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Resumo 

Este estudo objetivou analisar a distribuição e a operabilidade dos hidrantes urbanos do Centro 

Histórico de São Luís, Maranhão, através da aplicação do Sistema de Informações Geográficas (SIG), 

ferramenta de integração e análise espacial. Neste âmbito, observou-se a importância do hidrante 

urbano como um dispositivo fundamental para um serviço de combate a incêndio eficiente. Este 

trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica e documental, inicialmente; e, pesquisa 

de campo realizada mediante visitas, entrevistas e inspeções no Centro Histórico, área delimitada pela 

zona de tombamento estadual. Ao final, inferiu-se que o número de hidrantes instalados é superior ao 

que a Norma Brasileira Regulamentadora nº 12.218/2017 estabelece. Porém, eles estão mal 

distribuídos espacialmente e, em sua maioria, inoperantes, fazendo com que parte da área estudada 

continue desprotegida contra um futuro sinistro. Este cenário denota o possível comprometimento do 

trabalho do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão no combate a um incêndio na região por falta 

de suprimento de água. 
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Abstract 

ThisstudyaimedtoanalyzethedistributionandoperabilityofurbanhydrantsoftheHistoric Center of São 

Luís, Maranhão, throughtheapplicationoftheGeographicInformation System (GIS), integration tool 

andspatialanalysis. In thiscontext, it wasnotedtheimportanceofurbanfirehydrant as a fundamental 

device for anefficientfirefightingservice. 

Thisworkwasdevelopedthroughbibliographicanddocumentaryresearch, initially; and, 

fieldresearchconductedthroughvisits, interviews andinspections in theHistoric Center, 

areadelimitedbythestatetipping zone. In theend, it 

wasinferredthatthenumberofinstalledfirehydrantsishigherthantheBrazilianRegulatory Standard No. 

12.218 / 2017 establishes. However, they are spatiallypoorlydistributedandmostlyinoperative, 

leavingpartofthestudyareaunprotectedagainstanominous future. Thisscenario denotes 

thepossiblecompromiseoftheworkofthe Maranhão MilitaryFireDepartment in fighting a fire in 

theregiondueto a lackofwatersupply. 
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INTRODUÇÃO 

 

Devido ao crescimento urbano desenfreado, construção de grandes indústrias e 

edificações cada vez mais complexas, novos riscos de acidentes são gerados diariamente na 

cidade de São Luís, dentre eles o risco de incêndio. Problemas estruturais como o aumento 

considerável do número de veículos circulantes originando grandes engarrafamentos, malha 

viária antiga, rede de hidrantes urbanos obsoleta e construções verticais muito elevadas para a 

estrutura de atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) dificultam 

o atendimento especializado em caso de incêndio em uma edificação. 

Nesse tipo de sinistro, o tempo resposta é fator determinante para o sucesso da 

operação de combate a incêndio e minimização dos seus efeitos. Diante disto, destaca-se a 

importância dos hidrantes urbanos que são uma fonte avançada de captação de água que 

garante ao bombeiro militar, bem como à população, a segurança de poder contar com 

viaturas sempre abastecidas para o caso de um grande incêndio. Em São Luís, em especial em 

seu Centro Histórico, local de estudo escolhido devido à sua grande relevância histórica 

reconhecida mundialmente, à sua vulnerabilidade e à sua carga de incêndio, destaca-se que a 

rede de hidrantes urbanos está obsoleta, com equipamentos danificados, sem vazão suficiente, 

principalmente por não haver ainda uma rede de hidrantes urbanos própria, independente da 

rede domiciliar. 

Diante disto, buscou-se com esta pesquisa analisar a distribuição e a operabilidade 

dos hidrantes urbanos do Centro Histórico de São Luís, Maranhão, através da aplicação do 

Sistema de Informações Geográficas (SIG), ferramenta de integração e análise espacial. 

Secundariamente, buscou-se: i) conhecer as leis e normas em vigor referentes a hidrantes 

urbanos;ii) localizar e georreferenciar os hidrantes urbanos do Centro Histórico;iii) gerar 

dados espaciais e produtos cartográficos quanto aos hidrantes urbanos e sua área de cobertura 

do Centro Histórico; e, iv) verificar a operabilidade dos hidrantes urbanos da área de estudo. 

