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DENVER - ÚNICA 
FABRICANTE 

BRASILEIRA DE CMC 
GRAU ALIMENTÍCIO

Há 40 anos no mercado, a Denver 
produz CMC de alta qualidade para 
grandes empresas em todo o mundo 
nos segmentos alimentício, farma
cêutico, cosmético, tintas, higie
ne, papel e celulose, entre outros. 
Conheça a Denver, uma empresa 

que tem tradição em evoluir com o 
mundo.

HISTÓRIA

Nos idos dos anos 60, a carboxi
metilcelulose (CMC) graus purifi
cado e técnico, eram fabricadas no 

Brasil pela companhia então deno
minada Indusquima Indústria e Co
mércio de Produtos Químicos Ltda., 
pertencente ao grupo Rockfeller.

A planta, localizada na Estrada 
Fernando Nobre, uma estradinha 
sem asfalto e poeirenta, produzia 
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Empresa em Destaque

pequenas quantidades de CMC, 
principalmente para a indústria 
de detergente em pó. A tecnologia 
utilizada era baseada na da empresa 
Courtalds, da Inglaterra.

O CMC de grau alimentício era 
produzido em quantidades insigni
ficantes, perante o grande poten
cial de utilização no segmento de 
alimentos.

Nos anos 70, a Indusquima foi 
vendida para o Grupo General Mills, 
quando passou a fabricar resinas 
epóxi e poliamida, além do CMC. 
A produção de CMC se mantinha 
modesta, com a mesma tecnologia 
original.

Nos anos 80, a Indusquima pas
sou a fazer parte do Grupo Henkel. 
Neste ínterim, as instalações da 
planta sofreram modificações vi
sando otimização do processo.  O 
entorno da fábrica também sofreu 
modificações. A estrada já asfaltada, 
facilitava a chegada até ela.

Em 1987, a Henkel (Alemanha) 
e a Hercules Incorporated (USA) 
f i r maram uma jo int  venture  
(50% / 50%), criando mundialmente 
a empresa Aqualon Company. A fina
lidade da Aqualon era fabricar éte
res de celulose ao redor do mundo, 
incluindo o CMC.  Assim, no mesmo 
ano, a Indusquima sofreu uma cisão 
e foi criada a Aqualon do Brasil 
S.A., produtora de carboximetilce
lulose (CMC) no Brasil.  A fábrica 
aumentou sua capacidade produtiva, 
inclusive, dos produtos food grade.

Em 1996, o Grupo Formitex, an
tevendo o incremento de consumo de 
éteres de celulose no Brasil, resolveu 
adquirir a planta da Aqualon do 
Brasil.  Na mesma ocasião, negociou 
a sua nomeação como distribuidora 
exclusiva no Brasil de todos os éteres 
de celulose da Aqualon Company.

Com esta mudança de acionista, 
a empresa Aqualon do Brasil pas
sou a ser chamada de Denver Cotia 
Indústria e Comércio de Produtos 
Químicos Ltda., mantendo sua tra

dição como fabricante de carboxime
tilcelulose (CMC).

As vendas de CMC foram sendo 
incrementadas paulatinamente. O 
Grupo Formitex, antenado com as 
tendências e os movimentos dos mer
cados em geral, resolveu expandir a 
capacidade produtiva e introduzir 
novas tecnologias de fabricação na 
planta da Denver Cotia. 

Em 1999, ocorreu o start up da 
nova unidade de produção de CMC 
grau técnico.

Dando continuidade ao seu plano 
estratégico, em 2004 ocorreu o start 
up da nova unidade de produção de 
CMC graus purificado e altamen
te purificado (food grade). Foram  
adquiridos equipamentos “estado da 
arte” tradicionalmente utilizados pe
los principais fabricantes mundiais 
de CMC.

Em 2008, a razão social da em
presa foi alterada para Murta Espe
cialidades Químicas, porém o nome 
Denver continuava forte no mercado.  
Decidiuse então, em 2011, alterar 
novamente a razão social, passando 
de Murta Especialidades Quími
cas para Denver Especialidades  
Químicas.

Mais que uma denominação na 
razão social, produzir especialida
des químicas faz parte da missão da 
Denver: “Desenvolver, produzir e co-
mercializar soluções à base de CMC 
para indústrias de diversos setores 
no Brasil e exterior com qualidade 
técnica, responsabilidade ambiental 
e social, rentabilidade do negócio e 
satisfação de clientes, colaboradores 
e acionistas”.

A planta ainda está localizada na 
Estrada Fernando Nobre, em Cotia, 
município de São Paulo.  Porém, a 
estrada já não é aquela poeirenta 
dos anos 60.  E a planta, que antes 
produzia pequenos volumes de CMC, 
hoje produz volumes que atendem 
grande parte do mercado brasileiro.

Hoje, a Denver fabrica produtos 
para diversos segmentos, tais como 

tintas, cerâmica, papel, petróleo, 
produtos de limpeza, bem como para 
o pujante segmento de alimentos.

Nesta sua história de evolução 
constante, a Denver pretende expan
dir sua capacidade produtiva visando 
o mercado brasileiro e o mercado 
externo.

PRINCIPAIS PRODUTOS

O produto carboximetilcelulose 
(CMC) é um éter de celulose, polí
mero aniônico, solúvel em água fria 
ou quente, fisiologicamente inerte 
(não calórico), derivado da celulose 
da polpa de madeira e/ou do linter 
do algodão.

