
 Desde que começou a pandemia da covid-19, em março de 

2020, que a indústria têx�l não parou de pesquisar e lançar 

produtos an�virais. Eles começaram a ser vendidos no mercado 

on-line com a proposta de ina�var os vírus, em especial o 

coronavírus. Mas há sempre uma desconfiança do consumidor. 

Será que produtos e tecidos an�virais funcionam mesmo ou é 

jogada de marke�ng?  

 Essas e outras dúvidas podem ser respondidas pela lente 

da ciência. Há muitas pesquisas sobre o assunto em universidades 

brasileiras e en�dades internacionais.  No Brasil, pesquisadores da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em parceria com a 

Universidade Jaume I, da Espanha, e com a empresa brasileira de 

nanotecnologia Nanox, desenvolveram um tecido com 

propriedades an�virais capaz de eliminar o agente causador da 

covid-19. Embora o assunto do uso das micropar�culas na 

fabricação de tecidos an�vírus seja atual, a pesquisa acerca do 

tema se encontra em desenvolvimento há 14 anos. 

 O material do tecido contém micropar�culas de sílica, 

misturados com prata metálica e, segundo a pesquisa, elimina 

99,9% do vírus Sars-Cov-2 em dois minutos. O tecido já é usado 

para a fabricação de roupas, em par�cular equipamentos de 

proteção individual (EPI). Para quem não sabe, em tecidos 

convencionais o tempo de permanência do vírus sars-cov-2 é, em 

média, maior que um dia.

 Os tecidos fabricados com o uso das micropar�culas têm a 

durabilidade de dois anos, suportam pressão e altas temperaturas. 

A ação an�viral resiste de 30 a 35 lavagens e o custo de produção do 

tecido especial é 5% maior que 

os convencionais. 
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Materiais an�virais funcionam ou são jogada de marke�ng?

e Tecnológico  (CNPq), é quem chefia a pesquisa e enfa�za que o seu 

método é totalmente novo na literatura cien�fica.  

 "O aspecto mais relevante neste desenvolvimento do 

produto é a u�lização de sílica impregnada com prata para 

eliminação de bactérias, fungos e a covid-19. O método é 

completamente novo: um processo de oxidação. O vírus é oxidado, 

semelhante à eliminação de bactérias com água oxigenada. Logo, as 

máscaras produzidas com o produto eliminam bactérias, fungos e 

vírus", disse o professor.

 Nos úl�mos anos, a Nanox, uma empresa privada originada 

do laboratório do Centro de Desenvolvimento de Materiais 

Funcionais (CDMF) da UFSCar, já fornecia as micropar�culas para 

indústrias têxteis, por conta de sua a�vidade bactericida e 

fungicida. Empregado em tecidos, o adi�vo evita a proliferação de 

fungos e bactérias causadoras de maus odores. 

 “Já entramos com o pedido de depósito de patente da 

tecnologia e temos parcerias com duas tecelagens no Brasil que irão 

u�lizá-la para a fabricação de máscaras de proteção e roupas 

hospitalares”, informou Luiz Gustavo Pago�o Simões, diretor da 

Nanox.



Conheça alguns produtos com tecnologias que ina�vam o coronavírus

 As roupas e máscaras an�virais seguras seguem a norma 

ISO 18.184, que regulam produtos têxteis an�virais e que reduzem 

os riscos de contaminação do coronavírus. Conheça algumas 

roupas, máscaras e tecidos:

Roupas e máscaras: 

 Brindes SP - As máscaras que ina�vam o coronavírus, feitas 

com a tecnologia desenvolvida pelos pesquisadores da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e com a empresa 

brasileira de nanotecnologia Nanox, são comercializados pela 

empresa Brindes SP - https://www.brindessp.com.br/mascaras-
personalizadas/mascara-que-mata-covid-personalizada/ . 
 Insider Store - A startup especializada em tecnologia de 

tecidos, Insider Store, que produz camisetas e máscaras 

an�bacterianas, foi a primeira a lançar produtos com a tecnologia 

an�viral desenvolvida pela Unicamp e UFSC. Site: https://www.insi 
derstore.com.br/collections/antimicrobiana .

