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RESUMO 

 

 O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um pigmento vegetal, 

à base de tanino de árvore Mimosa (TAM) e cobre e sua aplicação em tintas anti-

incrustantes para proteção de embarcações e estruturas marítimas, comparadas 

com uma tinta anti-incrustante comercial. O pigmento sintetizado obtido, chamado 

tanato de cobre (TC) foi devidamente caracterizado através de análises de 

espectroscopia de infravermelho, análise termogravimétrica, análise do ponto de 

fusão e densidade, todas as análises comparativas ao extrato vegetal em seu estado 

natural, o tanino. Posteriormente, esse pigmento foi adicionado a formulações de 

tintas, que foram devidamente processadas, visando à obtenção de um revestimento 

com propriedade anti-incrustante. Através das análises do comportamento 

antifouling (teste de imersão) é possível afirmar que os revestimentos contendo o 

pigmento sintetizado TC apresentam eficiência similar à tinta comercial. Os testes de 

lixiviação de cobre mostraram que os revestimentos à base de TC liberam cobre em 

água do mar artificial e, portanto, se mostraram eficientes nos testes de imersão. 

Estes revestimentos também apresentaram excelentes resultados nos testes de 

aderência realizados em substrato metálico. É possível concluir que os 

revestimentos à base de TC se mostraram como alternativa na proteção anti-

incrustante para aplicação em embarcações e estruturas marítimas.  
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ABSTRACT 

 

 This paper presents the development of a plant-based pigment from the 

Mimosa tree and cooper and its application in antifouling paints to protect ships and 

marine structures. All the obtained paints were compared to a commercial anti-

fouling paint. The pigment called Copper Tannate (TC) has been properly 

characterized through infrared spectroscopy analysis, thermal analysis, analysis of 

the melting point and density, all the analysis were compared to the natural plant 

extract, the Tannin (TAM). After that, the pigment was added to paints formulations, 

which were properly processed, in order to obtain an antifouling coating. The 

antifouling behavior analysis (immersion test) showed a similar result when 

compared to a commercial antifouling paint. The analysis of copper leaching showed 

that the coatings containing TC released copper in artificial seawater and therefore 

presented great results in the immersion tests. These coatings also showed excellent 

results in adhesion tests performed on a metallic substrate. It was concluded that TC 

is an alternative to antifouling paints to be used in ships and metallic structures 

submerged in seawater. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Organismos marinhos incrustantes e seus efeitos adversos são largamente 

conhecidos e novas maneiras de combatê-los vêm sendo amplamente estudadas. 

Estes organismos, conhecidos como biofoulings, podem ser definidos como uma 

acumulação indesejável de microorganismos, plantas e animais em superfícies 

submersas em ambiente marinho [1]. 

 Cascos de navios imersos no mar por algum período de tempo estão 

sujeitos ao ataque destes organismos incrustantes. Dentre os efeitos adversos 

causados por estes organismos o mais significante é a alta resistência à 

hidrodinâmica, devido à rugosidade gerada pelo acúmulo de biofoulings na 

superfície submersa dos navios, que leva a um aumento de massa e 

consequentemente a uma diminuição da velocidade [2,3]. Estes fatores ocasionam 

um aumento na quantidade de combustível consumido em torno de 40% e podendo 

chegar a 70% em viagens de maior percurso [4]. Estes organismos também podem 

ocasionar outros problemas de menor significância financeira, mas de bastante 

relevância, como maior tempo de operações nos portos devido à minuciosa limpeza 

a ser feita, que também gera maior quantidade de resíduos [5,6]; Deterioração da 

pintura, que leva consequentemente à corrosão do metal [7] e introdução de 

espécies a ambientes aos quais não são nativas, chamadas de espécies invasivas 

ou não-nativas [8,9]. Um caso recente deste último efeito adverso citado é o dos 

Mexilhões Dourados, provenientes de água de lastro de embarcações chinesas que 

atracaram em portos brasileiros, onde tais mexilhões encontram condições perfeitas 

de desenvolvimento e atualmente são considerados uma praga a ser combatida. 

 Devido a todos os efeitos causados por estas incrustações, tintas anti-

incrustantes vêm sendo largamente utilizadas sobre os cascos de navios, com intuito 

de evitar que organismos se agarrem às embarcações. Ao longo da história das 

tintas antifouling, os revestimentos self-polishing à base de estanho (TBT-SPC), 

foram os de maior sucesso e eficiência no combate aos biofoulings [10]. Porém, 

após alguns anos de uso, descobriu-se que essas tintas causavam sérios danos ao 

ecossistema marinho. Um exemplo foi um estudo realizado, onde se demonstrou 

que pequenas quantidades de tributilestanho (TBT), na ordem de 20 ng/L, foram 

suficientes para que alguns tipos de conchas e outras espécies marinhas, como 
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algas, moluscos e zooplânctons apresentassem anomalias em seu crescimento e 

desenvolvimento [11,12]. Devido a este fato, foram criadas regulamentações, que 

primeiramente reduziram as quantidades de estanho liberadas ao meio marinho por 

estas tintas, e finalmente baniram completamente o seu uso [4]. 

  Os revestimentos antifouling convencionais se tornaram então vilões do 

meio ambiente e só não foram banidos devido ao fato de outras técnicas de 

proteção anti-incrustante não poluentes (métodos físicos como tensão elétrica, UV, 

ultra-som, aquecimento, revestimentos a base de materiais hidrofóbicos, etc. [13]) 

possuírem alto custo de implementação e manutenção. 

 Na busca de alternativas menos poluentes, uma diversidade de compostos 

naturais vem sendo testada em formulações anti-incrustantes, dentre estes 

compostos está o tanino. O tanino é um polifenol que se encontra naturalmente em 

diferentes espécies de plantas e árvores e é de relevante importância na indústria 

alimentícia, bem como nas ciências ambientais [14]. Suas propriedades 

anticorrosivas são bastante conhecidas e, há aproximadamente 50 anos, estes 

compostos foram utilizados pela primeira vez como proteção anticorrosiva em aços 

ferro-carbono [15]. 

 Por outro lado, as propriedades antifouling dos taninos já são conhecidas há 

mais tempo. Em meados de 1965 foi publicado um estudo comprovando a ação 

antifouling destes compostos. Desde então uma diversidade de espécies diferentes 

de tanino vem sendo estudada como alternativas anti-incrustantes [16]. A 

possibilidade de desenvolver tintas antifouling à base de taninos torna-se uma 

alternativa eficaz e menos poluente na substituição de tintas anti-incrustantes 

convencionais já existentes no mercado. Neste contexto, este trabalho tem como 

objetivo o desenvolvimento de um pigmento à base de tanino e sua aplicação em 

revestimentos anti-incrustantes visando a substituição de revestimentos antifoulings 

convencionais. 
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2. OBJETIVOS 

 

 Esta dissertação de mestrado tem como objetivo geral a produção e 

caracterização de tintas antifouling alternativas contendo pigmento à base de extrato 

vegetal para serem utilizadas na pintura de navios e estruturas metálicas em contato 

com a água do mar. 

 

Este trabalho tem como objetivos específicos: 

 

� Sintetizar um pigmento à base de um extrato vegetal para ser utilizado em 

formulações antifouling. 

 

� Realizar ensaios de imersão in situ para as diferentes tintas produzidas, 

comparando com uma tinta comercial e um branco (placa não contendo 

revestimento). 

 

� Caracterizar os revestimentos produzidos através de técnicas específicas da 

área de tintas e de polímeros. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Biofoulings 

 

 Biofoulings é a denominação dada a foulings biológicos marinhos e são 

definidos como uma acumulação indesejável de micro-organismos, plantas e 

animais, em superfícies imersas em água do mar [1,10]. Esta acumulação ocorre em 

diferentes etapas. No primeiro estágio (primeiros minutos de imersão), moléculas 

orgânicas de proteínas, polissacarídeos, glicoproteínas e algumas outras se aderem 

fisicamente à superfície, atingindo o segundo estágio, que corresponde, 

aproximadamente, as primeiras 24 h de imersão, onde bactérias e algas unicelulares 

são adsorvidas. Subsequentemente, a existência deste filme microbial promove 

alimento suficiente para permitir que ocorra o terceiro estágio, caracterizado pela 

fixação de esporos de microalgas que constituirão um biofilme. Este biofilme 

permitirá, em duas ou três semanas de imersão, a captura de mais partículas e 

organismos, como larvas de macro-organismos, caracterizando assim o quarto 

estágio.  Após o quarto estágio, as condições são então totalmente favoráveis para a 

fixação e crescimento de macroalgas ou pequenos animais marinhos invertebrados 

[10,17,18,19]. A Figura 1 representa esquematicamente os quatro estágios descritos 

acima. 

 

Figura 1 - Esquema dos estágios de formação do biofouling [19]. 
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 Estes organismos vêm sendo bastante estudados e um importante trabalho 

foi publicado em meados de 1960 pela Organização e Cooperação para o 

Desenvolvimento Econômico (OECD – Organisation for Economic Cooperation and 

Development), que deu origem a um catálogo de vários volumes que sistematiza a 

identificação dos principais organismos incrustantes verificados em cascos de navios 

[10]. A Tabela 1 mostra algumas das características das principais espécies 

incrustantes. É importante salientar que cada grupo ou subgrupo, que possuem 

diferentes características, é mais ou menos impedido de se fixar nas superfícies, 

dependendo do tipo de substâncias tóxicas utilizadas nas formulações anti-

incrustantes. 

 
Tabela 1 - Características das principais espécies de macro-organismos marinhos [10]. 

Grupo Subgrupo Designação Descrição 
Exemplo de aspecto 

Típico 

Algas 

(plantas) 

 

(a) verde 

(b) Marrom 

(c) Vermelha 

(a) Enteromorpha 

Ulva e Cladophora; 

(b) Ectocarus e 

Fucus; 

(c) Ceraminum 

Plantas que se fixam em 

superfícies imersas:  

(a) perto da superfície;  

(b) meia profundidade; 

 (c) alta profundidade 

 

     

Balanus 
Crustáceos truncocônicos 

ou cilíndricos 

     

Barnacles 

Barnacles são Balanus 

que se fixam à superfície 

por um talo 
     

Moluscos 

Bivalves contendo um 

animal invertebrado em 

seu interior 
     

Invertebrados 

(animais) 

 

Organismos 

de concha 

dura 

(Hard Shell) 

Fouling 

Bryozoans 

Incrustações calcáreas 

que se multiplicam de um 

único centro 
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Organismos 

tipo “grama” 

Hydroids ou 

bryozoans 

Organismos que cobrem a 

superfície como uma 

grama ou pele 
     

Organismos 

tipo 

“arbustos” 

Hydroids ou 

bryozoans 

Como arbustos de vários 

centímetros 

     

Ascidians 

Constituído por uma bolsa 

invertebrada com duas 

aberturas tubulares 
   

 

 

Invertebrados 

(animais) 

 

 

 

 

 

 

Organismos 

invertebrados 

Sponges e 

Anemones 

Invertebrados e de 

aspecto esponjoso 

   

 

 

 Sabe-se também que muitos destes organismos não se fixam em navios, os 

quais navegam a velocidades acima de 4-5 nós, razão pela qual embarcações de 

alta velocidade, e que permanecem menos tempo atracadas, são mais facilmente 

protegidas contra incrustações.  O grau de incrustações, porém, depende não 

somente de quanto tempo o navio permanece atracado e de sua velocidade, mas 

especialmente de fatores como: salinidade, temperatura, pH, sais e oxigênio 

dissolvidos em mares de diferentes regiões do mundo [10]. 

