
Vinho de qualidade,  
elevada produtividade

Local:
Bolognano (PE), Itália

Desafio:
Manter os elevados níveis de 
qualidade através de uma filtração 
mais eficaz dos vinhos e 
simultaneamente tornar o processo 
mais eficiente e produtivo

Solução:
Sistema de filtração 
usando cartuchos de 
filtração de profundidade 
BECO PROTECT PP Pure™ de 
0,6 µm na pré-filtração

Resultado:
Mais de 2,83 milhões de litros de 
vinho filtrado com sucesso

“A Eaton demonstrou 
uma experiencia 
verdadeiramente 
incomparável, 
permitindo-nos analisar  
e melhorar o nosso 
processo de filtração, 
tornando-o mais  
eficiente e produtivo. 
Também apreciamos 
muito a transparência  
da empresa — 
compartilharam sempre 
connosco os dados que 
iam recolhendo durante 
os vários processos, o 
que nos permitiu 
encontrar a solução 
ideal.”

Concezio Marulli,  
diretor da Zaccagnini

Historial
Qualidade superior da uva 
até à garrafa: Este é o lema 
de Zaccagnini, uma adega 
em Abruzzo, Itália, que faz da 
qualidade a sua força há mais 
de quarenta anos. Enquanto 
permanece um negócio familiar, 
a empresa fundada em 1978 
em Bolonhano (PE) cresceu 
para se tornar uma produtora de 
renome internacional. Zaccagnini 
atualmente administra mais de 
300 hectares de vinha e produz 
mais de 3 milhões de garrafas 
(aproximadamente 2,83 milhões 
de litros) todos os anos, dos 
quais 70% são exportados para 
mais de 45 países, incluindo 
Japão e África do Sul.

Desafio
Garantir a qualidade aromática do 
produto final em Zaccagnini 
depende em grande parte da 
filtração. Esse processo permite 
preservar as propriedades 
organoléticas do produto e 
remover os microrganismos que 
poderiam potencialmente 
comprometer a sua estabilidade 
microbiológica e limpidez.

Para uma empresa altamente 
focada na exportação como a 
Zaccagnini, alcançar esses 
objetivos é essencial. Isso porque 
os problemas de estabilidade 
microbiológica não só sairiam 
caros, como também 
prejudicariam a reputação 
internacional da empresa. 
Zaccagnini usa um processo de 
filtração altamente sofisticado 
para lidar com esses riscos.

Antes de ser engarrafado, o 
vinho passa por um processo de 
pré-filtração para remover 
quaisquer partículas sólidas em 
suspensão. Além disso, a 
estrutura coloidal do vinho, que 
tem um efeito significativo nas 
suas propriedades organoléticas, 
também precisa de ser filtrada 
para preservar essas 
propriedades na medida do 
possível — e evitar que o filtro 
colmate a jusante durante o 
processo. Isso significa que a 
pré-filtração é fundamental, não 
apenas para assegurar a 
qualidade do produto, mas 
também para proteger os 
cartuchos de filtração de 
membrana que vão ser usados 
no engarrafamento.

Caso de sucesso:
Adega Agrícola Ciccio Zaccagnini S.r.l.

Segmento de mercado: 
Alimentos & Bebidas



Foi nesta etapa de pré-filtração 
que Zaccagnini teve que 
enfrentar uma série de 
problemas devido à sua 
capacidade limitada na retenção 
de partículas dos cartuchos de 
filtração que usava. A superfície 
do meio filtrante enchia 
rapidamente devido ao fluxo e os 
cartuchos colmatavam muito 
cedo. Isso exigia regenerações 
frequentes, o que, reduzia a vida 
útil dos cartuchos. Além disso, a 
matriz e o material do cartucho 
de filtração exigiam operações de 
enxaguamento particularmente 
longas e complexas, o que 
reduzia ainda mais a 
produtividade. Para resolver 
esses problemas, a Zaccagnini 
recorreu à Eaton para obter 
conselhos especializados.

Solução
Para desenvolver uma solução 
que atendesse às necessidades 
do cliente, a Eaton realizou 
uma análise detalhada de 
todo o processo de filtração. 
Posteriormente, foram realizados 
testes para comparar o sistema 
de filtração existente com a nova 
solução proposta pela Eaton.

