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Kamoran 
Desenvolvido e lançado pela Elanco em 1993, com 
produção e distribuição exclusiva pela Química Real. Um 
antibacteriano para controle das principais bactérias GRAM 
(+). Eficaz contra Lactobacillus, Bacillus e Streptococcus. 
Controla cerca de 80% dos principais Lactobacillus. 

Kamoran WP 
Desenvolvido e lançado pela Elanco em 1996, também com 
produção e distribuição exclusiva pela Química Real. 
Eficiente contra as bactérias GRAM (+) que floculam e/ou 
aglomeram as células de levedura, principalmente L. 
fermentum, L. plantarum. 

Corstan 
Desenvolvido e lançado pela Elanco em 1996, distribuído e 
produzido pela Química Real. Com atuação eficaz contra as 
bactérias presentes no mel final a ser fermentado.

Spectran
Desenvolvido e lançado pela Química Real em 2000, para o 
controle de bactérias GRAM positivas (+) e algumas GRAM 
negativas (-), principalmente Lactobacillus plantarum e 
Leuconostoc mesenteroides. Este produto é ideal para 
aplicações combinadas com Kamoran WP e Corstan. 

HJ Gold 
Desenvolvido e lançado pela Química Real em 2002, 
indicado para controle das principais bactérias GRAM (+), 
em especial Lactobacillus, Bacillus, Pediococcus e 
Streptococcus, e GRAM (-) do genêro Acetobacter spp. 

HJ Emulsão 
Lançado em 2015. Antibacteriano na forma emulsiva com 
monensina sódica cristalina em suspensão, sem a presença 
de solventes em sua composição, trazendo maior segurança 
em seu manuseio e aplicação. Destinado para qualquer tipo 
de fermentação e aplicações contínuas. 

Natrucan 
Pensando nas unidades que fornecem creme de levedura ou 
possuem secadores para produção de levedura seca para 
ração animal, a Química Real desenvolveu o Natrucan. Um 
antibacteriano natural de amplo espectro, à base de 
surfactantes aniônicos e não aniônicos, que controla as 
principais bactérias Gram (+) e Gram (-), através de seu 
mecanismo de ação, perturbando a integridade da 
membrana celular bacteriana, causando destruição da 
célula. Controla as principais bactérias produtoras de ácido 
lático e causadoras da aglomeração (floculação) do 
fermento, não afetando a integridade das células de 
levedura. O Natrucan vem se demonstrando um dos 
principais antibacterianos para este segmento, com 
excelentes resultados e satisfação de nossos clientes.

Defloc QR
É um antibacteriano de amplo espectro, utilizado para 
controle de bactérias Gram positiva (+) contaminantes da 
fermentação alcoólica. Formulado com um bactericida 
termoestável combinado com tensoativos, potencializando a 
ação do princípio ativo e ação de desaglomeração das 
células, causada pela contaminação bacteriana.

VG50S QR
A n t i b a c t e r i a n o  a  b a s e  d e  v i r g i n i a m i c i n a , 
somado a  tensoat ivos  de or igem natura l ,  com 
ação bactericida e bacteriostática. Podendo ser 
utilizado nas  plantas produtoras de etanol, com 
m o s t o  a  b a s e  d e  c a l d o  d e  c a n a  e  a m i d o 
hidrolisado (cereais como milho e sorgo).

Filterpol 
É um reagente químico com multicomponentes, utilizado na 
clarificação do caldo. Usado para análises de várias 
amostras da linha de produção, incluindo análises de caldo 
em laboratórios, caldo da moenda, no xarope, no melaço, na 
massa, no açúcar cru e na torta. Produto homologado pelo 
CONSECANA.

SERVIÇOS PRESTADOS

 É importante saber qual o melhor antibacteriano a 
ser aplicado para um determinado tipo de contaminação. 
Qual a quantidade a ser aplicada, levando em consideração 
a população e tipo de bactéria presente na fermentação, no 
momento em que o problema se pronuncia. E o mais 
importante, o que está causando a rápida recontaminação 
do processo após um tratamento, evitando assim a 
aplicação desnecessária de um antibacteriano. 
 Com a intenção de sempre atender as expectativas 
de nossos clientes, a Química Real possui, em seu time de 
colaboradores, pessoal treinado e especializado em 
fermentação alcoólica, sempre focados em oferecer 
soluções para todos os tipos de problemas encontrados nas 
plantas de fermentação das unidades produtoras. Nossa 
equipe está preparada para realizar treinamentos, 
acompanhamento do processo fermentativo e desenvolver 
trabalhos que contribuem para grandes resultados. Todo 
trabalho desenvolvido visa agregar valor ao produto e 
oferecer uma parceria de sucesso entre empresa e clientes.

SOBRE NÓS

NOSSA MISSÃO
Inovar e gerar soluções equilibradas para o processo 
fermentativo.