 

3.2 O Problema 
 

 É crescente a preocupação e interesse em assuntos relacionados com a 

contaminação dos oceanos, visto que a influência do homem sobre os ecossistemas 

marinhos torna-se cada vez mais intensa e agressiva. A maioria dos poluentes é 

oriunda de ações humanas, resultando em efeitos desastrosos ao ambiente 

marinho, dentre eles: danos aos recursos vivos, riscos à saúde humana, obstáculos 

às atividades marinhas (incluindo a pesca) e prejuízo da qualidade da água [20]. 
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 Assim, cascos de navios e estruturas metálicas que se encontram 

submersas no mar por qualquer período de tempo estão sujeitos ao ataque de 

organismos incrustantes como cracas, mexilhões e algas, o que resulta em um 

aumento significativo no consumo de combustível, podendo chegar a até 40% [4,21], 

dependendo do grau de incrustação (Figura 2). Observando os itens a, b, c e d 

podemos notar alguns dos problemas causados por estes organismos [1,10,22].  

 (a) Alta resistência ao avanço, o que proporciona uma diminuição na 

velocidade potencial e diminuição na capacidade de manobras, devido à rugosidade 

produzida pelos biofoulings. Com isto, um maior consumo de combustível é 

necessário, causando um aumento no custo de operação dos navios e um aumento 

na emissão de componentes nocivos ao ecossistema [5,22]; 

 (b) Aumento da frequência de operações dry-docking, ou seja, tempo é 

perdido e recursos são desperdiçados quando medidas reparadoras são aplicadas. 

Nestes processos também é gerada uma grande quantidade de resíduos tóxicos 

[5,6];  

 (c) Aceleração da deterioração do revestimento devido à corrosão, 

descoloração e alteração da condutividade elétrica do material [7]; 

 (d) Introdução de espécies ao meio ambiente onde elas não estão 

naturalmente presentes (espécies invasivas ou não-nativas) [8,9]. Um exemplo deste 

efeito negativo causado foi a introdução do Mexilhão Dourado no Brasil. Tal molusco 

não existia em águas brasileiras, porém veio em águas de lastro de navios 

provenientes da China, e aqui encontrou excelentes condições para sua reprodução 

e desenvolvimento, se tornando uma praga. 

 

    

Figura 2 - Exemplos de cascos de navios com elevado grau de incrustação [1]. 
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 Entre todas as soluções propostas desde o início da história da navegação, 

é reconhecido universalmente que a prevenção contra a incrustação desses 

organismos pode ser alcançada pelo uso de revestimentos marinhos contendo 

moléculas tóxicas chamadas biocidas [23], desta forma uma infinidade de 

componentes foi e vem sendo testada em revestimentos anti-incrustantes. 

 

3.3 Tintas Antifouling 

 A necessidade de proteção antifouling nos cascos de navios é tão antiga 

quanto o próprio uso dos mesmos como meio de locomoção. Em meados do século 

XIX produtos como cera, alcatrão e asfalto já eram utilizados com finalidades anti-

incrustantes [23]. Com o avanço da ciência e tecnologia, moléculas tóxicas, 

conhecidas como biocidas, começaram a ganhar grande notoriedade no uso em 

revestimentos antifouling. 

 Dentre todos os biocidas utilizados ao longo do tempo, nenhum 

revestimento anti-incrustante fez tanto sucesso quanto os self-polishing à base de 

TBT, que eram excelentes no combate às incrustações [24,25]. Porém o sucesso 

destas tintas veio acompanhado de severos danos ao ecossistema marinho, o que 

resultou na criação de legislações em diversos países proibindo a fabricação de 

tintas antifouling contendo TBT a partir de Janeiro de 2003, e finalmente a proibição 

da presença destas tintas nas superfícies dos navios, a partir de Janeiro de 2008 

[10,22]. 

 Uma grande quantidade de substâncias foi e vem sendo utilizadas como 

biocidas em tintas anti-incrustantes, como o óxido cuproso (Cu2O), piritionato de 

zinco, TBT, Irgarol 1051, Diuron, SeaNine 211 e  diclofluanide (Figura 3). Durante 

seu uso normal, estes compostos são diretamente liberados para a água, onde 

permanecem de acordo com suas propriedades físico-químicas e de acordo com as 

condições do ambiente ao qual foram liberados [26]. Estudos mostraram que o 

Irgarol 1051 e o Diuron, dois dos biocidas mais populares em uso, persistem na 

superfície da água, enquanto outros biocidas como piritionato de zinco, diclofluanide 

e SeaNine 211 desaparecem rapidamente. A Figura 3 mostra as estruturas químicas 

de alguns biocidas utilizados em formulações anti-incrustantes. 
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Figura 3 - Estrutura química dos biocidas: (a) TBT; (b) Irgarol 1051; (c) Diuron; (d) 

SeaNine 211; (e) Diclofluanide; (f) Piritionato de zinco; (g) Clorotalonil. 

 

 Com o uso de tantos biocidas em revestimentos antifouling, os cuidados 

ambientais são de extrema importância, criando um considerável e crescente 

interesse em alternativas menos poluentes.  
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 É importante salientar que diferentes parâmetros da água do mar 

influenciam de forma direta no desempenho de tintas anti-incrustantes. Estudos 

recentes mostram que reações químicas e fenômenos de difusão são mecanismos 

chave no desempenho de tintas que contenham biocidas [1,17]. 

 Parâmetros como salinidade, por exemplo, influenciam na dissolução de 

partículas utilizadas como biocidas como o óxido cuproso (Cu2O). A temperatura da 

água do mar é outro parâmetro de significante influência no desempenho de tintas 

antifouling, pois afeta a velocidade de todas as reações químicas, velocidade de 

dissolução e processos de transporte, todos associados com a atividade dos 

biocidas. Estudos comprovam também que a solubilidade da resina aumenta 

drasticamente com o aumento nos valores de pH [1,17]. 

 Estudos sobre o efeito das características do filme na eficiência da tinta 

(composição, heterogeneidade, microestrutura, degradação e erosão), bem como 

estudos baseados especificamente na atividade molecular dos biocidas ainda são 

muito pouco difundidos [24,26]. Estudos apontam dois parâmetros como sendo 

essenciais para a eficiência antifouling: a erosão e a presença de moléculas ativas 

no filme de tinta [24]. A Figura 4 ilustra, de maneira esquemática, esses dois 

processos. 

 

Figura 4 - Ilustração esquemática (corte transversal) do comportamento de um 

sistema antifouling exposto à água do mar [1]. 
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 Na figura anterior, os componentes da resina e os pigmentos solúveis 

reagem com os íons presentes na água do mar. Esta reação ocorre na camada mais 

externa do filme de tinta (camada lixiviada de fora para dentro), e os produtos de 

reação difundem através dos poros formados pela camada lixiviada, até serem 

liberados para a água do mar [17]. 

 Baldissera et al. [27] realizaram um estudo para verificar a ação antifouling 

de tintas contendo polímeros condutores à base de Polianilina e co-biocida 

piritionato de zinco. Foi possível concluir que a adição de polianilina ou do co-biocida 

não produziu alterações consideráveis nos resultados de lixiviação do cobre. Porém, 

a combinação do polímero condutor com o piritionato de zinco aumentou 

consideravelmente a liberação do pigmento, devido provavelmente a diferente 

distribuição dos pigmentos. 

  A erosão pode ser definida como a lixiviação parcial do filme de tinta 

causada pela degradação progressiva do filme. Existem duas formas de erosão: 

erosão superficial e em massa. A primeira é conhecida e aplicada em revestimentos 

self-polishing, como os utilizados nas tintas à base de TBT, onde a superfície é 

renovada regularmente, e o biocida continua ativo durante toda vida útil da tinta (de 

4 a 5 anos). Este tipo de degradação é observada em polímeros hidrofóbicos, nos 

quais a hidratação ocorre de maneira mais lenta do que a degradação [10,24,28,29]. 

No segundo caso, da erosão em massa, a hidratação e a degradação ocorrem de 

maneira similar e em toda espessura do filme e, neste caso, a presença de 

moléculas ativas (biocidas) na superfície da tinta dependem de sua difusão [17,24], 

conforme ilustração da Figura 5. 

 Os revestimentos utilizados também são classificados de acordo com as 

características químicas do veículo (resina) utilizado, matrizes do tipo solúvel e 

insolúvel [10,28]. 

 Os revestimentos de matriz solúvel foram desenvolvidos com o intuito de 

evitar diminuição e perda da eficiência anti-incrustante com o passar do tempo, pela 

adição de um veículo (resina) que é solúvel na água do mar. O material mais 

utilizado para formação dos filmes nesses sistemas contém grandes proporções de 

resina, que são, em sua maioria, constituídas de aproximadamente 85-90% de 

resinas de caráter ácido e com grupos carboxílicos. Tais grupos carboxílicos, 
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quando em contato com a água do mar, reagem com os íons sódio (Na+) e potássio 

(K+) presentes na água do mar, liberando assim compostos de alta solubilidade [1].  

 Este tipo de tinta permite a incorporação de pigmentos biocidas como cobre 

(na forma de óxidos), ferro ou zinco, e permitem somente a adição de baixas 

concentrações de materiais biosolúveis e, portanto, a aplicação de filmes 

relativamente finos [10]. Estes sistemas implicam em uma velocidade de dissolução 

relativamente alta, e com a constante erosão que sofrem estes filmes, quando em 

serviço, eles não oferecem proteção por períodos maiores que 12 a 15 meses 

(Figura 5-a) [1,10]. 

