
Os PFAS (substâncias per e polifluoroalquil) 
atualmente não são regulados pela Lei da Água 
Potável Segura. Isso significa que não há padrões 
federais de água potável e o abastecimento público 
de água não precisa testar ou tratar sua água para 
verificar os níveis de PFAS de acordo com a lei federal.

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) 
estabeleceu diretrizes de saúde não obrigatórias de 
70 partes por trilhão (ppt) para PFOA e PFOS, 
individualmente ou combinados. 

No entanto, muitos cientistas e entidades reguladoras 
acreditam que esses parâmetros não protegem 
suficientemente a saúde humana. Como resultado, 
alguns estados desenvolveram diretrizes mais rígidas 
que as da EPA para os níveis de PFAS, e alguns 
estabeleceram ou estão em processo de definição de 
normas obrigatórias. 

Embora as diretrizes não sejam obrigatórias, o que 
significa que as empresas de água não são forçadas a 
testar ou tratar a água, elas oferecem alguma 
proteção.

PFAS: Orientações relativas à 
qualidade da água potável

Saiba mais: www.pfas-exchange.org

PFAS-REACH é um projeto de cinco anos financiado 
pelo Instituto Nacional de Ciências da Saúde 
Ambiental (INCSA) sob registro R01ES028311.

PFAS-PEASC é uma colaboração entre o Instituto Silent Spring, a 
Northeastern University, e a Michigan State University. Os parceiros 

de nossa comunidade incluem Testing for Pease, a Massachusetts 
Breast Cancer Coalition e o Community Action Works.

•Estudos que vinculam a exposição aos PFAS a 
vários efeitos na saúde (por exemplo, efeitos no 
sistema imunológico, fígado ou desenvolvimento 
da glândula mamária).
• O impacto nas populações vulneráveis, como 
bebês ou mulheres grávidas.
• A quantidade de água que as pessoas bebem 
diariamente.
• O nível de exposição que provavelmente 
provém da água potável comparado à dieta e a 
bens de consumo.
• Estudos moleculares que mostram o que 
acontece com os PFAS após entrarem no corpo.

As diretrizes são criadas quando as entidades 
reguladoras, após revisarem o conhecimento 
científico, calculam um nível de exposição abaixo 
do qual não se espera que ocorram efeitos na 
saúde. As entidades reguladoras consideram 
diferentes tipos de estudos e fatores ao desenvolver 
as diretrizes:

12 estados com diretrizes sobre água potável mais 
restritivas que as da EPA.

PFAS são controlados na água potável?

Por que as diretrizes variam?

Embora seja esperada alguma variação entre 
diferentes diretrizes estaduais, diretrizes mais 
recentes estão sendo definidas em níveis 
igualmente mais baixos.


