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Focando na 
adição de valor
Parker um fornecedor único 
colocando à disposição da 
indústria de Alimentos e 
Bebidas.

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 trabalhando 
em avançados laboratórios de 
análise e simulação de processos 
de filtração. 

A Parker está comprometida 
com os processos de melhoria 
continua, 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 
fatos:

•	Investimentos	permanentes	em
 pesquisa e tecnologia

•	Novos	produtos	desenvolvidos
 especialmente para as diversas
 aplicações industriais

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

•	Vasta	experiência	em	mercados
 específicos resultando em 
 soluções personalizadas

•	Rede	global	fornecendo
 eficiente suporte técnico e
 serviços ao cliente

•	Excelente	reputação	obtida	
 do trabalho em conjunto com
 líderes mundiais da industria 
 de bebidas

•	Funcionários	altamente
 capacitados e com grande
	 experiência	em	seus	campos
 de atuação
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Sistemas de filtração para 
a indústria cervejeira
O processo de fabricação de 
cerveja pode ser dividido em 
quatro etapas fundamentais:

1. Preparação
2. Fermentação
3. Clarificação / Estabilização
4. Envase

Cada uma delas requer o 
uso intensivo de sistemas de 
purificação, especialmente 
a terceira (clarificação e 
estabilização), que determinará 
a qualidade do produto e sua 
conservação até o consumo final.
Além disso, há necessidade de 
filtrar ingredientes, utilidades e 
fluidos de sistemas auxiliares, 
tais como agentes de limpeza e 
sanitizantes. O principal objetivo 
da filtração em cervejarias é 
promover a estabilização física e 
microbiológica do produto. 

Considera-se que a estabilização 
não é uma operação discreta, e sim 
um processo gradual para otimizar 
a remoção de contaminantes 
indesejados em todas as etapas 
da produção, razão pela qual, 
as boas práticas de fabricação 
recomendam a utilização de 
sistemas filtrantes  em cada etapa 
crítica do processo.

Cerveja



Soluções Parker para filtração 
de água
A água de processo utilizada na fabricação de cerveja tem 
importância fundamental na qualidade do produto final. 

Sistema de água de entrada
 1 Filtro de areia (não fornecido por Parker) 

 2 Filtro para remoção de cloro: 

  Cartuchos

	 	 •	Carboflow	MX	

  Carcaças

	 	 •	VIL		

 3 Filtro clarificante e Pré de Osmose (1 – 5 µm) 

  Cartuchos

	 	 •	Avasan

	 	 •	MegaBond	Plus

	 	 •	MegaFlow

	 	 •	ParMax

	 	 •	Bolsa	Plissada

  Carcaças

	 	 •	VIL	

	 	 •	Fulflo	WH	

	 	 •	CH5

	 	 •	MegaFlow

	 	 •	ParMax

Após o tratamento primário 
com filtros de leito de areia, cujo 
grau de retenção é relativamente 
grosseiro e considerando que 
estes equipamentos também 
liberam partículas do seu próprio 
meio filtrante, deve ser instalado 
um filtro de cartuchos de 1 a 5 
µm para reter partículas sólidas, 
seguido de um de carvão ativado 

Há uma ampla gama de opções de meios filtrantes para sedimentos; a seleção do modelo mais adequado às 
necessidades específicas obedecerá a uma análise detalhada das condições do processo a ser realizada pelo 
Departamento de Aplicações da Parker.

para adsorção de cloro e outros 
materiais orgânicos. 

A água utilizada em todos os 
processos de fabricação segue o 
princípio de tratamento prévio 
de acordo com as necessidades 
da aplicação, não permitindo a 
contaminação do sistema.
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Soluções Parker para filtração 
de água
A água de diluição da cerveja 
utilizada para reduzir seu 
conteúdo alcoólico requer 
filtração microbiológica, o que por 
sua vez pressupõe a instalação de 
um pre-filtro de proteção.

Sistema de água de blenda
 9 Pré-filtro 5 – 10 µm absolutos (1 µm nominal)

  Cartuchos

  •	Avasan

	 	 •	MegaBond	Plus

	 	 •	MegaFlow	

	 	 •	ParMax

	 	 •	Bolsa	Plissada

  Carcaças

	 	 •	VSH

	 	 •	MegaFlow	

	 	 •	ParMax

 10 Filtro microbiológico  0.6 - 0.2 µm 

  Cartuchos

	 	 •	Prepor	GF

	 	 •	Prepor	PP	

	 	 •	BevPor	PH

  Carcaças

	 	 •	VSH	(dh)	

Na	área	de	envase,	além	da	última	
etapa de filtração da cerveja 
proveniente do tanque de pressão, 
há tipicamente filtros para água 
de enxágue de garrafas e água 
de HDE, esta última usada para 
eliminar o ar no gargalo da garrafa 
antes da colocação da tampa.