 

 

Figura 5 - Mecanismos de funcionamento e taxas de liberação de biocida de tintas 

antifouling: (a) de matriz solúvel e (b) de matriz insolúvel [10]. (adaptado) 

 

 Nas tintas de matriz insolúvel, o polímero matriz (resina) não sofre desgaste 

(erosão) ou polimento após determinado tempo em água do mar. Uma grande 

quantidade de polímeros de alta massa molar pode ser utilizada em sistemas deste 

tipo. Alguns exemplos clássicos de polímeros para estes sistemas são: epóxi, 

vinílicos insolúveis, acrílicos ou borracha clorada. A ação antifouling destes filmes 

ocorre quando as espécies dissolvidas pela água do mar penetram no filme, e assim 

difundem através dos poros de ligação que são formados após a dissolução dos 



 13 

pigmentos solúveis. Os íons dos pigmentos dissolvidos, após algum período de 

tempo em funcionamento, têm que difundir através de uma camada mais espessa, o 

que faz com que a velocidade de liberação dos pigmentos funcionais anti-

incrustantes caia, em algumas circunstâncias, a valores abaixo do mínimo 

necessário para deter as incrustações, como ilustrado na Figura 5(b) [1,10]. Em 

virtude disto, os revestimentos obtidos através deste tipo de matriz têm duração 

funcional de 12 a 24 meses, dependendo das condições de exposição, o que limita 

seu uso em alguns tipos de embarcações [10]. 

 Fay et al. apresentaram um estudo mostrando a importância do 

conhecimento dos mecanismos de ação da matriz polimérica no desenvolvimento de 

revestimentos menos poluentes. O trabalho mostra um estudo sobre a 

erosão/hidratação de revestimentos à base de matrizes poliméricas de poliésteres 

biodegradáveis. O estudo é capaz de ranquear os revestimentos, avaliando o modo 

e taxa de erosão, bem como a cinética de liberação de biocidas, liberação esta que 

é diretamente dependente do modo de erosão macromolecular da matriz polimérica 

[29]. 

 O cobre, na forma de óxido (Cu2O), é um dos pigmentos anti-incrustantes 

mais encontrados em tintas quimicamente ativas. A dissolução do Cu2O em água do 

mar é dada pelas reações (a) e (b) [1]. 

  

(a) ½ Cu2O (s) + H+ + 2 Cl-    ↔   CuCl2
- + ½ H2O (l) 

 

(b) CuCl2
- + Cl-   ↔  CuCl3

2- 

 

 Sendo a água do mar um sistema altamente oxigenado, os compostos de 

cobre são oxidados rapidamente a Cu+2, que é a espécie biocida principal formada 

pelas reações do pigmento Cu2O. 

 É importante salientar, porém, que os íons cobre não são eficientes contra 

todos os tipos de foulings, e sua ação é diminuída, decrescentemente, contra: micro-

organismos, invertebrados, algas, bivalves e macrófitos [30]. A quantidade de cobre 

nas tintas varia entre 4 a 30% em massa, e a sua taxa de liberação é dependente de 

parâmetros descritos anteriormente, como tipo de resina, natureza da água do mar e 
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velocidade de difusão. Outros biocidas orgânicos são usualmente adicionados em 

conjunto com este pigmento, para assim aumentar a eficiência antifouling do 

revestimento a ser formado [31,32,33]. 

 O cobre é um elemento com baixíssima tendência a bioacumulação, e sua 

baixa solubilidade permite que ele precipite rapidamente, fazendo com que sua 

toxicidade seja relativamente baixa. A presença de ligantes iônicos presentes na 

água, que se unem ao cobre, faz com que sua toxicidade decresça ainda mais, 

provavelmente pela diminuição da concentração de íons cobre livres [33].  Além 

disso, o cobre é um elemento essencial para o crescimento de plantas e animais 

marinhos, e existe comumente no meio. Estudos mostraram que a carga de cobre 

presente no ecossistema marinho oriunda de tintas antifouling é aproximadamente 

3.000 t/ano, enquanto que o valor liberado deste mesmo elemento oriundo do 

desgaste de fontes naturais é de aproximadamente 250.000 t/ano [10]. Porém, é 

importante salientar que altas concentrações de cobre podem ser prejudiciais a 

algas e outros organismos marinhos [34,35]. 

 Revestimentos antifouling à base de cobre tiveram seu uso proibido na 

Suécia, para embarcações de passeio em água doce e ao longo da costa sueca, no 

mar Báltico. A precaução e o medo de efeitos prejudiciais ao ambiente marinho 

levaram a tal proibição. Entretanto, devido à grande quantidade de biofoulings na 

costa oeste sueca, o uso de revestimentos anti-incrustantes contendo esse pigmento 

ainda é permitido, porém com restrições nas quantidades liberadas ao ambiente 

marinho (abaixo de 200 µg.cm-2, após 14 dias de imersão, e 350 µg.cm-2 após 30 

dias) conforme norma ASTM D6442-03 [36,37]. 

 Com o aumento da preocupação com a poluição no ambiente marinho 

aliado ao aumento da pressão dos órgãos ambientais na implementação de novas 

leis que aumentem a fiscalização das substâncias tóxicas liberadas no mar, a busca 

por soluções menos poluentes vem aumentando exponencialmente. Uma grande 

variedade de compostos naturais vem sendo testada em formulações antifouling e 

anticorrosão, no intuito de, um dia, poderem substituir com a mesma eficiência os 

compostos utilizados no passado e atualmente, que tantos danos causaram ao meio 

ambiente. Dentre os compostos naturais testados, os taninos ganharam bastante 

espaço nas pesquisas, por possuírem propriedades anticorrosão e anti-incrustante, 

e também por serem de fácil obtenção. 
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3.4 Taninos 

 Os taninos são polifenóis encontrados na natureza. Entre suas 

propriedades, está a precipitação de proteínas, fazendo com que tenham grande 

importância na indústria, principalmente alimentícia e nas ciências ambientais 

[14,38]. Suas propriedades de curtimento são conhecidas desde a antiguidade, 

quando estes compostos já eram utilizados com a finalidade de curtir pele de 

animais, para que estas se tornassem couro, depois utilizado em uma variedade de 

manufaturas [39]. Os taninos ocorrem em vegetais, e frequentemente são 

encontrados nas cascas de frutas, madeira, raízes e sementes de diferentes 

espécies de plantas como pinheiro, acácia, mimosa, carvalho, entre outras. Em geral 

os taninos de diferentes espécies têm massa molecular maior do que 500 g/mol, e 

possuem muitos grupamentos fenólicos, compostos estes que estão entre os mais 

encontrados em uma grande diversidade de plantas [40,41].  

 Os taninos são ditos polifenóis do tipo flavonóides, que são compostos 

formados da combinação de derivados sintetizados da fenilalanina (via metabólica 

do ácido chiquímico) e ácido acético. Os padrões de distribuição dependem do grau 

de acesso à luminosidade, especialmente raios ultravioleta B [42]. O grupo dos 

flavonóides geralmente ocorre em plantas na forma de glucosídios, sendo uma das 

substâncias responsáveis pela atribuição do perfil sensorial de frutas, o que lhes 

confere o corpo característico. Mais de 6.000 diferentes estruturas já foram 

identificadas e este número continua a aumentar (Figura 6) [43]. 

 

Figura 6 - Estrutura básica de flavonóides [44]. 
 

 



 16 

 As frutas, especialmente as que apresentam coloração vermelha/azul, são 

as mais importantes fontes de compostos fenólicos nas dietas alimentares. Nestas 

frutas, entre outras espécies de compostos fenólicos, encontram-se principalmente 

os taninos na sua forma hidrolisada ou condensada [42].  Muitos destes compostos 

apresentam uma grande gama de efeitos biológicos, incluindo ações antioxidantes, 

antimicrobiana, anti-inflamatória e vasodilatadora. Estes compostos fenólicos 

apresentam diversas funções de defesa para as plantas. Sob o ponto de vista 

nutricional, os flavonóides são reconhecidamente agentes antioxidantes, além de 

reduzirem significativamente as tendências a doenças trombóticas [45,46]. 

 Os taninos são divididos entre dois grupos principais: hidrolisáveis (TAH) e 

condensados (TAC). Os denominados hidrolisáveis, que incluem os galitaninos e os 

elagitaninos, são polímeros naturais derivados dos ácidos gálico e elágico (Figuras 7 

e 8), e são mais comumente utilizados no curtimento de couros. 

 

 

        

Figura 7 - Representação molecular (a) ácido gálico e (b) ácido Elágico [47]. 
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Figura 8 - Representação típica da molécula de um tanino hidrolisável (TAH) [48]. 

 
 

 

 Já os taninos ditos condensados são encontrados mais comumente em 

alimentos, principalmente nas frutas, responsáveis pela coloração e corpo das 

mesmas. Quando em pequenas quantidades nos alimentos, os taninos conferem-

lhes paladar agradável, porém quando em maior quantidade conferem aos alimentos 

características adstringentes. Esta adstringência é causada devido a uma 

propriedades deste tipo de tanino, de precipitar proteínas, quando em contato com a 

saliva, formando assim um complexo insolúvel, geralmente caracterizados por uma 

sensação incômoda na boca, popularmente conhecida como “amarrando a língua” 

[49,50,51,52]. A figura 9 representa a molécula de um TAC. 
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Figura 9 - Representação da estrutura proposta de um tanino condensado (TAC) de 

árvore de Quebracho [53]. 

 
 

 Por outro lado, as propriedades anticorrosivas dos taninos são conhecidas 

há mais de 50 anos, quando foram utilizados pela primeira vez no tratamento de aço 

ferro-carbono [15]. Posteriormente uma grande quantidade de produtos à base de 

tanino surgiu no mercado obtendo bastante sucesso na utilização de primers como 

pré-tratamento de aços [15,54]. 

 Peres et al. [55] realizaram um estudo com o objetivo de avaliar as 

propriedades anticorrosivas dos taninos extraídos de Acácia negra e de Pinheiro, 

como proteção para o aço carbono 1020. Os resultados mostraram que os taninos 

apresentaram resultados satisfatórios com este fim e que são ainda mais eficientes 

quando utilizados em pH ácido, sendo a eficiência dependente da concentração de 

tanino.  Concluiu também que quando adicionado aos banhos de fosfatização os 

taninos de Acácia e Pinheiro melhoram a resistência à corrosão, potencializando e 

melhorando os resultados anticorrosão em relação aos banhos de fosfatização sem 

taninos. 
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 As propriedades antifouling dos taninos são conhecidas há ainda mais 

tempo, desde aproximadamente 1881 [56]. Sieburth e Conover [16], em meados de 

1965, mostraram que um tipo especial de tanino (phlorotannins), existentes em um 

tipo especial de algas marinhas (Sargassum natans), foi capaz de paralisar 

tentáculos de hidróides, e também de matar bactérias, nematóides e copépodes. 

Outros autores, mais recentes, atribuem outras funções ecológicas a estes 

phlorotannins como sendo também substâncias antimicrobianas, antipatogênicas e 

antifouling [57-59].  

 Por outro lado, as informações sobre as propriedades antifouling dos 

taninos condensados (TAC) ainda são muito escassas. Sawant et al. sugeriram que 

extratos de Derris Scandens, um tipo de árvore, possuía atividade antibacteriana e 

antialgal [60].  

 Stupak et al. realizaram um estudo mostrando que taninos extraídos de 

árvores do tipo Mimosa, Quebracho e Chestnut, mostraram efeito narcótico em 

testes realizados em laboratório e em águas marinhas, em organismos do tipo 

balanus (Balanus amphitrite), um biofouling bastante comum em incrustações de 

navios, encontrado em regiões costeiras e de pouca profundidade superficial [61]. 