NOSSA VISÃO
Ser referência no mercado com soluções práticas e eficazes 
para uma fermentação saudável.

NOSSOS VALORES
-  Amor, gratidão e zelo por nosso negócio
- Priorizar responsabilidade, qualidade e segurança
- Compromisso com o crescimento continuo
- Respeito e cuidados à vida e ao meio ambiente
- Integridade, ética e transparência sempre
- Receptivos às mudanças e inovações

 Acesse nosso site e conheça 
nossos produtos e serviços:

www.quimicareal.com.br
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20 ANOS DE HISTÓRIA

Bem, tudo começou na safra de 1.998 / 2.000, com uma entrevista 
num posto de gasolina em Maringá, eu já trabalhava numa 

empresa do Grupo Química Real e fui convidado para atuar na 
linha de antibacterianos. O começo foi desafiador, pois entrava 

nas Usinas e falando com as pessoas, que diziam nomes estranhos 
(novidades), equipamentos, como por exemplo, o balão de flash, 

eu não sabia para onde olhava se estava no chão ou na parte 
alta da Usina. A experiência veio em parte com as visitas e treinamentos 
oferecidos pela empresa, num deles, ficamos 15 dias confinado em Hotel 

em BH, com bastantes (muitas) aulas práticas e nos intervalos 
saboreávamos o famoso Feijão Tropeiro de um restaurante anexo ao 

Estádio Mineirão. Passamos por crises, com mais vendas, menos vendas, 
alteração nas regiões de atuação, novos clientes, nova gestão, entram 

colaboradores e saem colaboradores,  e felizmente chegamos  aos 20 anos 
de trabalho na mesma empresa, um pedaço da vida. Orgulho em dizer que 

sou o 004 do cadastro. Feliz e Realizado. Gratidão.
Raul Lohmann 
Representante Comercial

Gratidão é o meu sentimento em relação à Química Real. Estou na empresa 
desde o início das suas atividades e sou a 1ª funcionária contratada.

Devo a Ela tudo que sou e sei profissionalmente e junto com a empresa 
tenho crescido como pessoa e conquistado os meus sonhos e objetivos.

Agradeço muito a nossa Diretoria pelo reconhecimento e apoio durante todos 
esses anos. Junto com a Química Real também estou construindo a minha 

história e hoje sem sombra de dúvidas estou vivendo a melhor fase da minha vida.
Desejo que estes sejam apenas os primeiros 20 Anos de muitos outros que estão 

por vir. E com certeza a Química Real tem os seus próprios desafios , mais acima de 
tudo tem pessoas capacitadas para competirem com grandiosidade nesse 

mercado tão competitivo e sempre acolhendo os seus colaboradores como 
uma família, sempre buscando mais aprendizado e conhecimento.

Obrigada por tudo e Parabéns pelos seus 20 Anos!!!
Luciana Alkmim 
Supervisora de vendas 

SOMOS PROFISSIONAIS

Investimentos em alta tecnologia e na formação 
de nossos profissionais para oferecer soluções 

práticas e eficazes.

SOMOS CONFIÁVEIS

Soluções de alta confiabilidade e qualidade em 
fermentação etanólica e micro ingredientes.

SOMOS EXPERTS

Somos referência em produtos de alta eficácia e 
qualidade na linha de antibacterianos.

QUALIDADE
CONFIANÇA

CREDIBILIDADE
EFICIÊNCIA
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Antibacteriano a base de virginiamicina, 
somado a tensoativos de origem natural, com 
ação bactericida e bacteriostática. Podendo ser 
utilizado nas  plantas produtoras de etanol, com 
mosto a base de caldo de cana e amido 
hidrolisado (cereais como milho e sorgo).

UM NOVO PRODUTO
UM NOVO CONCEITO



CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS

Informativo Química Real | Julho 2020 

INDICADO PARA FERMENTAÇÃO COM MOSTO A BASE DE MEL E ÁGUA.

Produto com mesmo princípio ativo do Kamoran, 
porém em emulsão. Dispensa pré-diluição.

Indicado para fermentações com floculação provocada por lactobacilos.

Antibacteriano natural de amplo espectro.
Atuando contra bactérias Gram(+) e Gram(-).

Antibacteriano de amplo espectro, incluindo Gram(+) e Gram(-).

Antibacteriano mais eficaz para fermentação. 
Controla cerca de 80% das bactérias contaminantes.

Utilizado para manter a contaminação baixa após o tratamento de choque.
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Clarificante para análise de POL.

QUÍMICA REAL 
HÁ 20 ANOS 

CUIDANDO DA SUA 
FERMENTAÇÃOLinha: Antibacterianos para Fermentação alcoólica

Antibacteriano a base de virginiamicina, somado a tensoativos de origem natural, 
com ação bactericida e bacteriostática. Podendo ser utilizado nas  plantas 
produtoras de etanol, com mosto a base de caldo de cana e amido hidrolisado 
(cereais como milho e sorgo).
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