Sistema de água de enxágue de 
garrafas e HDE

 16 & 17 Cartuchos

	 	 Prepor	GF

	 	 Prepor	PP	

	 	 BevPor	PH

  Carcaças

	 	 VSH	(dh)	
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Soluções Parker para filtração 
de gases

Os gases são potencialmente uma 
importante fonte de contaminação 
e devem, portanto, ser purificados 
antes de entrar no processo 
produtivo.

Sistema de filtros para gases 
 6 & 7 Filtros para Ar, CO2 e N2

  Cartuchos

	 	 •	Filtro	#1:	Oil-X	AA

	 	 •	Filtro	#2:	Oil-X	ACS

	 	 •	Filtro	#3:	HF	Bio-X

	 	 	 HF	Tetpor	II

	 	 	 Bio-X	II

	 	 	 Tetpor	Air

 8 Filtros para respiro

  Cartuchos

	 	 •	HF	Bio-X

	 	 •	High	Flow	Tetpor	II

  Carcaças (dh)

	 	 •	HSV

	 	 •	HSV+

 21 Filtros para vapor

  Cartuchos (1 µm)

	 	 •	Aço	inoxidável	sinterizado	-	ZCSS

	 	 •	Aço	inoxidável	plissado	–	ZCHS

  Carcaças (dh)

	 	 •	HSA

  •	HBA

Alternativa para dióxido de carbono: PCO2

Tanque de CO 2

Evaporador de CO 2

Purificador de gás PCO 2

Instalação típica de PCO 2

Filtro de gás estéril VBA

Para o
carbonatador

Não fornecido por Parker
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Soluções Parker para estabilização
física (clarificação)
A estabilização física previne a 
formação de névoas e depósitos 
após o envase da cerveja.
 
Este objetivo é alcançado 
removendo certas proteínas 
e polifenóis, compostos que 
provocam turbidez, por meio 
de materiais adsortivos, tais 
como terra diatomácea e 
polivinilpolipirrolidone	(PVPP),	
dispostos em forma de torta em 
filtros de tela ou vela.

É comum que uma pequena 
parte da terra diatomácea e do 
PVPP	passem	pelos	elementos	
de suporte da torta, devendo ser 
capturados por filtros clarificantes 
a fim de evitar que permaneçam 
na cerveja após ser engarrafada.

Outros contaminantes causadores 
de turbidez normalmente 
encontrados na cerveja podem
ser originados por: 

•	Agentes	estranhos	na	matéria
 prima;

•	Partículas	desprendidas
 dos equipamentos, tanques,
 instrumentos e componentes;

•	Resíduos	gerados	no	processo
 (Ex. espuma ressecada);

•	Micro-organismos	vivos	
 ou mortos.

Filtros para clarificação de cerveja
 4 Filtro de Mosto tipo Cesto Metálico Parker 

 5 Filtro de placas verticais - Não fornecido por Parker) 

 11 Filtro de terra (vela) - Não fornecido por Parker 

 13 Filtro de PVPP (vela) - Não fornecido por Parker 

 12 & 14 Cartucho “trap” (1 – 5 µm  nominal; 5 – 10 µm absolutos)

	 	 •	Avasan

	 	 •	MegaBond	Plus

	 	 •	ParMax

	 	 •	Bolsa	Plissada

 15 Cartucho de clarificação (pré-pasteurização) 

	 	 •	Prepor	PP

	 	 •	MegaFlow

	 	 •	MegaBond	Plus

	 	 •	ParMax

 12 - 14  Carcaças 

 & 15	 •	Fulflo	WH

	 	 •	CH5

	 	 •	MegaFlow

	 	 •	ParMax

	 	 •	VIL	(dh)

	 	 •	VSH	(dh)

	 	 •	SB	 	

Cerveja



Soluções Parker para 
estabilização microbiológica

Tão importante quanto 
clarificar a cerveja é conferir-lhe 
estabilidade microbiológica, 
a qual é prejudicada pela ação 
continuada de leveduras ou 
bactérias após o envase e pelo 
eventual contato da cerveja com 
produtos contaminados durante 
a fabricação. 