 Conhecidas as propriedades antifouling e aticorrosivas dos taninos, alguns 

compostos à base desse extrato vegetal vêm sendo desenvolvidos e testados. Entre 

estes compostos está o tanato de cobre, que é feito à base de tanino condensado de 

Acácia Mimosa e cobre. Este composto pode ser utilizado como pigmento alternativo 

em formulações antifouling [53], nestas formulações o biocida continua sendo o 

cobre na sua forma oxidada Cu +2, porém proveniente de um extrato vegetal ao invés 

do tradicional óxido cuproso. 

 Diante de todas as formulações antifouling poluentes que foram, e ainda 

vem sendo utilizadas, há uma crescente necessidade de se desenvolver 

formulações alternativas, que possam garantir um bom desempenho anti-

incrustante, porém com uma redução significativa no impacto causado ao 

ecossistema marinho [62,63]. Nesse sentido, o grande desafio continua sendo 

identificar e promover alternativas ambientalmente corretas, como os taninos, para 

que nós não destruamos ainda mais os recursos aos quais nos são tão necessários. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Neste capítulo, estão descritos os materiais utilizados e a metodologia 

adotada no desenvolvimento deste trabalho. 

 

4.1 Reagentes e Solventes 

 

 Para a sínese do tanato de cobre (TC) foram utilizados tanino de Acácia 

mimosa (TAM) weibull (Tanac), sulfato cúprico CuSO4 (Synth) e hidróxido de sódio 

NaOH (Vetec). Para o ajuste de pH da solução foi utilizado hidróxido de potássio 

KOH (Cromoline). 

 Na etapa de fabricação das tintas foi utilizado metiletilcetona, MEK – 

MSOLV 457 (MBN produtos químicos) como solvente, os pigmentos dióxido de 

titânio (Polimerum Comp. Imp. Exp. Ltda), óxido cuproso (Transcor Ind. de 

Pigmentos e corantes Ltda) e piritionato de zinco (Delaware), os aditivos Disperbyk- 

2070 e BYK -410 (BYK – Chemie), solução de resina epóxi (48% sóldidos) 

(ARALDITE GZ 488N40-1 BR monocomonente) como veículo e talco (Polimerum 

Comp. Imp. Exp. Ltda) como carga. A tinta comercial utilizada como referência foi a 

anti-incrustante de matriz solúvel de média performance Intermarine (IM) 

monocomponente (International), que garante proteção antifouling por 

aproximadamente 6 meses. 

 

4.2 Síntese do Tanato de Cobre 

 

 Para a síntese do tanato de cobre, primeiramente foram dissolvidos 10 g de 

tanino em 500 mL de água aquecida a aproximadamente 40°C. Após, esta solução, 

simultaneamente com 40 mL de uma solução de sulfato cúprico 1 M, foram 

adicionadas a um Becker, contendo uma solução de Hidróxido de sódio (NaOH) 0,04 

M, previamente aquecido até 60°C.  
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 A mistura então permaneceu sob temperatura de 60°C e agitação 

constante, até que fosse percebida a precipitação do Tanato metálico [53]. Após a 

precipitação do Tanato, o pH foi ajustado até aproximadamente 5,5, com solução de 

Hidróxido de potássio (KOH) 40%. Em seguida, a solução foi filtrada em funil de 

Buchnner e papel filtro, com o intuito de recolher o precipitado marrom formado. Este 

então foi lavado algumas vezes com água destilada, recolhido e seco em estufa, na 

temperatura de 60°C por aproximadamente 24 h. Após a secagem, o precipitado se 

tornou um pó, e este foi moído em cadinho de porcelana, até alcançar o tamanho de 

partícula aproximado de 149 mícrons (100 Mesh).  A Figura 10 mostra a sequência 

simplificada da síntese do Tanato de cobre. 

 

 

Figura 10 - Diagrama ilustrativo da síntese para obtenção do Tanato de cobre. 
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precipitado 
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4.3 Preparação das Tintas 

 

 As tintas foram preparadas com a utilização de aparato específico, um 

dispersor da marca DISPERMAT N1, um reator encamisado com capacidade de 400 

mL, e um disco do tipo Cowles acoplado, todos apresentados na Figura 11. 

 

     
                               (a)                                                              (b) 
 

 
(c) 

Figura 11 - (a) dispersor; (b) reator encamisado; (c) reator e disco Cowles. 

 

 A pesagem dos componentes nas diferentes formulações foi baseada em 

estudos e formulações já existentes [26,27,53] e adaptadas ao nosso sistema. As 

primeiras três formulações utilizadas receberam a seguinte nomenclatura: 

TiTCTAM – Tinta contento contendo tanato de cobre e tanino (15% base seca); 

TITC – 15 – Tinta contendo Tanato de cobre em concentração de 15% base seca; 

TITC/PyZn 10/3 – Tinta contendo Tanato de cobre em concentração de 10% e o co-

biocida piritionato de zinco em concentração de 3% base seca. 
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 Esses revestimentos não apresentaram resultados satisfatórios nos testes 

do comportamento antifouling. Com isto, outros quatro revestimentos foram 

preparados. As Tabelas 2, 3, 4 e 5 apresentam as formulações utilizadas na 

fabricação dessas tintas e foram  classificadas como:  

TiTC – Tinta contendo tanato de cobre; 

TiTC/PyZn - Tinta contendo tanato de cobre e piritionato de zinco; 

TiTC/PYZn/Cu2O - Tinta contendo tanato de cobre, piritionato de zinco e óxido 

curposo; 

TiTC/Cu2O - Tinta contendo tanato de cobre e óxido cuproso. 

 
Tabela 2 - Composição utilizada para a tinta TiTC 

Componente 
 

Quantidade base seca (%) 

Resina 
 

41,8 

Pigmentos (TC + TiO2) 
 

46,5 

Carga 
 

4,6 

Aditivos - BYK 410  

 
0,3 

Disperbyk 2070 (a) 

 
6,8 

(a) Até 10% sobre a quantidade de CuO2 e PyZn, até 30% sobre o Tanato de cobre e 3% sobre TIO2, 

conforme especificações do fabricante do produto. 

 
Tabela 3 - Composição utilizada para a tinta TiTC/PyZn 

Componente 
 

Quantidade base seca (%) 

Resina 
 

41,5 

Pigmentos (TC + PyZn + TiO2) 
 

46,9 

Carga 
 

4,6 

Aditivos - BYK 410  

 
0,3 

Disperbyk 2070 (a) 

 
6,7 

(a) Até 10% sobre a quantidade de CuO2 e PyZn, até 30% sobre o Tanato de cobre e 3% sobre TIO2, 

conforme especificações do fabricante do produto. 
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Tabela 4 - Composição utilizada para a tinta TiTC/PyZn/Cu2O 

Componente 
 

Quantidade base seca (%) 

Resina 
 

42,9 

Pigmentos (TC + PyZn + Cu2O + TiO2) 
 

46,5 

Carga 
 

4,7 

Aditivos - BYK 410  

 
0,3 

Disperbyk 2070 (a) 

 
5,6 

(b) Até 10% sobre a quantidade de CuO2 e PyZn, até 30% sobre o Tanato de cobre e 3% sobre TIO2, 

conforme especificações do fabricante do produto. 

 

 

 

Tabela 5 - Composição utilizada para a tinta TiTC/Cu2O  

Componente 
 

Quantidade base seca (%) 

Resina 
 

42,1 

Pigmentos (TC + Cu2O + TiO2) 
 

47,1 

Carga 
 

4,7 

Aditivos - BYK 410  

 
0,3 

Disperbyk 2070 (a) 

 
5,8 

(c) Até 10% sobre a quantidade de CuO2 e PyZn, até 30% sobre o Tanato de cobre e 3% sobre TIO2, 

conforme especificações do fabricante do produto. 

 

 
 No dispersor descrito anteriormente misturou-se inicialmente a resina, os 

aditivos e o solvente. Logo após, lentamente adicionou-se os componentes em 

forma de pó (pigmentos e cargas), e foi realizada uma pré-dispersão, com a 

velocidade do dispersor em 5.000 rpm, por  aproximadamente 30 minutos. 

 Transcorrido este tempo, foram adicionadas ao sistema esferas de zircônio, 

com intuito de obter-se uma boa moagem dos pigmentos e logo uma boa dispersão 

destes na resina. O tamanho de partícula é bastante importante no resultado final da 

tinta, e para medição de tal parâmetro foi utilizado um grindômetro (BYK). Durante a 

dispersão, a velocidade do dispersor foi aumentada para aproximadamente 8.000 
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rpm com o intuito de aumentar  o atrito entre as esferas e a mistura. Porém, com o 

aumento da velocidade, também é necessária a adição de mais solvente, tendo em 

vista que a temperatura do sistema se eleva consideravelmente, provocando a 

evaporação do solvente e por consequência, um aumento da viscosidade. Uma boa 

moagem dos pigmentos era atingida quando se obtinha um grau de fineza entre 6 e 

7 Hegman (25 e 15 µm). 

 Por fim, a viscosidade da tinta foi ajustada com a adição de resina e 

solvente, conforme a demanda do sistema. As amostras então foram 

acondicionadas em recipientes plásticos, para posterior utilização. 

 

 

4.4 Preparação dos Corpos de Prova 

 

 Os corpos de prova foram preparados para realização do teste de imersão 

in situ na praia de Imbé, na posição geográfica 29°58’35’’5 (sul), 50°07’23’’0 (oeste). 

As diferentes formulações foram aplicadas sobre placas de Poliestireno, com 

dimensões 200x200x2 mm que foram previamente desgastadas com monômero de 

estireno (INNOVA) e posteriormente lixadas com lixas 40,80 e 100 grãos. Após esta 

preparação, a superfície foi limpa com etanol e a aplicação das tintas foi feita 

utilizando pincel, conforme ilustração da Figura 12. 

 

   

(a)                                      (b)                                           (c) 

Figura 12 - (a) CPr limpo; (b) CPr lixado; (c) CPr pintado. 
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4.5 Caracterização das Amostras 

 

4.5.1  Densidade 

 

 As análises de densidade do tanino (TAM) e tanato de cobre (TC) foram 

realizadas com o auxílio de um multi-picnômetro a gás Hélio, da marca Quanta 

Chrome, modelo MVP1.  

 

4.5.2 Análise do ponto de fusão 

 

 O ponto de fusão do pigmento sintetizado foi obtido utilizando o aparelho 

Meltin Point Apparatus, da marca Stuart Scientific - Bibby, modelo SMP3,. 