 A máscara an�viral da Insider foi desenvolvida com 

tecnologia que protege contra a contaminação da covid-19 e, 

segundo a empresa, os testes seguiram a norma internacional ISO 

18184 e confirmaram 99,9% de eficácia na desa�vação de vírus e 

bactérias. 

 A Insider informa que os seus produtos são dermato-

logicamente testados. No caso da máscara, ela também mata a 

bactéria causadora da acne e evita a maskne. Para quem não 

conhece o termo, maskne é um termo que surgiu na pandemia, por 

conta do surgimento de acnes e outros problemas na pele causados 

pelo uso con�nuo das máscaras de proteção contra a covid-19.   

Neste caso, a principal causa do surgimento da acne na região do 

queixo, na mandíbula e na maçã do rosto é o atrito que a máscara 

tem com a nossa pele. Traduzindo: essa acne não é hormonal e sim 

mecânica.

 Lupo / Demillus / Track&Field e Kanxa -   A empresa Rhodia 

criou o Amni Virus-Bac OFF, fio têx�l de poliamida an�viral e 

an�bacteriano. Ar�gos têxteis feitos a par�r desse fio de poliamida 

ina�vam vírus e eliminam bactérias, bloqueando a contaminação 

cruzada. Inovação genuinamente brasileira, o produto foi 

desenvolvido em tempo recorde nos centros de pesquisas da 

empresa em Paulínia e em Santo André (SP). 

Tecidos:

 O tecido da Rhodia, com a mesma tecnologia de ina�vação 

da covid-19,  é encontrado em empresas de materiais hospitalares, 

como o Superdinatec : https://www.superdinatec.com.br/ 
arsenal-contra-o-covid-19/tecido-rhodia-com-amnir-virus-
bac-off-anti-covid-19-1-metro

 A empresa Lupo foi a primeira que colocou as máscaras com 

a tecnologia an�viral Amni Virus-Bac OFF da Rhodia.  Outras marcas 

que estão produzindo peças com o fio da Rhodia são: Track&Field 

(moda espor�va), Kanxa (espor�va) e Demillus (ín�ma).

 A novidade é que a empresa Rhodia fechou um contrato 

com Grupo Chroma e a Líquido Indústria Têx�l para produzir ar�gos 

têxteis que u�lizem o fio de poliamida Amni Virus-Bac OFF para 

todo o mercado automo�vo, aéreo e ferroviário.

 Segundo a empresa, estudo sobre eficácia desse fio têx�l foi 

feito por laboratório independente, seguindo os protocolos das 

normas internacionais ISO 18.184. O tecido oferece proteção contra 

os vírus envelopados, como são classificados os causadores da 

influenza, da herpes e da covid-19, entre outros.
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 O projeto do “Simplifica Já” está protocolado no Senado e 

visa reestruturar o ISS e outros tributos.  Considerada a mais viável 

para o país na opinião do consultor técnico da Anafisco, Alberto 

Macedo, a proposta vem ganhando apoio da área tributária pelo 

país.

 Macedo também é coordenador grupo de trabalho da 

Reforma Tributária, ins�tuído pela Secretaria Municipal da Fazenda 

de São Paulo. Além disso, tem vasta experiência acadêmica. É 

doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP e 

professor do Insper e Fipecafi.

 Ele relatou que esteve em reunião com o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, em São Paulo. O obje�vo foi mostrar, 

juntamente com um grupo de empresários, as melhorias que a 

proposta apresenta para o Sistema Tributário Nacional. 

 Macedo reforçou para o ministro o fato de o Simplifica Já ser 

a proposta mais favorável para o momento. “A proposta tem um 

amplo apoio público e privado, e não eleva a carga tributária. Além 

disso, é realista:  pode ser aprovada em um curto período no 

Congresso”.

 Segundo ele, o ministro demonstrou grande interesse na 

proposta e novas reuniões devem ocorrer com sua equipe técnica. 

Além de citar vários pesquisadores e técnicos que apoiam o 

Simplifica Já, Alberto Macedo enfa�zou que a proposta tem a 

virtude de racionalizar o sistema. 

