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Amni® Virus-Bac OFF, criado no Brasil pela Rhodia, está na primeira frota 
intermunicipal de ônibus com tecnologia antiviral lançada pelo Governo 

do Estado de SP 

 
Inovação genuinamente brasileira, o produto foi desenvolvido em tempo recorde 

nos centros de pesquisas da empresa em Paulínia (SP) e Santo André (SP) 
 

Os primeiros 12 ônibus com acabamento antiviral foram apresentados em 28 de 
outubro, pelo vice-governador, Rodrigo Garcia, e o secretário dos Transportes 

Metropolitanos, Alexandre Baldy, e passam a integrar a frota intermunicipal 
gerenciada pela EMTU/SP 

 
Ao todo 120 ônibus da Viação Osasco terão bancos, balaústres e catracas 
revestidas com o fio de poliamida da Rhodia que inativa o vírus e elimina 

bactérias, bloqueando a contaminação cruzada 

 



 

São Paulo, 28 de outubro de 2020 – A tecnologia antiviral e antibacteriana do fio 
têxtil de poliamida Amni® Vírus-Bac OFF, desenvolvido por pesquisadores brasileiros 
da Rhodia, empresa do Grupo Solvay, faz parte da primeira frota intermunicipal de 

ônibus do estado de São Paulo.  

O produto da Rhodia está nos tecidos desenvolvidos pela empresa ChromaLíquido 
que revestem bancos, balaústres e catracas de 12 ônibus antivirais, de um total de 
120, da Viação Osasco, apresentados ao público em 28 de outubro em solenidade 
com a participação do vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, e do 
secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, da presidente do Grupo 
Solvay na América Latina, Daniela Manique, e de diretores das empresas envolvidas 
nesse projeto.  

Os veículos revestidos passam a integrar a frota de ônibus intermunicipais gerenciada 
pela EMTU/SP e já estão em operação regular, atendendo passageiros das linhas que 
fazem a ligação entre Osasco e a capital, ampliando a proteção contra contaminação 

cruzada por vírus e bactérias presentes em superfícies têxteis.  

“À medida em que a população volta a circular e utilizar o transporte público, 
precisamos cada vez mais de iniciativas que busquem dar mais segurança às pessoas 

no combate à COVID 19 e outras doenças", afirmou o vice-governador Rodrigo Garcia. 

Os ônibus antivirais são certificados pelas áreas e agências técnicas do governo, 
incluindo a Unicamp e o IPT, que testaram a resistência física do tecido e a eficiência 
antibacteriana e antiviral. Os tecidos e soluções são produzidos pela ChromaLíquido 
com o fio        Virus-Bac OFF, da Rhodia (empresa do Grupo Solvay) são 

indicados para uso profissional, em virtude do efeito permanente da ação antiviral e 



antibacteriana, resistência a atritos, higienizações e lavagens constantes, como exige 

o transporte público. 

A presidente do Grupo Solvay na América Latina, Daniela Manique, ressaltou a 
contribuição da empresa no desenvolvimento de um produto que oferece uma 
proteção adicional para as pessoas contra a propagação de vírus e bactérias. “Isso é 
muito importante, em especial neste período em que uma série de atividades estão 

sendo retomadas e há maior circulação das pessoas nos transportes públicos”, disse. 

“Com essa tecnologia, vamos trazer mais segurança para o passageiro e ajudar a 
controlar a disseminação do coronavírus, diminuindo em 99,99% as chances de 
contaminação cruzada em superfícies têxteis”, afirmou Alexandre Baldy, secretário dos 
Transportes Metropolitanos de São Paulo. A contaminação cruzada ocorre quando 
uma pessoa infectada com o vírus coloca a mão em uma superfície e, em seguida, 
outra toca no mesmo local, correndo o risco de contrair a doença.  

Segundo Baldy, a adoção dessa tecnologia antiviral e antibacteriana é mais um 
esforço do Governo de São Paulo para frear a Covid- 19. “Reforço que não é permitido 
usar o transporte público sem máscara e que seu uso é obrigatório desde maio em 
todo o Estado de São Paulo”, acrescentou. 

TECNOLOGIA BRASILEIRA COM EFICÁCIA COMPROVADA 

Desenvolvido para combater com eficiência a proliferação de bactérias e a 
transmissão de vírus em artigos têxteis, o fio de poliamida Amni® Virus-Bac OFF 
oferece uma proteção contra bactérias e vírus, incluindo os vírus envelopados, como 

são classificados os vírus como influenza, herpesvírus, novo coronavírus e outros. 

