. 
Estas iniciativas têm resultado 
no permanente lançamento de 
produtos trazendo benefícios 
técnicos e econômicos para os 
usuários.

Uma grande variedade de 
processos de produção e 
refino de petróleo, entre 
elas, a injeção de água para 
recuperação secundária de 
poços e a recuperação de 
aminas e glicol em plantas 
de tratamento de gás, 
requer avançados sistemas 
de filtração para otimizar 
a produtividade, garantir 
a segurança da operação, 
proteger equipamentos e a 
própria formação geológica, 
assim como reduzir custos 
operacionais.

Sistema de filtração para planta de adoçamento de gás

Sistema de filtração para água de injeção

Principais aplicações
As aplicações mais importantes dos filtros Parker na indústria de 
Petróleo e Gás são:

•	Filtração	de	Produto	Final:
 - Gasolina
 - Óleo Diesel
 - Querosene de Aviação
 - Óleo Lubrificante
 - Solventes
 - GLP
 - Outros subprodutos

•	Água	Industrial
•	Água	e	Gás	de	Injeção
•	Água	Produzida
•	Fluido	de	Completação
•	Gás	Natural
•	Plantas	de	Amina	e	Glicol
•	Proteção	de	Processos	Catalíticos
•	Tratamento	de	água	ácida

Novos Produtos - Lançamentos
O desenvolvimento de novos produtos, baseado na identificação de necessidades do mercado, é uma 
atividade permanente dos grupos de pesquisa e engenharia da Parker. 

Como resultado deste trabalho duas inovadoras famílias de produto estão sendo lançadas:

ParMax
As mais modernas tecnologias de plissado e a vasta experiência da 
Parker na  construção de elementos filtrantes de grande diâmetro 
foram combinadas nos cartuchos de lata vazão ParMax. 

Os produtos são fabricados utilizando um exclusivo sistema 
multicamada com mídia de polipropileno e microfibra de vidro 
de alta performance cuja capacidade de retenção cobre a faixa 
de 1 a 90 µm absolutos, caracterizados por coeficiente ß = 5000, 
equivalente a 99.98% de eficiência.

A capacidade de processamento alcança 500 gpm por cartucho de 
60” de comprimento. O sentido do fluxo de dentro para fora permite 
uma elevada capacidade de volume de contaminantes retidos. 

A alta vazão e a longa vida útil fazem deste cartucho filtrante a 
escolha ideal para uma ampla variedade de aplicações críticas.

Filtros de Bolsa Plissados – PB
Os novos filtros de bolsa plissados da série PB possuem elevada 
capacidade de retenção de contaminantes, resultando em uma 
alternativa de baixo custo de operação e alta eficiência de filtração, 
comparado com os bags tradicionais.

A utilização da tecnologia “Select” de plissado de geometria 
assimétrica, aliada às configurações proprietárias Parker, otimiza a 
superfície filtrante disponível para obter longa vida de serviço.

A linha Fulflo PB é fabricada em polipropileno e microfibra de vidro,  
desenhada para montagem em carcaças standard para filtros de 
bolsa sem precisar de adaptadores e contam com alça para facilitar 
a remoção do produto após o uso.

Focando na adição de valor
A capacidade da Parker de entender as necessidades específicas do negócio de seus clientes, 
oferecendo-lhes as melhores soluções de filtração de fluidos, está baseada em uma equipe técnica 
altamente especializada, que trabalha em avançados laboratórios de análise e simulação de processos de 
filtração. 

Estes recursos, somados a uma extensa gama de produtos inovadores, faz da Parker um fornecedor 
único, que coloca à disposição da indústria de Óleo e Gás, a mais alta tecnologia disponível no mercado.

A Parker está comprometida com os processos de melhoria contínua, com o aumento de produtividade e 
a redução de custos de seus clientes, ao mesmo tempo que assegura a alta qualidade de seus produtos. 