Para alcance dos objetivos propostos, este trabalho foi desenvolvido por meio de 

pesquisa bibliográfica, inicialmente, e de pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica, de 

acordo com Cruz e Ribeiro (2004), tem por finalidade aproximar o investigador com o que já 

foi produzido sobre o tema da pesquisa. Já a pesquisa de campo está baseada na observação 

de um fenômeno ou objeto de interesse e, normalmente, envolve a utilização de técnica de 

coleta e apresentação de dados, bem como uma discussão qualitativa dos resultados obtidos. 



No que tange ao objeto de estudo, ressalta-se a aplicação da ferramenta de Sistema 

de Informações Geográficas (SIG).Ela é uma fermenta que proporcionará melhor 

entendimento do fenômeno de distribuição espacial do sistema de hidrantes urbanos do 

Centro Histórico em virtude de correlacionar seus posicionamentos georreferenciado com 

seus determinantes no espaço geográfico, gerando subsídios científicos para uma futura 

tomada de decisão.A distribuição de hidrantes urbanos é uma questão de política pública que 

influencia diretamente na diminuição da vulnerabilidade da população da linha de risco a 

incêndios urbanos, bem como propicia ao CBMMA uma melhor prestação do serviço à 

comunidade otimizando seu tempo resposta em virtude da disponibilidade espacial segura dos 

pontos de capitação de água. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Hidrantes urbanos 

 

Os hidrantes urbanos são aparelhos instalados na rede pública de distribuição de água 

com objetivo de permitir a adaptação de bombas e/ou mangueiras para o serviço de extinção 

de incêndios. Sendo sua principal função a de subsidiar o trabalho do corpo de bombeiros 

através do suprimento de água para o pronto abastecimento de viaturas durante um sinistro, 

garantindo assim a continuidade do serviço de combate no local (MOREIRA, 2017). 

Desse modo, o êxito neste tipo de operação está diretamente relacionado à 

localização e às condições em que encontram esses dispostos, uma vez que durante uma 

ocorrência de incêndio de grande vulto, o reabastecimento dos veículos de combate faz-se 

necessário por diversas vezes devido a sua capacidade limitada de armazenamento de água, 

bem como ao grande volume desse agente extintor demandado para o debelo do fogo. Além 

disso, o deslocamento dessas viaturas, autobomba tanque e autotanque, pode ser retardado 

pela dificuldade de manobras devido ao grande porte e elevado peso, assim como em virtude 

de engarrafamento e de vias públicas estreitas enfrentados no caminho até um ponto de 

suprimento de água mais distante.Portugal et al. (2012, p. 02) destaca que: 

Dependendo da gravidade do incêndio, os veículos autotanque são insuficientes, 

havendo a necessidade de reabastecimento e/ou deslocamentos de várias viaturas 

apenas para a condução de água, além daquelas destinadas ao resgate de feridos, 

ficando ainda mais comprometidas as manobras desses veículos pesados. De fato, a 

eficiência em tais casos está diretamente ligada ao tempo-resposta e, com a limitação 

de suprimento, o tempo aumenta sensivelmente. 



Neste sentido, sendo o tempo-resposta um fator determinante para o sucesso do 

combate e minimização de danos, Sholl apud Brentano (2015, p. 45) afirma que “qualquer 

início de incêndio deve ser combatido nos seus três primeiros minutos e cada minuto 

excedente representará mais uma hora de combate ao incêndio”. Destarte, torna-se 

imprescindível que hajam sempre hidrantes urbanos operantes e com disponibilidade hídrica, 

distribuídos de forma estratégica para que possam contribuir para a segurança de todas as 

regiões urbanas habitadas. 

 

Classificação dos hidrantes urbanos 

 

Conforme ressalta a ABNT NBR 5667-1 (2006, p. 02), os hidrantes urbanos são 

“aparelhos ligados às redes de abastecimento de água que permitem a instalação de 

mangueiras ou mangotes para o combate a incêndios, podendo ser do tipo de coluna ou 

subterrâneo”. 