Os micro-organismos 
tipicamente encontrados são:

•	 Lactobacillus	brevis

•	 Pediococcus	damnosa

•	 Pectinatus	cerevisiiphilus

•	 Zymomonas	anaerobia

•	 Acetobacter	oxydans

•	 Saccharomyces	diastaticus

•	 Saccharomyces	uvarum

Há dois métodos para reduzir a carga microbiológica causada pela 
presença de organismos vivos que deterioram a cerveja: pasteurização 
e microfiltração. 

Neste	último	caso,	as	características	organolépticas	da	cerveja	serão	
totalmente preservadas, já que o produto não será submetido a altas 
temperaturas, que degradam os componentes orgânicos.

Produção

Microfiltração

Pasteurização Cerveja

Chope

Clarificação

Clarificação

Pasteurização

•	 O	aquecimento	da	cerveja	
 altera suas propriedades
 organolépticas (sabor e aroma)

•	 Alto	consumo	de	energia

•	 Alto	investimento	de	capital
 (novas instalações)

•	 Ocupa	grande	área	fabril	

Microfiltração

•	 Organismos	são	removidos	
 por filtração

•	 O	sistema	requer	cuidadosos
 processos de sanitização

•	 Baixo	investimento	de	capital

•	 Baixo	custo	operacional

•	 As	características	organolépticas
 da cerveja serão totalmente
 preservadas

•	 Equipamentos	compactos

Cerveja



Soluções Parker para estabilização 
microbiológica
Sistema de microfiltração de chope (cerveja não pasteurizada)

Filtração microbiológica de cerveja
Alternativa 1 (Baixa carga de contaminantes)

 18 Pré-Filtro  

	 	 •	MegaBond	Plus	 •	MegaFlow

	 	 •	ParMax

 19 Filtro intermediário (plissado)  

	 	 •	Prepor	GP	 •	Prepor	PP	 	

 20 Filtro microbiológico:  

	 	 •	Bevpor	PH	 	

 18 - 19  Carcaça  

 & 20 • VSH	 • MegaFlow

  • ParMax	

Alternativa 2 (Alta carga de contaminantes)

 18 Pré-Filtro  

	 	 •	ParPlus	100C	 •	MegaFlow	 	

	 	 •	ParMax

 19 Filtro intermediário  

	 	 •	ParPlus	400B	 	

 20 Filtro microbiológico 

	 	 •	Bevpor	PH	 	

 18 & 19 Carcaça para Pré-Filtros 

	 	 •	ParPlus	 •	MegaFlow	

	 	 •	ParMax

 20 Carcaça para Filtros Microbiológicos 

	 	 •	VSH	(dh)	 	

Cerveja



Sistema de limpeza e sanitização 
(CIP)

De filtro pre-RO
(Planta de água)

Sol. Alcalina

Sol. Ácida

Aquecedor
de água Água a

85 – 90oC

Equipamentos de Produção
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3
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de CO2

1 2

5

54
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As linhas de produção são 
constantemente expostas a 
fontes externas de contaminação 
microbiológica, causada 
principalmente pelos ingredientes 
da bebida e pelo fluxo de 
fluidos através dos bocais de 
comunicação dos diversos 
equipamentos com o ambiente. 

Essa carga de micro-organismos 
é retida no sistema de filtração 
e sua concentração aumenta 
rapidamente, especialmente 
em processos que envolvem 
inerentemente organismos 
vivos, como é o caso da cerveja. 
As boas normas de fabricação 
recomendam a descontaminação 

periódica do sistema evitando que 
proliferem descontroladamente.

Os fluidos de limpeza e 
sanitizantes devem ser purificados 
para evitar a introdução de 
matéria estranha na linha, o 
que provocaria entupimento 
prematuro dos filtros.

A Parker, através do 
Grupo de Serviço Técnico, 
disponibiliza Manuais 
de Procedimentos de 
Sanitização e Limpeza para 
seus produtos.

São ministrados também 
treinamentos in-situ para 
operadores.

Sistema de limpeza e sanitização
 1 Filtro de carvão ativado 

  Cartuchos

	 	 •	Carboflow	MX	

	 	 Carcaça

	 	 •	VSH	

 2 Filtro de sedimentos

  Cartuchos

	 	 •	Avasan	 	 •	MegaBond	Plus	 	 •	MegaFlow	 	

	 	 •	ParMax	 	 •	Bolsa	Plissada
 

  Carcaças

	 	 •	VIL	 	 •	Fulflo	WH	 	 •	CH5

	 	 •	MegaFlow	 •	ParMax

 3 Purificador de CO2

	 	 •	Modelo	PCO2

 4 Filtro de agentes sanitizantes

	 	 •	Avasan

 5  Filtro de retorno

	 	 •	Cestos	Metálicos	Parker

Cerveja



AVASAN

Filtro	econômico	de	
profundidade para 
clarificação de líquidos, tem 
densidade graduada e uma 
grande capacidade de reter 
contaminantes.