 

4.5.3 Análise termogravimétrica (TGA) 

 

 As análises termogravimétricas foram realizadas com auxílio de um 

equipamento TGA 2050 da Instruments, a uma taxa de aquecimento de 20°C/min, 

de 0 a 800°C e sob atmosfera de nitrogênio. O software Termal Advantage foi 

utilizado para o tratamento dos dados. As análises foram realizadas tanto para o 

pigmento, quanto para as tintas. 

 

4.5.4 Espectroscopia de infravermelho 

 

 Para a análise do TC e do TAM foram utilizadas pastilhas destes materiais 

com KBr. Os compostos foram previamente moídos e secos para obtenção das 

pastilhas. Foi utilizado um espectrômetro FTIR Perkin Elmer modelo Spectrum 1000. 
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4.5.5 Concentração volumétrica de pigmentos (PVC) e técnicas de 

avaliação de revestimentos protetores 

 

 Concentração volumétrica de pigmentos é um parâmetro muito utilizado 

para descrever a composição de uma determinada tinta, sendo ela a fração 

volumétrica (%) do pigmento sobre o volume total de sólidos do filme seco. O cálculo 

do PVC é dado pela seguinte equação [66]: 

 Equação 1 

Onde, 

Vp = Volume de pigmentos e cargas 

Vv = Volume de veículo sólido 

 

 A Figura 13 mostra a relação entre as propriedades para os dois extremos: 

excesso de pigmento e excesso de veículo. 

 

Figura 13 - Efeitos da variação da concentração em volume de pigmentos (PVC) em 
diversas propriedades de filmes de tinta[66]. 
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4.5.6 Viscosidade 

 

 As medidas de viscosidade das tintas foram realizadas com o auxílio de um 

viscosímetro spindle cone-placa da marca Brookfield, modelo HBDV-II+. O cone 

utilizado foi o CPE-52, cuja faixa de trabalho é de 393 cP a 7,8x106 cP.  

 

 

4.5.7 Espessura dos filmes 

 

 Para medir a espessura dos filmes foi utilizado o método de corrente difusa 

com uma unidade de medida Byko-test 7500 fabricada pela BYK GARDNER. As 

medidas foram repetidas oito vezes e a média e o desvio padrão foram calculados. 

 

 

4.5.8 Avaliação do comportamento antifouling dos revestimentos 

(teste de imersão) 

 

 As placas preparadas conforme descrito no item 4.4, foram fixadas em uma 

estrutura de plástico, especialmente construída para tal. Após, foram submersas em 

água salina, entre o rio Tramandaí e o mar da praia de Imbé (TRANSPETRO – 

Petrobras Transporte S.A), para avaliar a incrustação de organismos marinhos ao 

longo do tempo. Figuras 14 e 15. 
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Figura 14 - Estrutura montada para os testes de imersão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 - Local de imersão das placas em ambiente marinho. 
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4.5.9 Ensaio de Lixiviação de Cobre 

 

 O ensaio foi realizado em um equipamento JarTest  Microcontrolado 

(Modelo JT-203) da marca MILAN sob agitação constante de 60 rpm, conforme 

norma padronizada [65]. 

 Os corpos de prova utilizados neste ensaio foram preparados aplicando-se 

as diferentes formulações de tintas sobre placas de PS de área 40 cm2, com um 

pincel. Depois da devida secagem do revestimento, as placas foram fixadas às 

hastes de aço inoxidável e imersas em diferentes tanques do JarTest contendo 1000 

mL de solução 3,5% de Cloreto de sódio (água do mar artificial), conforme Figura 16. 

Após determinados períodos de tempo (um mês), alíquotas desta solução eram 

retiradas e o teor de cobre analisado utilizando um espectrofotômetro de Absorção 

Atômica, da marca Perkin Elmer, modelo 3300. 

 

  

 

Figura 16 - Equipamento utilizado no ensaio de lixiviação. 
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4.5.10 Testes de aderência em substrato metálico 

 

 O ensaio de aderência é realizado para avaliar a interação entre o 

revestimento e o substrato. O teste foi feito conforme a norma ASTM D3359-97[64] 

que avalia qualitativamente a aderência de uma ou mais camadas de tinta sobre sua 

base. As amostras são cortadas até a base com seis cortes cruzados em ângulo 

reto. Uma fita adesiva é aplicada e fortemente pressionada sobre os cortes. Em 

seguida a fita é puxada rapidamente e a avaliação dos resultados é feita segundo 

classificação descrita na Tabela 6. Cabe salientar que as análises foram realizadas 

em substrato metálico, pois o objetivo da aplicação destas tintas é neste tipo de 

substrato (navios, superfícies metálicas submersas, etc.). 

 

 
Tabela 6 - Classificação do teste de adesão 
 

Classificação Percentual da área removida 
 

5B 0% 
 

4B Menos que 5% 
 

3B 5 – 15% 
 

2B 15 – 35% 
 

1B 35 – 65% 
 

0B Mais que 65% 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Caracterização do Tanino (TAM) e Tanato de cobre (TC) 

 

 O TC foi sintetizado a partir do TAM conforme descrito anteriormente. As 

análises de caracterização do TC foram realizadas em comparação ao TAM. 

 

5.1.1 Medidas de Densidade 

 

 A densidade do TC foi medida para fins de caracterização e também para 

posterior aplicação no cálculo do PVC. A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos. 

 

Tabela 7 - Medidas de densidade para o TAM e TC 

TAM TC 

1,422  2,012 

1,436 1,998 

1,433 2,000 

Densidade (g/cm3) 

1,435 2,003 

Média densidade (g/cm3) 1,431 ± 0,005 2,003 ± 0,005 

* Massa utilizada de TAM para realização da análise= 1, 8557g  

* Massa utilizada de TC para realização da análise = 3, 6615g 

 

 Observa-se na Tabela 7, que os valores de densidade do pigmento TC, são 

maiores do que o TAM natural. 
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 O TAM é um polifenol, sendo portanto ligado intermolecularmente por 

pontes de hidrogênio (ligações H-O), que embora sejam ligações consideradas 

relativamente fortes, são mais susceptíveis ao rompimento do que as ligações 

intramoleculares presentes nos anéis aromáticos contidos no TAM. É importante 

salientar também, que o TAM em sua forma natural, é um excelente complexante de 

íons metálicos, o que facilita ainda mais a inserção dos íons cobre na molécula [68, 

69,70, 71]. 

 Na síntese para obtenção do TC, íons Cu+2 presentes no sulfato cúprico 

[67], se inserem na molécula do TAM. Esses íons são inseridos, muito 

provavelmente nas ligações formadas pelo hidrogênio e oxigênio (pontes de 

hidrogênio), devido ao excelente poder complexante do TAM e à maior propensão 

de rompimento da ligação. Assim, íons Cu+2 se inserem na molécula de TAM 

formando um precipitado contendo o TC e liberando íons H+ para a solução. Isso 

pode ser verificado na prática de duas maneiras: uma é medindo-se o pH da solução 

logo após a precipitação do pigmento. Nota-se que a solução possui pH ácido, em 

torno de 3, enquanto que antes da precipitação do TC o pH era em torno de 6, 

confirmando que íons H+ foram realmente liberados para solução. A outra maneira é 

observar a solubilidade, pois a molécula de TAM é totalmente solúvel em água, por 

causa de suas pontes de hidrogênio. Já o TC é completamente insolúvel em água, 

sugerindo assim que os íons cobre foram realmente inseridos nessas ligações. 

Sendo assim, era de se esperar que a densidade do TC fosse maior do que a do 

TAM, como verificado na Tabela 7. 
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5.1.2 Medidas do ponto de fusão 

 

 As medidas foram realizadas conforme descrito anteriormente, e os 

resultados obtidos encontram-se na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Medidas do ponto de fusão para o TAM e TC 

TAM TC 
Ponto de Fusão (°C) 

< 100 > 350 

 
 

 Foi observado, nas medidas do ponto de fusão, que o TAM na sua forma 

natural não possui ponto de fusão nitidamente visível neste tipo de análise. 

Compostos orgânicos como o TAM possuem, geralmente, ponto de fusão mais 

baixos, comparados com compostos inorgânicos [72,73]. Isso se deve às interações 

intermoleculares dos compostos orgânicos, que são geralmente mais fracas e 

portanto mais propensas ao rompimento e decomposição da molécula mediante 

aquecimento [74, 75]. Por se tratar de um composto orgânico, o TAM se decompõe 

antes de fundir, o que torna praticamente impossível a visualização e definição do 

ponto de fusão. Já o TC apresenta um alto ponto de fusão, > 350°C (o limite do 

aparelho utilizado para o ensaio). Isso se deve a inserção do cobre na molécula de 

TAM, o que muda totalmente as características físico-químicas da molécula e 

natureza de suas interações intermoleculares, mudanças essas que podem ser 

verificadas com o significativo aumento do ponto de fusão.  

 

5.1.3 Análises termogravimétricas (TGA) 

 

  Esta análise foi utilizada para avaliar a estabilidade térmica do TAM e do 

TC, já que o processamento de tintas inclui etapas de homogeneização onde os 

componentes da tinta podem estar submetidos a temperaturas relativamente altas. 

Nas Figuras 17 e 18 são apresentados os termogramas para o TAM e o TC. 
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Figura 17 - Curvas de TGA para o TAM. 
 

 

 

Figura 18 - Curvas de TGA para o TC. 
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 Observando as curvas de TGA do TAM e TC, respectivamente, nota-se que 

o TAM apresenta o primeiro evento térmico entre a temperatura ambiente e 140°C, 

relacionado à evaporação de água e evaporação de compostos voláteis presentes 

no TAM, este evento tem o pico máximo de velocidade a 78°C. No TC este mesmo 

evento acontece desde a temperatura ambiente até 150°C, e o pico máximo de 

velocidade fica na temperatura de 89°C. A partir da temperatura de 

aproximadamente 150°C para o TAM e 170°C para o TC, observa-se outros eventos 

térmicos relacionados às sucessivas degradações do TAM e TC, até a temperatura 

final de 800°C. Observando-se as curvas em azul nos termogramas, respectivas às 

derivadas, nota-se que os compostos têm comportamento térmico diferente. 

 É possível observar também que a perda de massa percentual nos 

compostos se comporta de maneira diferente. Na temperatura de 200°C o TC 

apresenta massa residual inferior ao TAM (83% e 88% respectivamente). Com o 

aumento da temperatura esse comportamento se inverte, e o TC apresenta massas 

residuais superiores ao TAM. A 400°C o TC apresenta aproximadamente 67% de 

massa, enquanto o TAM apresenta 62%, e em 550°C o TC apresenta 

aproximadamente 58% de massa, enquanto o TAM apresenta aproximadamente 

52%. Este comportamento se mantém até 800°C, onde a massa residual do TC é 

maior que a do TAM. 

 

 

5.1.4 Espectroscopia infravermelho  

 

 As amostras de TAM e TC foram submetidas à espectroscopia  

infravermelho, onde é possível comprovar a obtenção do pigmento TC, 

comparativamente ao TAM. A Figura 19 apresenta os espectros de infravermelho 

para o TAM e o TC.  
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Figura 19 - Espectros de infravermelho para o TAM e TC. 
 

