
Dosagens Típicas de Biocidas e Mercados 

 

Mercado Tolcide PS75 (THPS 75%) Glutaraldeido 50% Isotiazolinona 1,5% 
 

Petróleo 100 ppm (mg/l) ingrediente ativo dose 250 ppm ativo dose de choque Não usado 
 

 de choque uma vez/semana por 4 horas uma vez /semana por 3 horas  
 

Celulose e 250 gr/ton papel produzido   
 

Papel 
30 -100 mg/l   

 

  

Em geral pouco usado; usado 
 

 4 vezes/dia por 40 min/período  
 

 Sistemas muito sujos: 150 mg/l THPS 50% = Glut 50% apenas para preservação de longo 
 

 
Mesma eficiência do glutaraldeido 

 prazo de coatings e aditivos 
 

   
 

 50% se o THPS for formulado/usado   
 

 também a 50% ativo na "água branca"   
 

Torre de 35-50 ppm ativo por 3 horas uma vez 35-50 ppm 3 horas uma vez > 100 ppm 
 

Resfriamento por semana por semana 24 horas de tempo de contato; o 
 

 
35-50 mg/l; 2 vezes/semana por 40 

 produto é desativado pelo H2S 
 

   
 

 min/periodo   
 

 Sistemas sujos: 150 mg/l   
 

Caulim 150 ; 200 e 250 ppm ativo   
 

     

 

Comentários: 
 
Papel: 

 
Controle de microrganismos com TOLCIDE® PS75 deve ser feito adicionando o produto intermitentemente e 

num ponto do sistema onde a agitação seja boa; Dosagem:: 30 - 100 mg/l, dependendo do tamanho do sistema e 

da quantidade de papel produzido. O numero máximo de adições é 4 vezes/dia por um máximo de 40 minutos por 

período. O sistema pode ser limpo de inicio com uma quantidade maior, ate 150 mg/litro. 
 
A Izotiazolona não é muito usada na Europa aparte da preservação de longo termo para aditivos e 

coatings. 
 
Comparado com o Glutaraldeido, em linhas gerais, se consegue a mesma eficiência com o THPS, se 

usados na mesma concentração (50% ativos) e na mesma dosagem em controle de slime em água 

branca. 
 
Torre de Resfriamento e Águas de Circulação: 

 
A dosagem também é periódica, de 35 - 100 mg/l do produto, com um máximo de adições de 2 vezes/semana, 

por 40 minutos/período. Sistemas sujos são também, de inicio, limpos com uma dose maior de 150 mg/l. 
 
Em torres de resfriamento, a dosagem de Glutaraldeido e a de THPS é, via de regra, similar. 

 
A Isotiazolona, é importante lembrar, é um produto de ação lenta; o THPS e o glutaraldeido são rápidos porque 

trabalham na membrana celular da bactéria. Tipicamente são precisas 24 horas de contacto para assegurar controle 

razoável com a isotiazolona. Isto pode ser um problema em sistemas de resfriamento porque o tempo de contato é 

pequeno. Adicionalmente, este biocida é rapidamente desativado pelo gás sulfídrico (H2S) razão pela qual não ser 

um biocida muito usado na exploração de Petróleo. 
 
Para torres de resfriamento são necessários no mínimo 100 ppm do produto (Isotiazolona) a 1.5% e talvez maior, 

se a meia vida do produto no sistema for curta. 
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