•	 1	a	75	micra	@	90%	de
	 eficiência;

•	 Tamanhos:	10”	a	40”;

•	Meltblown	de	Polipropileno	
 de formulação especial;

•	Não	liberam	fibras;

•	Materiais	listados	pelo	FDA
	 capítulo	CFR	21.

MEGABOND PLUS

Filtro	absoluto	de	profundidade	
para clarificação fina possui 
alta capacidade de retenção 
de sólidos e estrutura com 
densidade graduada para 
melhoria da vida útil.

•	 1	a	120	micra	@	99.98%	de
	 eficiência;

•	 Tamanhos:	10”	a		40”;

•	Meltblown	de	micro-fibras	
 de Polipropileno sem
 surfactantes;

•	Materiais	listados	pelo	FDA
	 capítulo	CFR	21.

CARBOFLOW MX

Filtro	de	carvão	ativado	para	
redução de cloro e outros 
componentes orgânicos, 
são ideais para melhorar as 
propriedades  organolépticas 
da água.

Utiliza materiais listados pela 
FDA.

•	 Tamanhos:	5”	a	40”;

•	 Estrutura	rígida	de	excelente
 capacidade adsortiva.

FILTROS PARA VAPOR

Este filtros metálicos 
sinterizados ou plissados foram 
projetados para o tratamento 
de vapor conferindo-lhe grau 
culinário. Protegem a tubulação 
e equipamentos assegurando a 
produção de alimentos dentro 
dos parâmetros especificados.

•	 1	a	25	micra;

•	Aço	inoxidável	316L;

•	 Regeneráveis;

•	 Vazão	excepcionalmente	alta.

FILTROS PARA AR E GASES

Há uma ampla gama de elementos filtrantes para a filtração de ar e 
gases, assim como dispositivos para respiro de tanques. Em todos 
os casos, é essencial acondicionar esses gases antes que entrem 
em contato com os produtos ou equipamentos de processo, para 
assegurar	a	ausência	de	contaminação	microbiológica.

•	HIGH	FLOW	BIO-XIndicado	especialmente	nos	processos
 fermentativos na indústria de bebidas, se caracterizam por
 proporcionar elevada vazão e grande capacidade de retenção
 Os elementos filtrantes são compostos de uma combinação de
	 fibra	de	vidro	e	PTFE	que	resulta	numa	estrutura	altamente
	 porosa	mantendo	as	características	hidrofóbicas.Sua	robusta
 construção permite repetidos ciclos de esterilização com vapor
 ou em autoclave.

•	 TETPORUtilizam	membrana	hidrofóbica	de	PTFE	de	alta
	 resistência	e	oferecem	excepcional	eficiência	de	filtração	para	ar
	 e	gases.A	linha	HIGH	FLOW	TETPOR	II	é	validada	como	filtro	de
	 grau	esterilizante	de	0.2µm	em	líquidos	de	acordo	com	a	norma
	 ASTM	838-05	e	0.01µm	em	gases	através	da	retenção	completa	de
	 aerossóis	de	bacteriófago	MS2

FILTROS DE GRANDE VAZÃO

A família de filtros de alta vazão permitem otimizar a utilização 
do espaço disponível, reduzir o investimento de capital e a 
frequencia de troca de cartuchos. Estas características impactam 
favoravelmente os custos operacionais ao mesmo tempo que 
asseguram	excelente	qualidade	do	produto.	São	construídos	
totalmente	em	polipropileno,	material	listados	no	capítulo	CFR	21	
da	FDA.

•	MEGAFLOW
	 Vazão	máxima	de	175	gpm
	 Grau	de	retenção	nominal:	0.5	a	10	μm
	 Dimensões:	Diâ.	6”	x	40”	de	comprimento

•	MEGAFLOW	PLUS
	 Vazão	máxima	de	175	gpm
		 Grau	de	retenção	nominal:	1	a	150	μm	@	99.98%	de	eficiência
	 Dimensões:	Diâmetro	6”	x	40”	de	comprimento

•	 PARMAX
	 Vazão	máxima:	500	gpm
	 Grau	de	retenção:	1	a	90	μm	@	99.98%	de	eficiência
	 Dimensões:	Diâmetro:	6”,	comprimento:	20”;	40”	e	60”



BOLSAS PLISSADAS

A nova série de bolsas plissadas 
Fulflo	Pleated	Bag(PB)	é	uma	
linha de alta capacidade que 
proporciona uma alternativa 
de baixo custo operacional e 
maior	eficiência	que	as	bolsas	
tradicionais. 