 Nos espectros do TAM e TC é possível observar uma banda intensa e larga, 

comum aos dois compostos, em torno de 3400 cm-1. Esta banda é atribuída a 

estiramentos da unidade O-H, presente nos polifenóis do TAM e do TC [77, 78].  

Vibrações de grupos C=C de anéis aromáticos da molécula de TAM e TC podem ser 

associadas às bandas observadas entre 1655 e 1400 cm-1 [78, 79].  As bandas, em 

aproximadamente 1110 cm-1, podem ser atribuídas ao estiramento dos grupos 

sulfato (SO4
-) [80] e é possível notar que esta banda é mais intensa no TC devido 

aos íons sulfatos provenientes do CuSO4 utilizado para a síntese do mesmo.  

Observa-se também na região em destaque assinalada nos espectros, uma 

banda bastante intensa em torno de 618 cm-1 para o TC, e inexistente na mesma 

faixa de número de onda para o TAM. Estes estiramentos são atribuídos a átomos 

de carbono ligados a oxigênios de óxido metálicos (R-C-O....Cu), atribuído ao óxido 

de cobre presente no TC [55]. Comprova-se então, através da análise de 

espectroscopia de infravermelho, a efetiva síntese do TC. 
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5.2 Processamento das tintas 

 

 Inicialmente foram produzidas três amostras de tinta com base em 

formulações já existentes contendo TC [53]. Porém estas formulações não 

apresentaram resultados satisfatórios. A Tabela 9 apresenta a nomenclatura 

utilizada para esses três revestimentos. 

 

Tabela 9 - Nomenclatura das tintas utilizadas apenas nos testes de imersão 

Tinta 
 

Pigmentos 

TiTCTAM 
 

Tanato de cobre; TiO2 

TiTC/PyZn – 10/3 
 

Tanato de cobre; Piritionato de Zinco; TiO2 

TiTC - 15 
 

Tanato de cobre; TiO2 

 

 Levando-se em consideração os resultados antifouling não satisfatórios das 

primeiras três tintas fabricas, outras quatro formulações foram fabricadas com 

quantidades maiores do pigmento TC e a adição de outros biocidas (Tabela 10). 

 

 

Tabela 10 - Nomenclatura das amostras de tintas utilizadas 

Tinta 
 

Pigmentos 

TiTC 
 

Tanato de cobre; TiO2 

TiTC/PyZn 
 

Tanato de cobre; Piritionato de Zinco; TiO2 

TiTC/PyZn/Cu2O Tanato de cobre; Piritionato de Zinco; Óxido curposo; 
TiO2 

TiTC/Cu2O   

 
Tanato de cobre ; Óxido cuproso; TiO2 
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5.2.1 Determinação do PVC 

  

 As Tabelas 11 e 12 mostram as densidades dos componentes do 

revestimento e o PVC das tintas, respectivamente. 

 

Tabela 11 - Densidade dos componentes das tintas 

Componente 
 

Densidade (g/cm3) 

Resina Epóxi 
 

1,10 

Cu2O 
 

2,70 

Ti2O 
 

3,35 

TC 
 

2,00 

PyZn 
 

1,55 

Talco (carga) 
 

1,38 

 

 

 

Tabela 12 - Volume dos componentes e PVC das tintas 

Volume (cm3) 

Amostra 

Resina Cu2O Ti2O TC PyZn Talco PVC 
(%) 

TiTC 
 

49,09 ---- 0,32 29,50 --- 4,34 41,03 

TiTC/PyZn 
 

49,09 --- 0,32 27,00 3,87 4,34 41,98 

TiTC/PYzN/Cu2O 
 

49,09 9,52 0,32 12,85 3,87 4,34 38,63 

TiTC/Cu2O 
 

49,09 11,00 0,32 14,85 ---- 4,34 38,33 

 

 Observa-se que a concentração em volume de pigmentos (PVC) das tintas 

ficou em torno de 40%, valor abaixo da quantidade percentual de veículo, que ficou 

em torno de 60%.  
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 Com base na ilustração da Figura 20, pode-se observar que estes 

revestimentos deverão apresentar propensão à corrosão, permeabilidade e brilho 

próximos do valor mínimo, já a tendência a formação de bolhas encontra-se acima 

do valor mínimo, porém distante do valor máximo. É importante salientar, porém, que 

embora bastante utilizado, o cálculo do PVC pode apresentar desvios significativos 

dos valores calculados, devido às contrações que estes revestimentos podem ter 

sofrido durante o processo de secagem [66]. 

 

 

Figura 20 - Concentração em volume de pigmentos (PVC) médio para os 

revestimentos obtidos. 
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 O acabamento das tintas é classificado comercialmente conforme o valor do 

PVC, tintas com baixo PVC apresentam brilho, enquanto tintas com alto PVC 

apresentam acabamento fosco [66]. Com base na Tabela 13, é possível classificar 

as tintas produzidas no laboratório como sendo de acabamento acetinado. 

 

 

Tabela 13 - Classificação comercial dos revestimentos de acordo com o PVC 

Tipo de acabamento PVC (%) 

Alto brilho PVC de 20 a 25% 

Semi-brilho PVC de 30 a 35% 

Acetinado PVC de 40 a 45% 

Fosco PVC de 50 a 55% 

 

 

 

5.2.2 Viscosidade 

 

 Após a preparação das formulações, as viscosidades das tintas e da resina 

pura foram medidas utilizando um viscosímetro Brookfield, conforme descrito 

anteriormente.  A Tabela 14 mostra os valores obtidos de viscosidade para as 

diferentes formulações imediatamente antes da aplicação, bem como a viscosidade 

da resina epóxi.  
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Tabela 14 - Viscosidade dos revestimentos e da resina epóxi 

Amostra 
 

Viscosidade (cP) 

IM 
 

715 

TiTC 
 

2114 

TiTC/PyZn 
 

2034 

TiTC/PyZn/Cu2O 
 

1760 

TiTC/Cu2O 
 

1985 

TiTCTAM 
 

1492 

TiTC – 15 
 

1739 

TiTC/PyZn – 10/3 
 

1327 

Resina Epóxi 
 

1030 

 

 

 A variação entre as viscosidades pode estar associada a dois fatores 

principais. Um é a diferença do volume na concentração de pigmentos em cada 

formulação, já que as tintas que apresentaram maior viscosidade são as tintas que 

possuem maior quantidade de pigmentos.  

O outro fator que influência nesta variação é a diferença na quantidade final 

de solvente utilizada para completar o que foi evaporado no processamento da tinta. 

A adição de solvente para diminuir a viscosidade e propiciar a pintura é uma etapa 

delicada do processo e exige cuidado, já que a adição de um excesso de solvente 

na formulação pode causar a precipitação da resina, prejudicando a eficiência da 

dispersão. Assim, a estabilidade do pigmento também fica prejudicada, fazendo com 

que este possa flocular, e assim comprometer o revestimento [66]. Esta técnica foi 

utilizada somente para verificação da viscosidade das formulações preparadas e não 

em comparação com a tinta comercial.  
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5.2.3 Análise termogravimétrica (TGA) 

 

 A estabilidade térmica das formulações foi avaliada através deste ensaio. A 

Figura 21 apresenta as curvas de TGA para as tintas TiTC; TiTC/PyZn; 

TiTC/PyZn/Cu2O e TiTC/Cu2O. 

 

 

Figura 21 - Termogramas para os revestimentos secos TiTC; TiTC/PyZn; 
TiTC/PyZn/Cu2O e TiTC/Cu2O. 

 

  

 Observa-se uma pequena perda de massa em aproximadamente 70°C, 

provavelmente devido à perda de umidade e principalmente à evaporação de 

solventes residuais do processo de fabricação da tinta. Observa-se que as 

temperaturas de degradação da cadeia polimérica dos revestimentos ficam entre 

250 e 800°C, aproximadamente. 
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 As curvas de TGA apresentaram resultados bastante semelhantes entre si, 

observa-se comportamento térmico caracterizado pela degradação praticamente 

contínua das amostras, com a ausência de patamares nítidos. A exceção é a 

amostra de tinta TiTC. A curva massa x temperatura desta amostra se assemelha a 

do pigmento TC até aproximadamente 450°C, quando a decomposição térmica da 

resina passa a ser o fenômeno predominante [27].  Os revestimentos contendo Cu2O 

apresentaram percentual residual de massa maior que os revestimentos não 

contendo este pigmento.  

 As análises termogravimétricas para estas formulações indicam que as 

tintas podem ser utilizadas em aplicações onde as temperaturas estejam abaixo de 

250°C, que é a temperatura onde se inicia a degradação destes revestimentos. 

 

 

5.2.4 Ensaio de lixiviação 

 

 Como cobre é o biocida principal utilizado e está presente em maior 

quantidade nas formulações dos revestimentos produzidos no laboratório, é 

importante avaliar seu comportamento em relação à sua liberação do revestimento 

durante o processo de imersão, e sua subsequente liberação para o meio aquoso. 

Este processo de liberação do biocida da matriz polimérica é chamado de lixiviação. 

 Muitos parâmetros devem ser levados em consideração no estudo da 

liberação de biocidas de um revestimento em tintas antifouling, tais como: natureza 

do biocida e da resina, distribuição das cargas, interações entre 

cargas/biocidas/resina, etc. [26]. Apenas os quatro revestimentos que obtiveram 

bons resultados nos testes de imersão foram submetidos a este ensaio. O gráfico da 

liberação de cobre para a água do mar artificial em função do tempo é apresentado 

na Figura 22. 
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Figura 22 - Taxa de lixiviação de cobre dos revestimentos em função do tempo. 

 

 

 Nota-se que os três revestimentos, TiTC, TiTC/PyZn/Cu2O e TiTC/Cu2O da 

Figura 22 apresentaram comportamento similar, diferindo apenas nas quantidades 

de valores de cobre liberados. O revestimento TiTC liberou valores maiores de cobre 

tanto no 1° mês como nos meses seguintes. O gráfico apresenta um rápido 

crescimento no 1° e 2° meses, o que não se observa no terceiro, onde quase não 

houve crescimento, sugerindo uma estabilidade na liberação de cobre.  