Conforme elucida a figura 1 A, os hidrantes urbanos de coluna, dispositivos 

instalados sobre o piso de passeios públicos, são compostos pelos seguintes componentes: 

corpo; os bujões; e os tampões. Para o acionamento deste tipo de hidrante é necessária a 

instalação do registro de gaveta, dispositivo composto por uma válvula acondicionada dentro 

de uma caixa subterrânea de concreto fechada com tampão de passeio fabricado em ferro 

fundido. Essa caixa, localizada ao lado de cada hidrante, “deverá ser inspecionada 

periodicamente para não acumular detritos os mais diversos, que possam retardar ou mesmo 

impedir a utilização rápida dos hidrantes. E a rapidez é fundamental para a eficiente utilização 

deste equipamento” (SARTE, 2008, p.45). 

Por sua vez, os hidrantes subterrâneos são “dispositivos instalados sob o piso de 

passeios públicos em uma caixa de ferro fundido, dotados de uma saída para o combate a 

incêndios ou, alternativamente, para utilização em descarga e serviços de desinfecção de redes 

de abastecimento público de água” (NBR 5667-2, 2006, p. 02). Sendo bem menos robustos 

que os hidrantes de coluna, os subterrâneos são compostos por: um corpo; um bujão; o 

tampão; haste; e, a caixa de proteção (Figura 1 B). 

Figura 1 – Hidrantes urbanos. A) de coluna. B) subterrâneo 



 
Fonte: Adaptação da ABNT NBR 5667 (2006) 

Responsabilidades sobre hidrantes urbanos 

 

A NBR 12218 (2017) que trata sobre o Projeto de rede de distribuição de água para 

abastecimento público – Procedimento, em seu tópico 5.10 Sistema de proteção contra 

incêndio por meio de hidrante urbano (SPCIHU), afirma que é de responsabilidade da 

operadora, entidade responsável pela administração do sistema de abastecimento de água, a 

definição dos pontos de instalação de hidrante urbano para combate a incêndio. Ela destaca 

ainda que na fase de concepção da rede ou na ampliação e remanejamentos dos hidrantes 

urbanos, o Corpo de Bombeiros Militar da localidade deverá ser consultado. 

Para a distribuição desses hidrantes, a operadora deve considerar requisitos presentes 

na referida legislação, tais como: o quantitativo da população e o tipo de ocupação 

predominante na região; a capacidade e pressão dinâmica da rede; a mobilidade e a 

topografia/relevo da região; o plano de urbanização; e, a legislação relativa ao uso e ocupação 

do solo.  

A Resolução nº 001 (2012) da Agência Reguladora de Serviços Públicos do 

Maranhão (ARSEP/MA), que dispõe sobre a aprovação do Regulamento de Serviços Públicos 

de abastecimento de água e coleta de esgotos sanitários, administrados pela Companhia de 

Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), em seu Capítulo VI – Dos Hidrantes, a 

presente Resolução nº 001 ARSEP/MA (2012), afirma que: 

Art.76 – A CAEMA, de acordo com as Normas vigentes e com o Corpo de 

Bombeiros, dotará de hidrantes os logradouros públicos que disponham de redes 

distribuidoras. 

§ 1º. Os agentes habilitados do Corpo de Bombeiros poderão, em caso de incêndio, 

operar registros e hidrantes da rede distribuidora.  

§ 2º. O Corpo de Bombeiros comunicará, obrigatoriamente, à CAEMA, em 24:00 h 

(vinte e quatro), as operações efetuadas nos termos deste artigo. 

§ 3º. A CAEMA fornecerá ao Corpo de Bombeiros informações sobre a rede 

distribuidora e o regime de abastecimento, sempre que solicitado. 



Por sua vez, o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Maranhão (COSCIP 

– MA), Lei nº 6546 (1995) discorre brevemente sobre hidrantes urbanos. De acordo com a 

Medida Provisória Nº 296 de 12 de julho de 2019, do Estado do Maranhão, que alterou o 

COSCIP, a instalação e manutenção dos hidrantes urbanos passou a ser de competência do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão – CBMMA. Em seu Capítulo V - Da 

Instalação de Hidrantes, ele afirma que:  

“Art. 44. Nos logradouros públicos, a instalação e a manutenção de hidrantes 

competem ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão - CBMMA.  

§ 1º Para cumprimento do disposto no caput deste artigo, o Corpo de Bombeiros 

Militar contará com o auxílio do órgão ou entidade responsável pelo sistema de 

abastecimento de água da localidade onde será instalado o hidratante. 

