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Texto da Comissão Alteração 

(5) Informações sobre os seguintes 

parâmetros indicadores e respetivos valores 

paramétricos: 

(5) Informações sobre os parâmetros 

indicadores enumerados no anexo I, 

parte B-A, e respetivos valores 

paramétricos. 

 Além disso, informações sobre os 

seguintes parâmetros: 

a) Cor; 
 

b) pH (concentração 

hidrogeniónica); 

 

c) Condutividade; 
 

d) Ferro; 
 

e) Manganês; 
 

f) Odor; 
 

g) Sabor; 
 

h) Dureza; a) Dureza; 

i) Minerais, aniões/catiões dissolvidos 

na água:  

b) Minerais, aniões/catiões dissolvidos 

na água: 

– Borato BO3
- – Borato B03

- 

– Carbonate CO3
2- – Carbonate C03

2- 

– Cloretos (Cl-) – Cloretos (Cl-) 

– Fluoretos (F-) – Fluoretos (F-) 
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– Hidrogenocarbonato HCO3
- – Hidrogenocarbonato HCO3

- 

– Nitratos N03
- – Nitratos N03

- 

– Nitratos N02
- – Nitratos N02

- 

– Fosfatos P04
3- – Fosfatos P04

3- 

– Silicatos Si02 – Silicatos Si02 

– Sulfato S04
2- – Sulfato S04

2- 

– Sulfureto S2
- – Sulfureto S2

- 

– Alumínio (Al) – Alumínio (Al) 

– Amónio (NH4+) – Amónio (NH4+) 

– Cálcio (Ca) – Cálcio (Ca) 

– Magnésio (Mg) – Magnésio (Mg) 

– Potássio (K) – Potássio (K) 

– Sódio (Na) – Sódio (Na) 

Estes valores paramétricos, tal como outros 

compostos não ionizados e oligoelementos, 

podem ser apresentados com um valor de 

referência e/ou uma nota explicativa; 

Estes valores paramétricos, tal como outros 

compostos não ionizados e oligoelementos, 

podem ser apresentados com um valor de 

referência e/ou uma nota explicativa; 

Or. en 

Justificação 

Os consumidores devem dispor de informações sobre o grau de dureza da água que lhes é 

fornecida, nomeadamente, para saber qual a dose correta de detergente para a roupa. Além 

disso, devem dispor de informações sobre o teor em minerais da água da torneira, para 

poderem compará-lo com o teor de minerais da água mineral engarrafada. Apesar de a 

Comissão ter proposto que os fornecedores de água facultassem esta informação aos 

consumidores, estes parâmetros não foram retomados no novo Anexo I, B-A. 

 

 

 


