
A Organização Mundial 
da Saúde refere que 
eventuais incómodos 
associados ao cloro 
são superados pelos 
benefícios da sua ação 
desinfetante para a 
segurança da água pública.

O CLORO É  
PREJUDICAL À SAÚDE?

A eventual ocorrência de cheiro ou 
sabor a cloro na água da torneira 
resulta do processo de desinfeção 
da água. O cloro permite eliminar 
bactérias e outros microrganismos 
presentes na água que é captada. 

BARREIRA DE SEGURANÇA
Uma quantidade residual de cloro é
mantida na rede para garantir 
uma barreira de segurança no 
abastecimento. Por isso, é possível que 
note um ligeiro cheiro ou sabor a 
cloro ao beber água da torneira.

DICA: Para eliminar o cheiro a cloro, basta 
deixar a água repousar cerca de meia hora 

ou guardar a água no frigorífico

30 min.

É uma escolha NATURAL!
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DA TDA T RNEIRARNEIRA



COR BRANCA OU TURVA 
A eventual ocorrência de cor branca na 
água da torneira deve-se à existência de ar 
dissolvido na água. É originada por oscilações 
de pressão nas tubagens ou reservatórios que 
tornam a água esbranquiçada. É passageira e 
não afeta a qualidade da água.

COR CASTANHA OU AVERMELHADA
A ocorrência de cor castanha ou avermelhada na 
água da torneira deve-se à presença de minerais 
como o ferro ou o manganês. Alterações na 
temperatura ou na pressão da água podem originar 
o arrastamento de eventuais depósitos de ferro nas 
tubagens metálicas. 

SUGESTÕES PARA LIDAR
COM A PERCEÇÃO 

DE COR E CHEIRO NA ÁGUA?

ESTEJA ATENTO! 
• Água estagnada na rede 

promove o crescimento 
de microrganismos (surge 
“gosto e cheiro”)

• Idade da rede origina 
depósitos de ferro  
nas tubagens. 

30 min.

DICA:  
Deixar correr 
a água 
durante 
algum
tempo até 
voltar a sair 
límpida.

É uma escolha NATURAL!
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