
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: ESTUDO DO CRESCIMENTO DE FOULING ESTUARINO EM SUBSTRATOS REVESTIDOS
COM TANINO EM SÃO VICENTE-SP
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JEAN MARIA DA SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANTONIO EDUARDO ROSENDO DOS SANTOS, FABIO GIORDANOORIENTADOR(ES): 



1 
 

Resumo 

A bioincrustação (fouling) é um problema que traz sérios prejuízos a econômica no 

mundo da navegação. Para diminuir os efeitos negativos são utilizada tintas tóxicas, 

que embora eficientes, são de difícil degradação pela natureza. O objetivo deste 

trabalho é testar se a substância natural tanino, extraída da casca da banana (Musa 

sapientum), que já possui ação contra patógenos em terra, é também eficaz no 

controle dos organismos estuarinos do fouling. Para a realização do experimento, 

quatro placas cerâmicas imersas em estuário serviram de coletores da fauna 

incrustante como controle, quando comparadas com outras oito placas distribuídas 

em dois tratamentos anti-fouling: resina marítima (4) e resina marítima com extrato de 

banana rica em taninos (4). O trabalho avalia, a cada 45 dias o percentual de 

recobrimento nas placas, dos diferentes tratamentos e já aponta resultados parciais 

através de ANOVA, que as placas com resina promovem redução significativa de 

incrustação (F = 13; p = 0,002) e, que houve um maior percentual de recobrimento 

nas placas controle (media 75% + DP 23%) do que nas placas com recobrimento de 

resina e tanino (média 47% + DP 24%), mostrando até o presente que se trata de uma 

alternativa sustentável e menos agressiva ao meio aquático. 

Palavras-chave: anti-fouling; tanino da banana; São Vicente; 

 

Introdução 

A bioincrustação marinha (ou biofouling) é vista atualmente como um processo 

resultante da colonização ou do crescimento de bactérias, algas e/ou invertebrados 

sésseis sobre superfícies submersas (DA GAMA et al., 2009). As larvas possuem 

sensibilidade tanto a composição química do substrato quanto a textura do mesmo 

(GIORDANO F. et al., 2013). Muitos produtos são idealizados para inibir e desacelerar 

o crescimento dessa comunidade incrustantes (DA GAMA et al., 2009). 

Plantas adaptadas a ambientes pobres em nutrientes têm crescimento lento, 

baixos teores de proteínas e altos conteúdos de substâncias fenólicas (GODOY S.A.P. 

et al., 1997). Pela alta resistência aos microrganismos patogênicos, exercida pela 

substância fenólica tanino, o trabalho traz como hipótese o uso de recobrimento de 

tanino como alternativa anti-fouling às substâncias químicas existentes. 
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Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo experimentar se compostos a base de tanino, 

obtidos do macerado da casca exercerá função anti-incrustação.  

 

Materiais e métodos 

O experimento para avaliar o recrutamento foi realizado no estuário do Japuí 

em São Vicente – SP. Doze placas cerâmicas semi-vitrificadas (15x15 cm cada) foram 

imersas em julho de 2016, a 0,5 metros de profundidade e distribuídas em diferentes 

tratamentos (4 placas sem revestimento para colonização usadas como controle; 4 

placas com revestimento apenas de resina poliéster ortoftálica cristal, e 4 placas com 

revestimento da mesma resina misturada com extrato de tanino da casca verde de 

Musa sapientum, banana “prata”, (ANA L.B. et al., 2006). Os conjuntos de placas 

artificiais foram montados com as faces a serem analisadas voltadas para baixo, de 

modo a evitar o recebimento de luz e o crescimento de algas. Deste modo o trabalho 

tratou apenas do recrutamento pelos seres heterótrofos. (GIORDANO F. et al., 2013). 

Desenvolvimento 

A avalição da diferença de recobrimento ocorre com a medida do percentual de 

ocupação do fouling na superfície das placas, ao longo de 3 meses (2 medidas a cada 

45 dias) e, posteriormente, avaliada a biomassa e o biovolume que serão utilizados 

como descritores finais da efetividade do uso dos tratamentos. Para a análise dos 

dados de recobrimento percentual utilizou-se a estatística descritiva simples e um 

teste de Analise de Variância entre os tratamentos. 

Resultados 

A figura 1 apresenta a diferença entre o controle (média 75% + DP 23,37%); o 

tratamento com resina apenas (média 3,5% + DP 4,74%) e o tratamento com a resina 

misturada com tanino (média 47,37% + DP 24,80%). Após detectarmos um resultado 

apontando a diferença entre tratamentos pelo uso de ANOVA (F = 13,18 p = 0,002) a 

tabela 1 apresenta uma diferença significativa entre o tratamento com uso de resina 

mais o extrato da banana, e o tratamento apenas com uso de resina segundo o teste 

de Tukey.  
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Valor de Q (Tukey)\  
p (para ser o 
mesmo) 

Controle Resina 
sem 

banana 

Resina 
com 

banana 

Controle  0,001* 0,17 

Resina sem banana 7,198  0,02* 

Resina com banana 2,781 4,417  

Figura 1 - Gráfico do tipo “box plot” 
com a comparação do recobrimento 
médio das placas em cada um dos 
tratamentos anti-fouling e no controle 
(Co = controle; RS = resina sem 
banana; RC = Resina com banana). 

Tabela 1 – Análise de variância apontando F como 
significativo (F= 13,18 p = 0,002) para a existência de 
diferença entre os tratamentos sendo apenas dois 
apontando em destaque (*) como sendo 
significativamente diferentes (p<0,05) segundo o teste 
de Tukey pareado. 

Sabendo-se que os taninos são responsáveis na defesa contra microrganismos 

patogênicos na madeira, na casca e em grande parte nas angiospermas, pode-se 

inferir que os fungos cresceriam com mais intensidade onde a presença de tais 

inibidores fosse mínima (SAMPAIO A.N., et al., 2012). A porosidade da superfície é 

um fator importante a ser considerado na incrustação. A fixação ou o estabelecimento 

das formas de dispersão (larvas ou propágulos) de organismos incrustantes é 

dependente do tipo e da rugosidade do substrato (DA GAMA et al., 2009). O trabalho 

encontra-se em andamento e um número maior de medidas bem como a inclusão de 

novos descritores (biomassa e biovolume) e futuro testes de ecotoxicidade poderão 

corroborar inda mais para confirmação da hipótese de que os taninos possam ser 

efetivamente considerados como eficazes como sustâncias anti-fouling. 
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