Alberto Macedo: Simplifica Já é a proposta mais viável para o país

outubro/2021

Petrônio Magalhães

Adriana Bezerra

2020/2021

e-mail: alexandre@afrem.org.br
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Para os estados, a ideia é criar uma lei complementar nacional única que subs�tui as 27 

legislações estaduais do ICMS e assim encerra a infinidade de regimes especiais criados 

pelos estados para compe�r na guerra fiscal. Para o ISS dos municípios, o 

'Simplifica Já' estabelece a unificação de 5.570 legislações municipais 

em prol de uma única lei nacional que disciplinaria a cobrança do 

imposto, preponderantemente no des�no, com alíquota única 

por município. Outra vantagem seria a implementação de 

uma nota fiscal eletrônica nacional única, que aliás já está 

pronta, bem como a desburocra�zação das chamadas 

obrigações acessórias – tão penosas para o 

contribuinte como o próprio imposto. 

Alberto Macedo  

consultor técnico da Anafisco

 “Ela é o caminho certo para a Reforma Tributária. No 

momento que o governo está quase no seu úl�mo ano, o 'Simplifica 

Já' torna-se a solução rápida de aprovação neste segundo semestre. 

É uma proposta de consenso e sem prejudicar ninguém. Melhora o 

sistema como um todo”, argumentou.

 Macedo reforçou que na parte do ICMS, o principal tributo 

do Brasil, a proposta vai ter uma contribuição importante porque vai 

unificar os 27 ICMS. “Aliás, esse é o problema principal: o Brasil não 

tem um ICMS, temos 27. No ISS, focamos na ideia de uma emenda 

cons�tucional, com um projeto de lei complementar, no caso do 

Senado. Unificar o ISS só para ficar melhor do que é”.
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Proposta do “Simplifica Já” tem apoio de 120 en�dades no país

 O presidente da Associação Nacional dos Auditores dos 

Tributos dos Municípios e do Distrito Federal (Anafisco), Cássio 

Vieira, explicou que a proposta do “Simplifica Já” tem o apoio de 120 

en�dades em todo o país. “É absolutamente necessária uma 

Reforma Tributária no Brasil. Não há dicotomia, não há 

transferência, não há ofensa ao Pacto Federa�vo”. 
 Juridicamente, o “Simplifica Já” está na emenda 144 à PEC 

110, de autoria do Senador Major Olímpio. Vieira informa que há 

um grupo cada vez mais amplo de en�dades representa�vas, de 

setores públicos e privados, comprome�dos com a melhoria 

imediata do Sistema Tributário Nacional, par�cularmente dos 

tributos sobre o consumo, de forma a contribuir para a melhoria do 

ambiente de negócios do país. 
 A proposta, segundo ele, acarretará mais emprego e renda 

para a população, contribuindo para a retomada de um crescimento 

econômico sustentável do Brasil. “O 'Simplifica Já' visa resolver os 

principais problemas do Sistema Tributário Nacional, focando na 

superação de sua irracionalidade, expressa nas 1.501 horas que se 

gasta para calcular tributo no Brasil, segundo o relatório Doing 

Business 2020 do Banco Mundial”. 

O Simplifica Já nasceu visando atender a uma demanda da sociedade 
agora.  É um projeto que apresenta resultados pra�camente imediatos, 

sem efeitos colaterais indesejados de outras propostas que 
aumentam a complexidade atual, com a manutenção de dois 

sistemas em paralelo, por anos. Também o Simplifica Já 
evita alterna�vas que gerem novos desequilíbrios entre os 

diversos agentes econômicos, majorando a carga tributária 
justamente para aqueles setores que mais empregam, em 

meio à gravíssima crise de desemprego no país.  

Principais características do Projeto Simplifica Já: 

Gera um Sistema Tributário mais simples, 
transparente, equânime e eficiente em termos 
arrecadatórios.

Unifica e simplifica o PIS e a Cofins. Além disso, 
vai gerar alterações na tributação sobre a folha 
de pagamento, a ins�tuição de cadastro único 
nacional, notas fiscais nacionais, dentre outras 
medidas.

Nacionaliza a legislação do ICMS e do ISS, com 
uma paula�na e segura migração da 
arrecadação para o des�no.

Elimina as inúmeras normas conflitantes, 
obrigações acessórias e regimes especiais 
atualmente existentes na União e em cada um 
dos estados e municípios.

Mi�ga a guerra fiscal e es�mula o 
empreendedorismo.

Aumenta a arrecadação dos entes federados 
com crescimento econômico, sem aumento de 
carga tributária.
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Cássio Vieira  
Presidente da Anafisco. 
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