“A Eaton tem sido extremamente 
útil e atenta às nossas 
necessidades desde o início, 
considerando não apenas o 
sistema de filtração, mas todo 
o processo, ajudando-nos a 
melhorar a eficiência das várias 
etapas de filtração e regeneração”, 
comentou Concezio Marulli, 
diretor da Zaccagnini. “Ser capaz 
de testar a nova solução da Eaton 
na nossa adega ao lado da nossa 
solução existente, permitiu-nos 
identificar rapidamente os pontos 
fracos do processo de filtração 
e implementar estratégias de 
melhoria.”

A solução sugerida pela 
Eaton consiste num housing 
com 30 cartuchos de 
filtração de profundidade 
BECO PROTECT PP Pure que 
possue uma capacidade de 
retenção nominal de 0,6 µm 
(com uma relação ß superior 
a 5000 e uma eficiência de 
retenção de 99,98%). Estes 
cartuchos de filtração são feitos 
de material de polipropileno 
plissado que garante um elevado 
e confiável nível de retenção 
permanecendo consistente ao 
longo do tempo. Os cartuchos 
de filtração também oferecem 
uma elevada taxa de fluxo graças 
à elevada área de superfície 
de filtração. Como resultado, 
a capacidade de retenção de 
partículas é muito maior do que a 
solução anteriormente usada pela 
Zaccagnini e que requer lavagens 
muito menos frequentes.

O desenho robusto dos cartuchos 
de filtração garante elevada 
estabilidade mecânica e térmica, 
o que significa que os cartuchos 
são resistentes às lavagens a 
altas pressões e temperaturas. 
A pressão máxima durante o 
enxaguamento é de 0,6 bar a 
80 °C, enquanto a temperatura 
durante a esterilização a vapor 
pode chegar a 121 °C. O material 
do filtro é 100% de polipropileno 
e altamente resistente aos 
vários detergentes químicos 
utilizados durante a lavagem. 
Todos esses recursos garantem 
que os cartuchos de filtração 
BECO PROTECT PP Pure podem 
ser regenerados e reutilizados 
num curto espaço de tempo 
e aumentar a vida útil. Isso 
também resulta numa redução do 
consumo de água e detergente.

Com a capacidade de reter a 
maioria das substâncias que 
poderiam colmatar os filtros a 
jusante, os cartuchos de filtração 
BECO PROTECT PP Pure são a 
solução perfeita para proteger 
os cartuchos de filtração de 
membrana, pois reduzem o 
número de ciclos de regeneração 
necessários e têm uma vida útil 
mais longa.

Resultado
A solução de filtração 
BECO PROTECT PP Pure 
apresentada pela Eaton obteve 
resultados positivos em 
termos de produtividade, tendo 
filtrado com sucesso mais de 
2,83 milhões de litros de vinho.

Ser capaz de regenerar o sistema 
de filtração de forma mais 
fácil e rápida também permite 
que Zaccagnini mude mais 
rapidamente da filtração do vinho 
tinto para a filtração do vinho 
branco (e vice-versa) usando os 
mesmos cartuchos de filtração. 
A adega conseguiu reduzir pela 
metade o número de cartuchos 
de filtração em uso, mudando 
de dois housings de filtração 
para um, o que ajudou a tornar 
o processo de produção mais 
eficiente.

“A Eaton demonstrou uma 
experiencia verdadeiramente 
incomparável, permitindo-nos 
analisar e melhorar o nosso 
processo de filtração, tornando-o 
mais eficiente e produtivo”, 
comentou Concezio Marulli. 
“Também apreciamos muito a 
transparência da empresav — 
compartilharam sempre 
connosco os dados que iam 
recolhendo durante os vários 
processos, o que nos permitiu 
encontrar a solução ideal.”

Devido à experiência positiva, 
Zaccagnini, continua a colaborar 
com a Eaton e expandiu 
o seu projeto. A adega já 
começou a usar os cartuchos 
de filtração de profundidade 
BECO PROTECT PP Pure numa 
outra adega e também está 
a testar uma nova solução da 
Eaton para a filtração final com o 
uso de cartuchos de filtração de 
membrana.

Os cartuchos de 
filtração de profundidade 
BECO PROTECT PP Pure elaborado 
de material de polipropileno 
plissado com uma longa vida útil e 
uma eficiência elevada e confiável.

Para mais informações, por favor nos 
envie um e-mail para  
filtration@eaton.com ou visite  
nosso site www.eaton.com/filtration
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