§ 2º Em face dessa competência, o Corpo de Bombeiros Militar terá amplo acesso a 

todas as empresas concessionárias do Sistema de Abastecimento de Água, visando 

garantir as condições técnicas imprescindíveis ao bom funcionamento de hidrantes, 

bem como ao funcionamento das viaturas destinadas ao atendimento da população 

em caso de incêndios” (NR). 

 

 

Centro histórico de São Luís - Maranhão 

 

São Luís possui o maior conjunto urbano da arquitetura civil dos séculos XVIII e 

XIX da América Latina. Preservar significa manter viva a memória e a cultura da cidade. 

Neste âmbito, destaca-se o tombamento como um instrumento de preservação de bens de 

valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e afetivo.  Ele está dividido em diferentes 

zonas urbanas de acordo com as esferas de competências e atribuições legais. O Decreto 

Estadual nº 10.089, de 6 de março de 1986, defini a área de tombamento estadual, delimitação 

do local de estudo. Esta área totaliza 220 hectares contendo aproximadamente 5.500 

edificações históricas. 

Sua arquitetura possui características peculiares. As ruas do centro histórico, traçadas 

no século XVII, obedecem a um padrão de vias estreitas que variam de sete a dez metros de 

largura, tendo as quadras as dimensões que não ultrapassam a medida de 80x80 metros. Sendo 

um espaço urbano não planejado para o uso de automóvel, adotou-se a medida preventiva de 

controle da quantidade, peso e tamanho dos veículos que transitam no local. 

 

Coleta e análise de dados 

 

O presente trabalho foi realizado por meio de pesquisas bibliográficas, documentais e 

estudo de campo. Foram realizadas visitas a instituições e órgãos públicos como: Companhia 



de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico 

(DPHAP) da Superintendência de Patrimônio Cultural do Maranhão (SPC/MA), 

Departamento de Atividades Técnicas (DAT) do CBMMA, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Esta pesquisa teve como dados principais a lista com o quantitativo e o 

endereço de localização dos hidrantes instalados na região do Centro Histórico de São Luís 

fornecida pela CAEMA. 

Partindo-se dessa lista, foram realizadas visitas in loco a cada endereço para a coleta 

das coordenadas geográficas de localização dos hidrantes; a inspeção visual de seu estado 

físico e conferência de seus componentes; a verificação de seu funcionamento através da 

abertura de seus tampões e acionamento da sua válvula de registro; bem como a medição da 

pressão da água nos hidrantes operantes e com disponibilidade hídrica. Com base nessa 

pesquisa de campo, foram analisados a quantidade, a distribuição espacial e o funcionamento 

desses dispositivos, assim como a disponibilidade hídrica em cada um. 

Para a realização dessas análises, foram utilizadas legislações a nível nacional, tais 

como: a NBR 12218/2017 da ABNT e a NBR 5667/2006 da ABNT; bem como, legislações a 

nível estadual: a Lei nº 6.546/1995 (COSCIP) do Estado do Maranhão e a Resolução nº 

001/2012 da ARSEP/MA. Destaca-se ainda que para a verificação da disposição espacial dos 

hidrantes foram utilizadas como ferramentas o aplicativo Mobile Topographer para o 

georreferenciamento de pontos; e, os softwares Google Mapse QGIS 2.18.14para a elaboração 

de mapas, os quais possibilitarem a edição e visualização espacial dos dados coletados, assim 

como a identificação visual da área de proteção de cada hidrante.  

 

Resultados e discussão 

 

Os resultados da pesquisa de campo deste trabalho foram divididos em duas etapas. 

Primeiramente, foi analisada a quantidade e a distribuição dos hidrantes urbanos existentes no 

local de estudo, tendo como ponto de partida os dados fornecidos pela CAEMA e as 

legislações estudadas. Em um segundo momento, foi verificada a operabilidade dos hidrantes 

urbanos encontrados. 

Para melhor compreensão do estudo da distribuição de hidrantes urbanos no Centro 

Histórico da cidade de São Luís – MA, inicialmente, foram descritos alguns aspectos deste 

espaço urbano observados durante o reconhecimento realizado in loco. Neste ambiente 



encontram-se diversos espaços de reunião de público, onde foi observado que os dispositivos 

de segurança contra incêndio adotados se restringem basicamente a extintores de incêndio. 