O fio têxtil Amni® Virus-Bac OFF, com agente antiviral e antibacteriano - que inibe a 
ação de vírus e bactérias - incorporado em sua matriz polimérica, pode ser usado na 
construção de malhas, tecidos, em diversas aplicações, tais como roupas casuais, 
esportivas, uniformes escolares, roupas profissionais, meias, calçados e acessórios, 
máscaras de uso social e revestimentos têxteis aplicados no setor de transportes 
(autos, ônibus, metrôs e trens). 
  
Amni® Virus-Bac OFF tem a grande vantagem do efeito permanente, o que significa 

que a sua ação antiviral e antibacteriana permanecerá durante toda a vida útil do 
artigo têxtil, ou seja, uma roupa ou um revestimento têxtil terá a mesma eficácia e de 
maneira uniforme mesmo após inúmeras lavagens e ser submetido a condições 
exigentes de uso em termos de atrito. 
  
Além disso, a poliamida Amni® Virus-Bac OFF reúne o conforto e a praticidade tão 

valorizadas neste momento, uma vez que oferece como benefícios toque macio, 
conforto térmico, respirabilidade, facilidade de manutenção e secagem rápida. 
  
A eficácia do fio de poliamida Amni® Virus-Bac OFF foi comprovada por laboratórios 

independentes, seguindo os protocolos têxteis internacionais contidos na norma ISO 
18184 (Determination of Antiviral Activity of Textile Products). Além de antiviral, a 
poliamida Amni® Virus-Bac OFF também tem ação antibacteriana comprovada, de 

acordo as normas têxteis internacionais AATCC100. 
  
A Rhodia destaca que esta tecnologia é uma barreira adicional no combate à 
contaminação cruzada de vírus e bactérias. O uso de peças com a poliamida Amni® 
Virus-Bac OFF não elimina a necessidade de cuidados de higienização frequente, 



segundo as instruções de segurança da OMS (Organização Mundial da Saúde) 
perante o cenário de pandemia do novo coronavírus. 
  
100 anos de presença da Rhodia no Brasil – Sob as marcas do pioneirismo e da inovação, a 
Rhodia, empresa do Grupo Solvay, completou 100 anos de atividades no Brasil em 2019. A 
empresa iniciou sua trajetória de sucesso em Santo André – SP, com a instalação de uma 
unidade industrial de produtos químicos, que representou o primeiro passo da industrialização 
da região do ABC paulista. Sempre à frente do seu tempo, a Rhodia tem dado ao longo desse 
período uma contribuição decisiva para o fortalecimento do setor químico/têxtil e da indústria 
do Brasil em geral, com o desenvolvimento de tecnologias, processos e produtos para diversos 
mercados, e com um profundo relacionamento com a sociedade brasileira. Desde setembro de 
2011, a Rhodia faz parte do Grupo Solvay, um dos mais relevantes players internacionais em 
materiais avançados e especialidades químicas. 
Saiba mais em www.rhodia.com.br e em www.solvay.com 
  
Sobre o Grupo Solvay 
A Solvay é uma empresa de ciências cujas tecnologias oferecem benefícios em muitos 
aspectos da nossa vida cotidiana. Com 24.100 empregados em 64 países, a Solvay une 
pessoas, ideias e elementos para reinventar o progresso. O Grupo busca criar valor 
compartilhado sustentável para todos, principalmente por meio do programa Solvay One 
Planet, elaborado em torno de três pilares: proteger o clima, preservar recursos e promover 
uma vida melhor. As soluções inovadoras do Grupo contribuem para produtos mais seguros, 
limpos e sustentáveis, que podem ser encontrados em residências, alimentos e bens de 
consumo, aviões, carros, baterias, dispositivos inteligentes, equipamentos de saúde, sistemas 
de purificação de água e ar. Fundada em 1863, a Solvay está hoje entre as três principais 
empresas do mundo na maioria de suas atividades e obteve vendas líquidas de € 10,2 bilhões 
em 2019. A Solvay está listada na Euronext Brussels (SOLB) e Paris e nos Estados Unidos, 
onde ações (SOLVY) são negociadas através de um programa de ADR Nível I. No Brasil, a 
Solvay também atua com a marca Rhodia. 
Saiba mais em www.solvay.com 

  

Mais informações à Imprensa: 
Sobre a área de Fibras/Rhodia  

Index Estratégias de Comunicação - @indexconectada 
João Corazza –  joao@indexconectada.com.br 

Luisa Marcomini – luisamarcomini@indexconectada.com.br 
(11) 3068-2000 

  
Sobre o Grupo Solvay e a Rhodia no Brasil 

Roberto Custódio – roberto@pexpress.com.br e  
Marcela de Paula – marcela@pexpress.com.br 

Tels. (55 11) 3284 5164 ou celular (55 11) 999 33 8148 
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