
EMPRESA
Com mais de 75 anos e com uma história de sucesso, a 

Química Anastacio está entre as maiores distribuidoras de 
produtos químicos do Brasil, oferecendo uma linha completa 
de produtos para os diversos segmentos de mercado. 

Com atendimento personalizado, qualidade assegurada, 
suporte técnico especializado, logística customizada às ne-
cessidades do cliente e pontualidade nas entregas, a Química 
Anastacio atende a todas as demandas através de seus 5 Cen-
tros de Distribuição, laboratórios próprios, parque de tanques 
a granel e linhas de envaze em ambiente GMP.

DIVISÃO NUTRIÇÃO ANIMAL, 
ESPORTIVA E HUMANA  

CONTATO 
Av. Engenheiro Roberto Zuccolo, 215 - Jardim Humaitá 
05307-190 - São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2133-6600 
anastacio@quimicanastacio.com.br

www.quimicaanastacio.com.br

Nossa equipe comercial possui total interação com a equi-
pe de Compras e Inteligência de Mercado, orientando sempre 
o melhor momento de compra e busca de novas opções de 
fornecimento para obter êxito nas negociações com os nossos 
clientes, através de soluções em insumos a um custo cada vez 
mais competitivo e com grande disponibilidade de estoque. 

Espalhada em todo território nacional, nossa força de 
vendas dispõe de profissionais altamente qualificados, com 
grande conhecimento e experiência no mercado de distri-
buição de matérias-primas para os segmentos de Nutrição 
Animal, Esportiva e Humana. Esta divisão contribui cada vez 
mais para trazer soluções inovadoras em insumos, ampliando 
nosso ramo de atuação em especialidades.

CATEGORIAS DE PRODUTOS 
A Química Anastacio possui um portfólio com mais de 

500 produtos para os diversos segmentos que atende. Para 
a divisão de Nutrição Animal, Esportiva e Humana possui as 
seguintes categorias de produtos: Acidulantes; Adoçantes, 
 Agentes de Brilho, Agentes de Corpo, Agentes de Fermentação 
Química, Aminoácidos, Antioxidantes, Aromatizantes, Con-
servantes, Corantes Artificiais, Desmoldantes, Edulcorantes, 
Emulsificantes, Energéticos, Espessantes, Estabilizantes, 
Fontes de Fibras, Matérias-Primas para Aroma, Nutracêuticos, 
Umectantes e Proteínas.
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CONFIANÇA:
NOSSA QUÍMICA, 
NOSSA VIDA.
Com mais de 75 anos e com uma história de sucesso, a Química Anastacio
está entre as maiores distribuidoras de produtos químicos do Brasil, 
oferecendo uma linha completa de produtos para os diversos segmentos 
de mercado. Com atendimento personalizado, qualidade assegurada, suporte 
técnico especializado, logística customizada às necessidades do cliente 
e pontualidade nas entregas, a Química Anastacio atende a todas 
as demandas através de seus 5 Centros de Distribuição, laboratórios próprios,
parque de tanques a granel e linhas de envase em ambiente GMP.
 
Na Química Anastacio, confiança e credibilidade estão
sempre presentes na nossa química e em nossa vida.
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