Estes benefícios estão fundamentados nos 
seguintes aspectos:

•	Investimentos	permanentes	em	pesquisa	e
 tecnologia
•	Novos	produtos	desenvolvidos	para	aplicações
 específicas
•	Vasta	experiência	em	mercados	específicos,
 permitindo a oferta de soluções personalizadas
•	Rede	global	fornecendo	eficiente	suporte	técnico	e
 serviços ao cliente
•	Excelente	reputação	obtida	do	trabalho	em	conjunto	
 com líderes mundiais das indústrias de petróleo e gás
•	Funcionários	altamente	capacitados	e	com	grande
 experiência em seus campos de atuação.
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poços e a recuperação de 
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a produtividade, garantir 
a segurança da operação, 
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operacionais.
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atividade permanente dos grupos de pesquisa e engenharia da Parker. 

Como resultado deste trabalho duas inovadoras famílias de produto estão sendo lançadas:
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Parker na  construção de elementos filtrantes de grande diâmetro 
foram combinadas nos cartuchos de lata vazão ParMax. 
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multicamada com mídia de polipropileno e microfibra de vidro 
de alta performance cuja capacidade de retenção cobre a faixa 
de 1 a 90 µm absolutos, caracterizados por coeficiente ß = 5000, 
equivalente a 99.98% de eficiência.

A capacidade de processamento alcança 500 gpm por cartucho de 
60” de comprimento. O sentido do fluxo de dentro para fora permite 
uma elevada capacidade de volume de contaminantes retidos. 

A alta vazão e a longa vida útil fazem deste cartucho filtrante a 
escolha ideal para uma ampla variedade de aplicações críticas.

Filtros de Bolsa Plissados – PB
Os novos filtros de bolsa plissados da série PB possuem elevada 
capacidade de retenção de contaminantes, resultando em uma 
alternativa de baixo custo de operação e alta eficiência de filtração, 
comparado com os bags tradicionais.

A utilização da tecnologia “Select” de plissado de geometria 
assimétrica, aliada às configurações proprietárias Parker, otimiza a 
superfície filtrante disponível para obter longa vida de serviço.

A linha Fulflo PB é fabricada em polipropileno e microfibra de vidro,  
desenhada para montagem em carcaças standard para filtros de 
bolsa sem precisar de adaptadores e contam com alça para facilitar 
a remoção do produto após o uso.

Focando na adição de valor
A capacidade da Parker de entender as necessidades específicas do negócio de seus clientes, 
oferecendo-lhes as melhores soluções de filtração de fluidos, está baseada em uma equipe técnica 
altamente especializada, que trabalha em avançados laboratórios de análise e simulação de processos de 
filtração. 

Estes recursos, somados a uma extensa gama de produtos inovadores, faz da Parker um fornecedor 
único, que coloca à disposição da indústria de Óleo e Gás, a mais alta tecnologia disponível no mercado.

A Parker está comprometida com os processos de melhoria contínua, com o aumento de produtividade e 
a redução de custos de seus clientes, ao mesmo tempo que assegura a alta qualidade de seus produtos. 

Estes benefícios estão fundamentados nos 
seguintes aspectos:

•	Investimentos	permanentes	em	pesquisa	e
 tecnologia
•	Novos	produtos	desenvolvidos	para	aplicações
 específicas
•	Vasta	experiência	em	mercados	específicos,
 permitindo a oferta de soluções personalizadas
•	Rede	global	fornecendo	eficiente	suporte	técnico	e
 serviços ao cliente
•	Excelente	reputação	obtida	do	trabalho	em	conjunto	
 com líderes mundiais das indústrias de petróleo e gás
•	Funcionários	altamente	capacitados	e	com	grande
 experiência em seus campos de atuação.



Linha de Produtos
Os elementos filtrantes de diâmetro standard de 2 ½”, de formato plissado, possuem grande área filtrante 
aumentando assim a vazão e vida útil. Diversos materiais de construção do meio filtrante, estrutura 
de suporte e vedações, proporcionam ampla compatibilidade química e térmica para os mais severos 
regimes de trabalho. A gama de graus de retenção cobre as necessidades das principais aplicações, 
incluindo eficiência de 99.98%.

