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INFORMATIVO Nº 001 de 11/08/15 
 

 BAIXA UMIDADE DO AR 
 

A DEFESA CIVIL ALERTA PARA A BAIXA UMIDADE DO AR 
 

De acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde – OMS, que 
estabelece que índices de umidade relativa do ar inferiores a 60% não são adequados para a 
saúde humana e tendo em vista os estudos realizados pelo Centro de Gerenciamento de 
Emergências – CGE da Prefeitura de São Paulo, que desenvolveu a escala psicométrica que 
aponta os níveis de criticidade da umidade do ar, o Comando de Operações de Defesa Civil do 
Corpo de Bombeiros Militar, ORIENTA a população do Estado de Goiás para algumas medidas 
relativas aos baixos índices de umidade relativa do ar: 

 
ORIENTAÇÕES 

 

Umidade Relativa do Ar entre 20 e 30% - Estado de Atenção 

 Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas 
 Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, 
 Sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas etc. 
 Consumir água à vontade. 

Umidade Relativa do Ar entre 12 e 20% - Estado de Alerta 

 Observar as recomendações do estado de atenção 
 Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 e 16 horas 
 Evitar aglomerações em ambientes fechados 
 Usar soro fisiológico para olhos e narinas. 

Umidade Relativa do Ar entre abaixo de 12% - Estado Emergêncial (“estado de 
emergência”) 

 Observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta 
 Determinar a interrupção de qualquer atividade ao ar livre entre 10 e 16 horas como aulas 

de Educação Física 
 Determinar a suspensão de atividades com aglomeração de pessoas em recintos fechados 
 Durante as tardes, manter com umidade os ambientes internos, principalmente ambientes 

onde há crianças e idosos. 
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