No aspecto arquitetônico, essas edificações históricas têm como um dos seus 

principais componentes estruturais a madeira. Sendo um material sólido combustível que 

queima em superfície e em profundidade, quando em combustão ele gera um incêndio de 

classe A. Este deve ser debelado através do processo de resfriamento utilizando como 

principal agente extintor a água. Além disso, destaca-se a falta de manutenção predial nesses 

locais, principalmente em suas instalações elétricas, fato este que oferece riscos de incêndio; 

bem como o abandono de casarões que gera a probabilidade de desabamento dos mesmos. 

Outras medidas de segurança analisadas foram: a inexistência do afastamento entre 

as edificações, pois as edificações são extremamente próximas umas das outras; e, a largura 

das vias que são estreitas e com limitação de circulação de veículos devido a sua estrutura 

resistir a pouco peso, o que dificulta o acesso das viaturas do CBMMA que possuem grandes 

dimensões e elevada carga. Todos esses aspectos apreciados evidenciam os riscos de incêndio 

presentes nesse ambiente, assim como a vulnerabilidade de sua população frente a uma 

possível ocorrência de grande magnitude, da qual o fogo seja o agente causador. 

Após o reconhecimento das características deste ambiente urbano, e tendo como 

ponto de partida a lista dos 32 hidrantes urbanos do Centro Histórico de São Luís – MA 

fornecida pela CAEMA, foi realizado o mapeamento de cada dispositivo in situ. Dentre esse 

total, verificou-se que 07 hidrantes são inexistentes e 03 hidrantes do tipo coluna foram 

substituídos por hidrantes do tipo subterrâneo, todos localizados na Rua Grande. Além dos 

dispositivos listados, foram constatados mais 04 novos hidrantes do tipo subterrâneo, também 

localizados na Rua Grande. Ressalta-se ainda que esses novos hidrantes integram o projeto de 

revitalização da Rua Grande, projeto este que ainda estava em andamento quando a presente 

pesquisa de campo foi realizada e ao qual não foi concebível o acesso. Portanto, tornou-se 

impossível saber o quantitativo total de hidrantes subterrâneos que ainda seriam instalados no 

local. 

Além da localização de cada dispositivo, foi analisada a operabilidade dos mesmos. 

Para melhor compreensão, foram adotadas as seguintes classificações de operabilidade: i) não 

existentes – para os hidrantes urbanos listados pela concessionária mas que não foram 

encontrados em nenhuma das visitas durante a pesquisa de campo; ii) desativados 

(desinstalar) – para os hidrantes urbanos que não possuem a caixa de registro com a válvula 

de acionamento do mesmo, sendo necessária uma reinstalação de partes dos componentes do 

hidrantes para o seu futuro uso; iii) inoperantes (fazer manutenção) -  para os hidrantes que 



não estão em funcionamento pela falta de uma peça (tampão) ou por obstrução da sua caixa 

de registro por areia, por exemplo Para estes casos, a realização de uma manutenção corretiva 

os tornarão operantes; iv) operantes com água – hidrantes urbanos em funcionamento com 

disponibilidade hídrica; e, por fim, v) operantes (sem água) – hidrantes urbanos em 

funcionamento sem disponibilidade hídrica. Ressalta-se ainda que os hidrantes subterrâneos 

por fazerem parte de um projeto que ainda estava em andamento foram classificados como 

“em instalação (subterrâneos)”. O mapa 1 ilustra a localização espacial e o status de 

operabilidade dos 36 hidrantes.Oquadro 1 apresenta o resumo estatístico sobre os status de 

operabilidade dos hidrantes urbanos estudados. 

Quadro 1 – Status de operabilidade dos hidrantes urbanos estudados 

STATUS QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Não existentes 07 19% 

Desativados (reinstalar) 06 17% 

Inoperantes (manutenção) 07 19% 

Operantes (com água) 06 17% 

Operantes (sem água) 02 6% 

Em instalação (subterrâneos) 08 22% 

TOTAL 36 100% 

Fonte: A autora (2019) 

Além da inspeção das peças e componentes dos hidrantes urbanos, foi realizada a 

medição da pressão dos 06 hidrantes operantes com disponibilidade hídrica (Figura 2). Os 

registros das medições, bem como os resultados encontrados constam no quadro 2. 