 Já os revestimentos TiTC/PyZn/Cu2O e TiTC/Cu2O, apresentaram 

comportamentos similares por possuírem quantidades similares de cobre, diferindo 

um do outro apenas na adição de PyZn. O revestimento TiTC/PyZn/Cu2O liberou 

uma quantidade inferior de cobre comparado ao revestimento TiTC/Cu2O, sugerindo 

que a adição de PyZn na formulação exerça influência negativa na liberação de íons 

cobre. Estes revestimentos apresentaram crescimento mais discreto do que o TiTC, 

aumentando lentamente do 2° para o 3° mês. 
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 O revestimento TiTC/PyZn apresentou comportamento similar aos demais 

revestimentos apenas no 1° mês, liberando quantidade de cobre similar aos outros 

revestimentos, em torno de 0,8 mg/L, porém nos 2° e 3° meses este revestimento 

apresentou comportamento discrepante aos demais, liberando quantidade inferior de 

cobre. Isto sugere, mais uma vez, que a adição do co-biocida PyZn influencia 

negativamente na liberação de cobre para a solução. Isto corrobora com os 

resultados obtidos nos testes de imersão, onde este revestimento contendo apenas 

TC e PyZn foi o que apresentou algumas incrustações, ainda que pequenas. Os 

quatro revestimentos acima representados apresentaram bons resultados nos testes 

de imersão e apresentaram menores valores de cobre liberados para a solução 

quando comparados a outras formulações contendo cobre como biocida [27]. 

 É esperado que quanto maior a eficiência de lixiviação do biocida do 

revestimento, maior será a sua eficiência frente ao fouling marinho. Os resultados 

obtidos no ensaio de lixiviação para os quatro revestimentos coincidem com os 

resultados obtidos no ensaio de imersão in situ realizado em Imbé, sendo o 

revestimento TiTC o que obteve maiores valores de liberação de cobre, e também 

um dos melhores resultados nos testes de imersão e o revestimento TITC/PyZn o 

que apresentou menores valores de cobre liberado e o pior resultado, dentre estes 

quatro revestimentos, nos testes de imersão. 

 Porém, é importante salientar que o ensaio de lixiviação foi realizado em 

água do mar artificial (NaCl 3,5%) e os ensaios de imersão foram realizados nas 

águas do rio Tramandaí, cuja salinidade é variável, com média em torno de 2,5%, 

fator que também pode alterar a liberação do biocida para o meio ambiente.  
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5.2.5 Teste de Aderência em substrato metálico 

 

 Foram testadas as quatro tintas preparadas no laboratório que 

apresentaram bons resultados no teste de imersão, o Primer e também a tinta 

comercial IM. As placas receberam uma camada do Primer e após duas demãos dos 

revestimentos antifouling processados no laboratório.  

 A análise dos resultados foi feita utilizando a classificação descrita na 

Tabela 6, e estão apresentados na Tabela 15. 

 

 Tabela 15 - Classificação do teste de aderência para os revestimentos 
Revestimento 

 
Classificação 

TiTC 
 

4B 

TiTC/PyZn 
 

4B 

TiTC/PyZn/Cu2O 
 

4B 

TiTC/Cu2O 
 

5B 

IM 
 

1B 

Primer 
 

5B 

 

 Através da Tabela 15 é possível observar que os revestimentos produzidos 

no laboratório tiveram melhor desempenho no teste de aderência, quando 

comparados à tinta comercial IM, que não apresentou boa aderência (1B). Todos os 

revestimentos produzidos no laboratório, com exceção do TiTC/Cu2O apresentaram 

classificação 4B, ou seja, menos que 5% do revestimento foi removido, mostrando 

uma boa aderência ao substrato metálico. 

 O revestimento TiTC/Cu2O, junto com o Primer, foram os que apresentaram 

melhores resultados, 5B, ou seja, 0% do revestimento foi removido, mostrando uma 

excelente aderência ao substrato metálico.  
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 A Figura 23 apresenta o desempenho destes revestimentos no teste de 

aderência. 

 

    
                                     (a)                                         (b)   

    
                                      (c)                                         (d) 

    
                                              (e)                                          (f) 

Figura 23 - Testes de aderência para os revestimentos: (a) TiTC/Cu2O;  (b) 

TiTC/PyZn/Cu2O; (c) TiTC/PyZn; (d) TiTC; (e) IM e (f) Primer. 
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5.2.6 Testes do comportamento antifouling (testes de imersão) 

 

 Para avaliar a eficiência anti-incrustante dos revestimentos, as placas de PS 

revestidas com a tintas preparadas no laboratório foram imersas em ambiente 

marinho com salinidade em torno de 2,5%, conforme descrito anteriormente. 

 Foram preparadas sete placas para serem testadas. A Tabela 16 mostra o 

tipo de revestimento aplicado a cada placa e a espessura do filme seco formado 

para cada tinta. A espessura do filme seco foi medida conforme descrito no item 

4.5.7. Cabe salientar que conforme especificações do instrumento de medição, as 

análises só podem ser realizadas em substrato metálico. Senso assim, as tintas 

produzidas no laboratório foram aplicadas primeiramente a um substrato metálico, e 

então medidas as espessuras dos filmes secos. Exatamente da mesma forma, as 

tintas foram posteriormente aplicadas às placas de PS, com o intuito de se ter uma 

aproximação das espessuras das camadas de tinta aplicadas nessas placas. 

 

Tabela 16 - Tintas utilizadas nas placas de PS e espessura do filme seco da tinta 

antifouling utilizada como acabamento 

Placa 
 

Acabamento Espessura (µm) 

1 
 

IM 254,5 ± 2 

2 
 

BR (branco) ------------- 

3 
 

TiTCTAM 297,5 ± 2 

4 
 

TiTC – 15 287,8 ± 2 

5 
 

TiTC/PyZn – 10/3 269,8 ± 3 

6 
 

TiTC 284,3 ± 2 

7 
 

TiTC/PyZn 269,8 ± 4 

8 
 

TiTC/PyZn/Cu2O 282,3 ± 4 

9 
 

TiTC/Cu2O 277,2 ± 3 
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 A espessura média dos filmes secos de tinta ficou em torno de 270 ± 4 µm, 

semelhante a espessura recomendada pelos fabricantes de tintas antifouling. As 

placas utilizadas não receberam nenhuma camada de primer anticorrosão, já que os 

acabamentos antifouling foram aplicados sobre placas de PS, que não sofrem 

corrosão em água do mar. A placa 1 recebeu acabamento antifouling comercial (IM), 

para comparação com os revestimentos desenvolvidos no laboratório. As placas 2 

não receberam nenhum revestimento, e foram utilizadas como branco. 

 As Figuras 24 e 25 mostram as estruturas construídas onde se fixaram as 

placas revestidas.   

 

Figura 24 - Estrutura 1 com as placas para teste de imersão. 
 

 

Figura 25 - Estrutura 2 com as placas para teste de imersão. 
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 As Figuras 26 a 30, a seguir, mostram o aspecto dos corpos de prova 

submersos em ambiente marinho (rio Tramandaí) ao longo do tempo. É importante 

salientar que todas as placas foram igualmente lavadas antes de fotografadas, com 

o intuito de remover sujeiras como areia e lodo, que não caracterizam incrustação. 

  

   
                             (a)                                                          (b)  
 

   
                              (c)                                                          (d) 

Figura 26 - Placa 1 (IM) após: (a) 2 semanas de imersão; (b) 5 semanas; (c) 10 
semanas; (d) 20 semanas. 
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 A Figura 26 mostra o comportamento antifouling da tinta comercial (IM) ao 

longo do tempo. A tinta, conforme esperado, apresentou um bom resultado anti-

incrustante, não havendo nenhuma incrustação, mesmo após 20 semanas de 

imersão, atendendo assim, as expectativas descritas no boletim técnico, de no 

mínimo 24 semanas sem incrustação. Nota-se, porém, que a tinta perdeu o brilho 

em sua camada superficial, se encontrando totalmente fosca após a 20a semana de 

imersão. Esta tinta ainda encontra-se em imersão para dados futuros.  

 A Figura 27 mostra o comportamento anti-incrustante para a placa 2, que 

não recebeu revestimento antifouling e foi utilizada como controle ou branco. 

 

    
                             (a)                                                          (b) 

    
                               (c)                                                         (d) 

Figura 27 - Placa 2 (BR) após: (a) 2 semanas de imersão; (b) 5 semanas; (c) 10 

semanas; (d) 20 semanas. 
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 Observou-se que nas primeiras semanas de imersão a placa não 

apresentou nenhum tipo de incrustação, nem mesmo sujeiras ou lodos. Já após a 5a 

semana, a placa apresentou pequenas aglomerações de limo, e algumas algas do 

tipo Enteromorpha Ulva ou Cladophora [10].  

Após a 10a semana a placa apresentava incrustações mais severas por 

algas e também já era visível alguma incrustação por organismos da espécie 

Balanus. Ao chegar na 20ª semana foi possível observar que houve uma severa 

incrustação de cracas, da espécie Balanus [10]. Assim foi possível constatar que 

superfícies de PS imersas em ambiente marinho não contendo nenhum tipo de 

revestimento antifouling protetor estão sujeitas a incrustações em períodos não 

muito prolongados de tempo. 

  A Figura 28 apresenta a placa 3 contendo um revestimento antifouling à 

base de TC. Esta formulação foi produzida com uma concentração baixa de TC (15 

%, sobre a massa de resina seca) e TAM natural, nos primeiros testes para 

produção destas tintas em laboratório. Por possuir uma pequena quantidade de 

cobre (agente antifouling) contido no TC, essa tinta não apresentou um bom 

desempenho antifouling.  

 Após as primeiras semanas de imersão, não houve nenhuma incrustação, 

porém é possível notar na Figura 28(a), que houve uma espécie de “escorrimento” 

da pintura, atribuído à solubilidade do TAM puro em água. Esta percepção fica mais 

clara após a 5a semana, quando se observa que a coloração do revestimento é 

totalmente alterada, passando do marrom escuro (cor atribuída ao TAM puro), para 

um tom mais claro, onde provavelmente, só perduraram os pigmentos insolúveis em 

água (TC e TiO2). A partir da 10ª semana já é possível perceber claramente as 

incrustações por micro-organismos do tipo Balanus [10], mostrando-se assim, não 

eficiente contra incrustações, que ficam ainda mais severas a partir da 20ª semana. 
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                             (a)                                                           (b) 
 

    
                            (c)                                                           (d) 

Figura 28 - Placa 3 (TiTCTAM) após: (a) 2 semanas de imersão; (b) 5 semanas; (c) 

10 semanas; (d) 20 semanas. 
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 A Figura 29 mostra os resultados dos testes de imersão para a tinta 

somente à base de TC. Como visto nos revestimentos aplicados na placa 3, esta 

tinta também possui uma pequena quantidade de TC  (15%, sobre a massa de 

resina seca) e portanto uma concentração de cobre muito  pequena.  

 
 
 
 

   
                             (a)                                                         (b) 

    
                             (c)                                                          (d) 

Figura 29 - Placa 4 (TiTC - 15) após: (a)2 semanas de imersão; (b) 5 semanas; (c) 

10 semanas; (d) 20 semanas. 
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 Nas primeiras semanas de imersão não se observou nenhum tipo de 

incrustação ou sujeiras.  Após a 5ª semana, é possível perceber a aparição de 

pequenas incrustações da espécie Balanus. Também é possível notar que a tinta 

apresentou uma mudança de coloração, ficando mais clara em alguns pontos. Como 

este revestimento não contém nenhum pigmento solúvel como o TAM, a 

descoloração pode ser atribuída a partes do pigmento TC erodidos pelo contato com 

a água do mar.  