Utilizam o inovador sistema de 
plissado	“Select”	em	conjunto	
com os consagrados meios 
filtrantes Parker. 

As	bolsas	Fulflo	PB	estão	
disponíveis em vários formatos 
e materiais e foram projetadas 
para instalação em carcaças 
existentes	tipo	“bag”	sem	
necessidade de adaptações.

PARPLUS

Pré-filtro tipo lenticular 
para clarificação e redução 
microbiana, combina 
retenção mecânica com efeito 
eletrocinético para aplicações 
críticas de fluidos aquosos e 
também de alta viscosidade. 

ParPlus é composto de fibras 
de celulose refinada, terra 
diatomácea, perlita e resinas 
sintéticas formando uma 
estrutura filtrante de alta 
porosidade dotada de potencial 
elétrico de carga positiva, de tal 
modo que os contaminantes, 
que normalmente possuem 
carga negativa, são retidos 
tanto	por	interferência	
geométrica como por adsorção 
eletrocinética.

PREPOR

Pré-estabilização.

Filtro	para	pré-filtração	de	
líquidos que proporcionam 
alta	eficiência	na	retenção	de	
organismos e leveduras a baixo 
custo e excelente proteção dos 
filtros finais.

•	 0.6	a	1.5	mícron;

•	Disponíveis	em	mídia	de	fibra
 de vidro e polipropileno;

•	Grande	área	de	filtração;

•	Alta	capacidade	de	retenção;

•	 Podem	ser	esterilizados
 repetidamente com vapor
 ou em autoclave.

BEVPOR PH

Estabilização.

Os	filtros	BEVPOR	PH	possuem		
uma camada pré-filtro de 
poliéster seguido de uma 
avançada membrana filtrante de 
poliétersulfona que proporciona 
estabilidade microbiológica 
ao mesmo tempo que remove 
colóides indesejados.

•	 0.2	e	0.45	mícron;

•	Membrana	PES;

•	Disponíveis	em	7	versões
 para diversas aplicações;

•	 Podem	ser	regenerados
 para aumentar a vida útil.

PCO2
Sistema	de	polimento	de	dióxido	
de carbono grau alimentício 
que oferece proteção contra 
contaminação e impurezas até 
10	vezes	mais	efetiva	que	os	
níveis permitidos.

•	Assegura	cumprimento	das
 normas de qualidade da
	 ISBT	(International	Society	for
 Beverage Technologies);

•	 Protege	a	bebida	contra
 vapores contaminantes
 eventualmente presentes 
 o CO

2
.

EQUIPAMENTOS PARA TESTES DE INTEGRIDADE 
Líquidos e Gases.

Parker domnick hunter possui uma completa linha de  
instrumentos para verificação da integridade de membranas 
especificamente projetados para a indústria de alimentos e 
bebidas.	Eles	contam	com	assistência	técnica	global.	

•	 BEVCHECK:	Unidade	portátil	para	teste	de	decaimento	de	
	 pressão	em	filtros	de	membrana.	O	software	incluído	na	unidade	
 permite conectá-lo a um PC para maior facilidade de
 processamento da dados.

•	 BEVCHECK	PLUS:	Sistema	automático	de	teste	de	cartuchos	de	
 membranas para bebidas usando o método de decaimento de
 pressão. Provido de impressora para emissão de relatório. 

•	VALAIRDATA	II:	Equipamento	de	teste	para	filtros	de	gases
 estéreis é capaz de identificar falta de integridade em sistemas
 filtrantes de grande porte permitindo o uso imediato do sistema 
 de filtração já que não há necessidade de secar os equipamentos 
 após o ensaio. Proporciona medições diretas da performance dos
 filtros para gases.

CARCAÇAS
Líquidos e Gases.

A Parker dispõe de uma 
ampla gama de carcaças 
para elementos filtrantes 
especialmente projetadas para 
a indústria de alimentos e 
bebidas de acordo com normas 
internacionais, em aplicações 
como:

•	Líquidos;

•	Respiro;

•	Ar	e	gases.



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

Fol.	FL-0000	BR										5000										01/11

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.