Analisando os resultados encontrados, tendo como referência os valores da NBR 12218 

(2017), verifica-se que as pressões dinâmicas encontradas estão bem inferiores aos valores 

tabelados para cada diâmetro nominal da rede de distribuição de água. 

Quadro 2 -  Medição da pressão dos hidrantes operantes (com água). 

ORDEM TIPO LOGRADOURO 

DIÂMETRO 

NOMINAL DA 

RDA* 

PRESSÃO 

DINÂMICA 

09 De coluna 
Rua da Nazareth/Esquina com a Rua da 

Palma (Praça Benedito Leite) 
150 mm 68,95 KPa 

10 De coluna 
Praça João Lisboa/Em frente ao Banco 

Santander 
150 mm 68,95 KPa 

15 De coluna Rua das Crioulas (Rua Cândido Ribeiro) 150 mm 96,52 KPa 

21 De coluna 
Rua Rio Branco com Rua da Viração 

(Polícia Civil) 
150 mm 103,42 KPa 

23 De coluna Rua Rio Branco (Faculdade de 100 mm 131 KPa 



ORDEM TIPO LOGRADOURO 

DIÂMETRO 

NOMINAL DA 

RDA* 

PRESSÃO 

DINÂMICA 

Medicina/Praça Gonçalves Dias) 

32 De coluna 
Rua de Santana com Avenida Magalhães de 

Almeida 
150 mm 124,10 KPa 

*RDA – REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

Fonte: A autora (2019). 

Por sua vez, tendo como base a Classificação de hidrantes da NBR 12218 (2017), foi 

avaliada a área de cobertura dos hidrantes urbanos do Centro Histórico de São Luís – MA. 

Pelo fato do local de estudo se caracterizar como área de ocupação especial por conter 

edificações com grande relevância histórica, a legislação estabelece que o raio de cobertura de 

cada hidrante tenha entre 300 a 600 metros. Pelos riscos e pela vulnerabilidade presentes 

nesse espaço urbano, conforme mencionados anteriormente, adotou-se neste trabalho o raio 

máximo de 300 metros de cobertura para cada hidrante, conforme ilustra a figura 14. No 

Mapa 2, foi realizado o mapeamento de densidade através de uma ferramenta do software 

QGIS 2.18.14 denominada buffers, através da qual são aplicadas circunferências com 300 

metros de raio em torno de cada dispositivo. Sendo a área de uma circunferência (Ac) 

calculada através da multiplicação de π por seu raio ao quadrado (R²), ou seja, Ac = π . R², a 

área abrangida por 01 hidrante será, teoricamente, 0,28km². 

Neste contexto, tendo a zona de tombamento estadual ao todo uma área de 2,2 km², 

seriam necessários 08 hidrantes para a abrangência de todo esse espaço. Porém, com base na 

hipótese da distribuição inadequada dos hidrantes instalados no Centro Histórico de São Luís 

– MA, aplicou-se buffers em todos os dispositivos encontrados, exceto naqueles com o status 

de “não existentes” e “desativados (reinstalar)”. Ao todo, os 23 hidrantes presentes no mapa 

02 deveriam cobrir uma área de aproximadamente 7km², isto é, uma área três vezes maior do 

que a área estudada. Porém, deve-se ressaltar que, devido à distribuição inadequada dos 

hidrantes urbanos, as circunferências se interseccionam, diminuindo consideravelmente essa 

área de cobertura. Utilizando-se de ferramentas do QGIS 2.18.14, foi possível refazer o 

cálculo da área protegida por esses 23 hidrantes subtraindo essas intersecções. Ao final, foi 

encontrado o valor de 1,71km² de área protegida, ou seja, 22% de toda a região continua 

desprotegida. 

Aprofundando mais a análise dos hidrantes através de seu status de operabilidade, foi 

elaborado o mapa 03 com a área de cobertura dos 06 hidrantes que de fato operam e têm 

disponibilidade hídrica atualmente. Esses 06 dispositivos deveriam abranger uma área total de 



1,69km² em um cenário ideal onde não houvesse as intersecções entre as circunferências. 