As modernas tecnologias de fabricação de elementos filtrantes de grande diâmetro, 6” (152 mm.), aliadas a um 
inovador sistema de plissado, resultam em produtos de altíssima capacidade. Um cartucho de 60” (1524 mm.) 
é capaz de processar até 500 gpm (114 m3/h) ao mesmo tempo que proporciona uma longa vida útil a altas 
eficiências, alcançando 99.98% (ß = 5000). Também há uma considerável redução de investimento de capital e 
espaço  físico devido ao menor tamanho das carcaças.

Caracterizam-se pela alta capacidade de retenção de contaminantes, os que ficam retidos não somente na 
superfície do meio filtrante, mas também no seu volume interno. Esta característica prolonga significativamente a 
vida útil e, consequentemente, os custos de operação, manutenção e descarte dos cartuchos usados. São oferecidos 
em uma extensa gama de materiais e graus de retenção para suprir as  mais variadas necessidades da indústria.

A linha de filtros tipo bolsa é oferecida em três versões: uma econômica para aplicações não críticas denominada 
“Standard Fulflo Filter Bags”, que cobre uma faixa de graus de retenção de 1 a 800 µm, a série XLH de alta eficiência, 
cuja performance se assemelha aos cartuchos de profundidade e estão disponíveis para retenção de 0,5 a 25 µm e o 
mais recente lançamento desta linha: uma inovadora configuração de “BOLSA PLISSADA”, cujo benefício principal 
é a longa vida útil com eficiência superior a 99.9%.

Membranas são o meio filtrante ideal para processos que requerem filtração fina e extremamente precisa, tais como 
produtos químicos de alta pureza, solventes, banhos de enxágue, água ultra-pura, assim como pré-filtração e pós-
filtração de plantas de Osmose Reversa. Dadas as características altamente agressivas dos fluidos, normalmente 
em contato com os filtros, estes são construídos de materiais de grande resistência química e capazes de suportar 
elevadas temperaturas.

Os cartuchos Parker Fulflo TruBind utilizam um polímero modificado com propriedades absorventes para a 
redução eficiente e econômica de traços de hidrocarbonetos presentes em fluidos aquosos. O cartucho está 
configurado de maneira a propiciar um fluxo radial no cartucho que maximiza a área disponível, otimizando a 
capacidade de absorção. Seja para reciclar fluidos contaminados ou para cumprir com normas ambientais, a linha 
TruBind oferece novas soluções para a resolução deste tipo de problemas.

Há um vasto conjunto de modelos de filtros metálicos para aplicações com fluidos agressivos ou processos a alta 
temperatura, onde este tipo de meio filtrante, devido à sua alta resistência mecânica, química e térmica, é a solução 
ideal. Estão disponíveis em diversas configurações, tais como cestos e cartuchos cilíndricos com múltiplos sistemas 
de acoplamento nas carcaças.

Uma completa linha de modelos com diversas capacidades, materiais e configurações são oferecidos para atender 
às  exigentes necessidades da indústria de Petróleo e Gás, incluindo carcaças projetadas e construídas conforme 
o código ASME. O Grupo de Engenharia de Produtos está capacitado para elaborar projetos especiais conforme 
especificações próprias de cada projeto, utilizando as mais modernas tecnologias computadorizadas  CAD 3D.
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Laboratório Científico de Suporte 
a Clientes - LCSC
O Laboratório Científico e a equipe de cientistas que constituem o Grupo de Suporte Técnico, são 
eficazes recursos que a Parker coloca à disposição de seus clientes com o objetivo de determinar as 
melhores soluções técnicas e econômicas, para os mais diversos problemas de purificação de fluidos. 

Sendo a filtração uma ciência eminentemente empírica, o estudo analítico de dados e as soluções 
propostas baseadas em testes de laboratório ou em ensaios de campo, são fatores fundamentais para 
otimizar os processos produtivos.
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