A partir da 10ª semana a incrustação se torna mais evidente, permanecendo 

assim até a 20ª semana. Com base nesses resultados, é possível afirmar que 

pequenas quantidades do pigmento TC, como as utilizadas nesses revestimentos, 

não são eficientes contra a ação de micro-organismos incrustantes a partir da 10ª 

semana de imersão, período este bastante curto em comparação aos revestimentos 

antifouling comerciais, que permitem no mínimo 24 semanas sem incrustações. 

 

 A Figura 30 apresenta os resultados dos testes de imersão da placa 5 

revestida com a tinta à base de TC e PyZn. Igualmente às tintas aplicadas nas 

placas 3 e 4, esta tinta possuí uma pequena quantidade de TC (10%), porém este 

revestimento possui também um co-biocida, o PyZn (3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

    
                             (a)                                                          (b) 
 

   
                             (c)                                                          (d) 

Figura 30 - Placa 5 (TiTC/PyZn - 10/3) após: (a) 2 semanas de imersão; (b) 5 

semanas; (c) 10 semanas; (d) 20 semanas. 

 

 

 

 

  



 58 

 É possível perceber que as quantidades de TC e PyZn não foram 

suficientes para impedir incrustações. Como nos outros revestimentos, este não 

apresentou nenhum sinal de incrustação até a 2ª semana. Na 5ª semana já foi 

possível perceber incrustações tanto de algas (Enteromorpha Ulva ou Cladophora), 

como de cracas (Balanus) [10]. Na 10ª semana as incrustações por cracas se 

tornaram ainda mais intensas.  

 Na 20ª semana, porém, esta tinta apresentou um comportamento diferente 

das anteriores, onde houve uma redução das incrustações sendo possível perceber 

que há poucos organismos vivos (incrustação mais clara), e um considerável número 

destes organismos mortos (incrustações mais escuras). Essa redução das 

incrustações pode ser atribuída ao fato de algum biocida (cobre ou PyZn) ter sido 

liberado tardiamente, o que permitiu o surgimento das primeiras incrustações, porém 

depois de algum tempo, pode ter sido liberado e favorecido a morte dos micro-

organismos que ali se encontravam. Estas placas ainda se encontram submersas 

para futuras conclusões. 

 Levando-se em consideração os desempenhos não satisfatórios destes 

primeiros revestimentos, outras formulações foram produzidas e testadas. As quatro 

formulações apresentadas a seguir mostraram um excelente resultado antifouling 

até a finalização do presente trabalho (14 semanas). Sendo assim, todas as quatro 

ainda se encontram submersas para avaliação de seus desempenhos ao longo de 

períodos mais prolongados de tempo. Os resultados são apresentados nas Figuras 

31 a 34. As placas também foram lavadas antes de serem fotografadas.  

 Observa-se na Figura 31 os resultados dos testes de imersão para a placa 

6, contendo revestimento TiTC, que possui somente o pigmento TC. Neste 

revestimento o pigmento TC foi adicionado em maior concentração (vide Tabela 2) 

que nas primeiras formulações testadas anteriormente 
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                            (a)                                                             (b) 
 

       
                           (c)                                                              (d) 

Figura 31 - Placa 6 (TiTC): (a) no dia da imersão;  (b) após 7 semanas; (c) após 14 

semanas; (d) parte posterior da placa com 14 semanas. 
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 Nota-se na Figura 31(a) o aspecto da tinta no dia da imersão, apresentando 

boa homogeneidade e relativo brilho. A partir da 7ª semana de imersão é possível 

notar que a tinta não apresentou nenhum tipo de incrustação ou mesmo sujeiras, 

permanecendo com um excelente aspecto. Na 14ª semana a tinta ainda apresentava 

excelente aspecto e não apresentava incrustação aparente, exceto por pequenas 

incrustações por Balanus nas extremidades da placa. Essas pequenas incrustações 

podem estar associadas ao chamado efeito de borda, já que na parte de trás da 

placa não foi aplicado nenhum revestimento.  

 A Figura 31(d) mostra a parte posterior desta mesma placa, onde não há 

nenhum tipo de revestimento, e foi utilizada como branco ou controle. É possível 

observar que nesta superfície da placa, no mesmo período de tempo, ocorreu 

incrustação bastante visível, mostrando que o revestimento aplicado foi eficiente. O 

TC nesta concentração mostrou-se bastante eficiente na ação antifouling, sem a 

necessidade de combinação com nenhum outro biocida. 

 

 Os resultados obtidos para o revestimento TiTC/PyZn são apresentados na 

Figura 32. Este revestimento foi produzido com a combinação de dois biocidas: o 

cobre (presente no TC) e o PyZn. Com a adição de outro biocida, as concentrações 

de TC foram recalculadas (vide Tabela 3). 

 Este revestimento apresentou boa homogeneidade e poder de cobertura, 

como pode ser observado na Figura 32(a), porém apresentou menor brilho em 

comparação ao revestimento TiTC. Na 7ª semana este revestimento não apresentou 

incrustações nem sujeiras. A partir da 14ª semana apresentou pequenas 

incrustações da espécie Balanus, focadas principalmente na extremidade inferior, 

mas ainda assim este revestimento apresentou satisfatório resultado antifouling, 

comparado ao branco apresentado na Figura 31(d), que já apresentava incrustações 

mais evidentes e severas. É possível concluir também que a adição do co-biocida 

PyZn não produziu nenhum efeito positivo adicional em relação a proteção 

antifouling em comparação ao TC. 
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                             (a)                                                           (b) 
 

    
(c) 

Figura 32 - Placa 7 (TiTC/PyZn): (a) no dia da imersão;  (b) após 7 semanas; (c) 

após 14 semanas. 
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 A Figura 33 apresenta os resultados da placa 8 contendo o revestimento 

TiTC/PyZn/Cu2O, contendo a adição de dois biocidas diferentes Cu2O e PyZn. 

 

 

    
                             (a)                                                          (b) 
 

    
(c) 

Figura 33 - Placa 8 (TiTC/PyZn/Cu2O): (a) no dia da imersão;  (b) após 7 semanas; 

(c) após 14 semanas. 
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  Na Figura 33(a), observa-se o aspecto desta tinta no dia da 

imersão, igualmente ao revestimento aplicado na placa 7, este não apresentou 

brilho, sendo ainda mais opaco.  

 Na 7ª semana o revestimento ainda apresentava o mesmo aspecto, sem 

nenhum tipo de incrustação ou sujeiras, comportamento que permaneceu similar até 

a 14ª semana de imersão, mostrando excelente resultado anti-incrustante em 

comparação ao branco da Figura 31(d). 

 

 A Figura 34 a seguir, mostra o comportamento antifouling nos testes de 

imersão da placa 9, contendo o revestimento TiTC/Cu2O. Este revestimento contém 

apenas um biocida, o cobre, proveniente de duas fontes: TC e Cu2O. 

 Conforme se observa na Figura 34(a), este revestimento apresentou 

aspecto com pouco brilho, porém bastante homogêneo e com excelente poder de 

cobertura. Na 7ª semana esta tinta não mostrou nenhum tipo de incrustação, 

permanecendo com bom aspecto. Na 14ª semana, nenhuma incrustação por cracas 

era visível no revestimento, notou-se apenas a formação de minúsculas incrustações 

de algas nas extremidades da placa. 

 Este revestimento apresentou satisfatória ação anti-incrustante, já que no 

branco (Figura 31-d) é possível observar incrustações da espécie Balanus. Essas 

quatro placas (6, 7, 8 e 9) ainda continuam submersas para futuras observações. 
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                            (a)                                                          (b) 
 

   
(c) 

Figura 34 - Placa 9 (TiTC/Cu2O): (a) no dia da imersão;  (b) após 7 semanas; (c) 

após 14 semanas. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 O Pigmento à base de TC sintetizado no trabalho mostrou-se como 

alternativa na utilização em formulações antifouling. Este pigmento é de síntese 

relativamente fácil e sua matéria-prima principal se encontra em abundância na 

natureza, sendo viável sua produção em maior escala. As análises realizadas no 

pigmento sintetizado comprovaram a efetiva síntese, com a inserção de cobre nas 

moléculas do TAM natural. As análises de TGA e do ponto de fusão mostraram que 

o TC é mais estável do que o TAM e, principalmente, que o TC é insolúvel em água, 

tornando possível sua aplicação em formulações de revestimentos antifouling. 

 Os revestimentos obtidos com a resina epóxi monocomponente devem ser 

utilizados em aplicações onde a temperatura esteja abaixo 250°C, que é a 

temperatura de início de degradação das tintas, resultado mostrado nas análises 

termogravimétricas. 

 Através das análises do comportamento antifouling (teste de imersão) é 

possível afirmar que o revestimento contendo apenas o pigmento sintetizado TC 

apresenta eficiência similar à tinta comercial IM durante o mesmo tempo de imersão. 

As formulações contendo adição de outros componentes biocidas como o PyZn e o 

Cu2O, conjuntamente com o TC, também se mostraram bastante eficientes contra 

incrustações. Porém os testes de imersão mostraram também que o TC utilizado em 

pequenas concentrações (<20% base seca), mesmo em conjunto com o PyZn, 

produziu revestimentos pouco capazes de evitar as incrustações em ambiente 

marinho. 

 Os testes de lixiviação de cobre, que é o biocida principal destas 

formulações, mostraram que os revestimento a base de TC liberam cobre em 

solução aquosa de NaCl 3,5% (água do mar artificial), e portanto se mostraram 

eficientes nos testes de imersão. 

 Os resultados obtidos no teste de aderência mostraram que os 

revestimentos a base de TC obtidos no laboratório são passíveis de aplicações em 

embarcações ou estruturas metálicas, pois mostraram excelente aderência a este 

tipo de substrato. 
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 Por fim, como conclusão geral, pode-se afirmar que o pigmento TC, 

produzido à base de um extrato vegetal, é uma alternativa na utilização em 

formulações anti-incrustantes, já que formulações contendo o TC possuem menor 

concentração de cobre, e consequentemente uma redução de cobre liberado ao 

ambiente marinho em comparação às tintas antifouling convencionais.  
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

� Aperfeiçoar as formulações das tintas obtidas, adequando o PVC das 

mesmas para otimizar propriedades como brilho, viscosidade, etc. 

 

� Testar outras concentrações de TC, que sejam eficientes e ainda menos 

poluentes. 

 

� Testar a combinação de outros extratos vegetais com o TC. 

 

� Avaliar outras espécies de taninos para a síntese do TC. 

 

� Realizar a síntese do tanino com algum outro biocida inorgânico 

 

� Realizar ensaios de imersão in situ em ambiente totalmente marinho com 

salinidade em torno de 3,5%. 
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