Todavia, refazendo-se o cálculo através do software e considerando as intersecções, chegou-

se ao valor de 1,19km² de área protegida, em outras palavras, do total de 2,2km², 54% 

(1,01km²) continua desprotegida. 

 

Figura 2 – Hidrantes 10. A) acoplamento do medidor. B) medição da pressão 

 
Fonte: A autora (2019)



 

Mapa 1 – Status da operabilidade dos hidrantes urbanos no Centro Histórico de São Luís – MA

 
Fonte: A autora (2019)



 

Mapa 2 – Área de cobertura dos hidrantes urbanos com capacidade de operação no Centro Histórico de São Luís – MA 

 

Fonte: A autora (2019)



 

Mapa 3 – Área de cobertura dos hidrantes urbanos operantes com água no Centro Histórico de São Luís – MA 

 

Fonte: A autora (2019)



 
 

 
 

CONCLUSÕES  

 

Sabe-se que para evitar um desastre provocado por um incêndio, um fator estratégico é a 

prevenção. Esta se inicia com a educação com vistas à inserção de uma cultura prevencionista na população. 

Além da prevenção, os dispositivos de segurança contra incêndio são essenciais para diminuir as perdas em 

caso da ocorrência de uma conflagração. Dentre eles, este trabalho destacou a importância do hidrante 

urbano como medida urbanística contra incêndio, a qual deve ser contemplada durante o planejamento de 

uma cidade segura. Baseando-se no fato da instalação desses dispositivos ser antiga e não passar por uma 

manutenção periódica, este trabalho teve como objetivo geral a análise da distribuição e da operabilidade 

dos hidrantes urbanos do Centro Histórico da cidade de São Luís – MA. 

Neste contexto, percebe-se que há necessidade urgente de melhoria da distribuição desses 

dispositivos, bem como a manutenção dos mesmos. Por sua aquisição ser de alto custo, em média R$ 4.000, 

conforme informado pela CAEMA, sem considerar o acréscimo dos custos de sua instalação, sugere-se que 

haja uma redistribuição desses dispositivos, uma vez que estes encontram-se superdimensionados para a área 

total do Centro Histórico. Para essa distribuição, sugere-se a utilização dos parâmetros estabelecidos na 

NBR 12218/17. 

Também destaca-se a necessidade de regularização da disponibilidade hídrica nos hidrantes, a qual 

não se encontra intermitente como havia sido informado pela concessionária. Bem como a realização de 

investimentos para melhoria da rede visando o aumento da pressão e vazão nas tubulações, posto que parte 

das canalizações são antigas por terem sido implantadas na década de 1970 e apresentam pressão dinâmica 

abaixo da exigida na legislação. Recomenda-se que seja elaborado um plano de manutenção dos hidrantes 

urbanos para que este seja executado periodicamente com objetivo de garantir a operabilidade permanente 

destes importantes dispositivos. Essa falta de manutenção impede que os hidrantes sejam usados em caso de 

incêndio, dificultando a prestação de serviço do CBMMA. 

A partir do que foi discutido, verificou-se que a hipótese do presente trabalho foi confirmada e seus 

objetivos satisfatoriamente alcançados. Além disso, comprovou-se a importância do tema tratado, uma vez 

que a localização estratégica, bem como a operabilidade de um hidrante urbano é essencial para o 

suprimento de água durante as ações de combate a incêndio realizadas pelos corpos de bombeiros militar. O 

tempo-resposta neste tipo de operação é fator primordial para seu êxito, sendo o hidrante urbano uma 

ferramenta que interfere diretamente na redução deste tempo. 

Ressalta-se ainda a importância da utilização de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

para o cadastramento de informações coletadas durante os atendimentos às ocorrências e/ou levantamentos 

de rotina prevencionista contendo dados como: georreferenciamento dos hidrantes, pressão, vazão, 

condições de manutenção de seus componentes constituintes e área de cobertura. O uso do SIG possibilita a 



 
 

 
 

análise espacial de dados que geram informações estratégicas para subsidiar a tomada de decisão. Fato este 

que possibilita a gestão, o planejamento e o uso racional dos recursos, aprimorando a prestação do serviço 

de combate a incêndio realizado pelo CBMMA. 
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