As principais funções e proprie
dades do CMC são as seguintes: es
pessante, aglutinante, estabilizante, 
agente de suspensão, retentor de 
água, formador de filme, agente de 
controle de reologia, entre outras.

O CMC é compatível com a gran
de maioria das gomas não iônicas em 
uma larga faixa de concentração. 
Tem uma relativa compatibilidade 
com sais. Esta, depende basicamente 
da habilidade do cátion adicionado 
em formar um sal solúvel com o 
CMC.

Os principais itens de especifi
cação de um CMC são: umidade, 
pureza, viscosidade, pH, grau de 
substituição (DS).

Alguns outros itens podem fazer 
parte da especificação do cliente, 
como por exemplo, a granulometria 
do produto.  As especificações podem 
e devem ser acordadas entre cada 
cliente e a Denver.

Entretanto, tão importante quan
to saber os itens de especificação, 
é importantíssimo a Denver Espe
cialidades entender a aplicação do 
CMC no produto final, bem como o 
comportamento e a função esperada 
do CMC.

Para o caso específico dos tipos 
de CMC que a Denver indica para o 
segmento de alimentos, apresenta
mos a seguinte tabela:
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A Denver possui um portfólio de produtos com caracte
rísticas bem definidas, específicas para cada aplicação. Isso, 
entretanto, não impede que modifiquemos um item (ou itens) 
da especificação para atender a necessidade do cliente.

A carboximetilcelulose (CMC) da Denver Especialidades 
Químicas (uma empresa do Grupo Formitex) é comercia 
lizada com as marcas comerciais:
• DENVERCEL CMC altamente purificado (Food Grade).
• INDUSKOL CMC purificado (Grau Industrial).
• INDUSCEL CMC técnico (Grau Detergente).
• DENVERPAC Celulose polianiônica para fluídos de per

furação de poços de petróleo.
Os produtos são embalados em sacos de papel multi 

folhado com capacidade para 25 kg cada.
A Denver possui Certificação ISO 9000:2008, Certificado 

Anvisa e Kosher.
A linha Denvercel FG (Food Grade) é produzida de 

acordo com as Boas Práticas de Fabricação; é isento de 
registro no Ministério da Saúde, pois o CMC é considerado 
substância segura; atende aos requisitos do FDA (Food and 
Drug Adminstration dos EUA) e é classificado como GRAS 
(Generally Recognized as Safe nos EUA).

Aplicações específicas Funções do CMC

Sorvetes, congelados. Espessantes; inibe o crescimento de cristais de  gelo; melhora a textura; 
confere resistência ao derretimento;confere cremosidade.

Leites achocolatados; leites acidificados;
achocolatados em pó; pudins.

Espressante; estabilizante (proteínas); agente de suspensão; melhora a 
tesxtura; possibilita um bom encorpamento; controla a sinérese.

Pães; bolos; misturas para bolo Retentor de água; melhora a textura; aumenta o volume.

Recheios; coberturas; glacês; merengues. Espressante; retentor de água; estabilizante; melhora a textura; mantém a 
uniformidade da estrutura; controla o crescimento de cristais de açúcar.

Sobremesas. Espressante; melhora a textura; controla a sinérese e o crescimento de 
critais de açúcar.

Bebidas em pó Espressante; agente de suspensão; melhora a percepção de sabor; promove 
o encorpamento.

Sucos; bebidas. Espressante; agente de suspensão; estabilizante.

Molhos diversos; condimentos. Espressante; estabilizante; agente de suspensão.

Embutidos cárneos, salsichas. Lingate; retentor de água; estabilizante; lubrificante.

Alimentos dietéticos ou de baixas Restaura as propriedades perdidas com a retirada de ingredientes como 
açúcar e gordura;

calorias em geral. aumenta o volume; melhora a textura; melhora o "mouthfeel"; melhora e 
acentua o sabor.

Alimentos desidratados; cereais instantâneos Mehora a textura; facilita a hidratação; acentua o sabor.

Xaropes. Espressante; agente de suspensão; promove o encorpamento.

Queijos fundidos. Espressante; ligante.

Rações animais. Espressante; retentor de água; estabilizante; auxiliar de estrusão; ligante.

Produtos extrudados. Auxiliar de extrusão; lubrificante; formador de filme.

DENVERCEL FG
Carboximetilcelulose de Sódio (CMC) grau alimentício

A linha de produtos DENVERCEL FG é específica para a indústria alimentícia. Trata-se de uma linha composta por CMCs de alta 
pureza (grau alimentício) com propriedades diversas, inclusive resistente em meio ácido.

Aplicações:

PROJETOS E EXPECTATIVAS PARA 2014

Como já dito anteriormente, a Denver está em constante 
evolução.  Portanto, com a expansão de sua capacidade pro
dutiva, a Denver pretende atingir grande parte do mercado 
brasileiro e partir celeremente para o mercado externo.

A Denver vem investindo forte na implantação de um 
laboratório de aplicação de Alimentos, com o objetivo de 
trabalhar de forma bastante assertiva nas diferentes aplica
ções do CMC neste segmento, sempre de acordo com a sua 
missão, de oferecer soluções químicas utilizandose CMC, 
com a melhor relação custo benefício.

A visão de médio prazo a Denver Especialidades Quí
micas Ltda (uma empresa do Grupo Formitex) é se tornar 
um player global.  Afinal de contas, “Onde tem CMC, tem 
Denver”.

Denver Especialidades Químicas Ltda.
www.denverespecialidades.com.br 


