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RESUMO 

 

O hidrante urbano é um equipamento que se tem revelado eficaz no combate 
às ocorrências de incêndios em áreas urbanas. No entanto, em muitas cidades, 
os comandantes de operação enfrentam o problema de não ter hidrantes 
próximos as ocorrências. Contextualizada a importância dos hidrantes urbanos, 
este estudo realiza um inventário da quantidade instalada destes equipamentos 
nas dez cidades de maior população do Estado de São Paulo, com a finalidade 
de verificar o nível de atendimento destas cidades, as normatizações vigentes 
e a população urbana atendida por cada equipamento. Permitindo concluir que 
a quantidade de hidrantes instalada nas cidades atende as normas nacionais, 
porém olhando a relação entre equipamentos instalados e população, a 
quantidade de hidrantes aparenta não ser o suficiente. Sendo um indicativo que 
seria importante fazer outros levantamentos quantitativos como este ou 
qualitativos, para fomentar o debate entre especialistas da área. Uma vez que 
este estudo permitiu emergir o questionamento 1] se existe uma deficiência na 
quantidade de equipamentos e a literatura precisa ser enriquecida ou 2] a 
literatura normativa nacional está adequada aos conceitos construtivos, 
aglomerações urbanas, materiais etc. 
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ANALYSIS OF THE NETWORK OF STREET FIRE HYDRANTS 

INSTALLED IN THE TEN MOST POPULAR CITIES IN THE 
STATE OF SÃO PAULO 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The street fire hydrant is an equipment that has proved to be effective in fighting 
fires in urbanized areas. However, in many cities, when it is necessary to use a 
street fire hydrant, the operation chief is faced with the problem of lack of it. 
Contextualizing the importance of urban fire hydrants, this study carries out an 
inventory of the installed quantity of these equipments in the ten cities with the 
largest population in the State of São Paulo, in order to verify the level of 
service in these cities, the current regulations and the urban population served 
by each equipment. Allowing to conclude that the amount of hydrants installed 
in cities meets national standards, but looking at the relationship between 
installed equipment and population, the amount of hydrants does not seem to 
be enough. This is an indication that it would be important to carry out other 
quantitative surveys like this one or qualitative ones, to foster debate among 
specialists in the area. Since this study allowed the question 1] if there is a 
deficiency in the amount of equipment and the literature needs to be enriched or 
2] the national normative literature is adequate to the constructive concepts, 
urban agglomerations, materials etc. 

Keywords:  Street fire hydrant, quantitative analysis, Populated Cities, State of 
São Paulo. 
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1. INTRODUÇÃO  

Anualmente, cerca de 200 mil pessoas morrem em decorrência de 

incêndios, de acordo com a Organização das Nações Unidas - ONU (2022) as 

mortes relacionadas com o fogo estão entre as 15 principais causas de morte 

da população entre 5 e 29 anos.  

Conforme Tomina (2011), no Brasil as ocorrências anuais de incêndios 

estão próximas a 200 mil, estando relacionadas a causa de aproximadamente 

mil mortes e cerca de 25.000 internações de vítimas com queimaduras. 

Em particular no Estado de São Paulo, conforme dados do Corpo de 

Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo – CBPMESP, a gravidade 

do problema é expressa em números, onde em média a quantidade de 

ocorrências se manteve próxima a 50 mil no período entre 2015 e 2021, 

consumindo uma área média da ordem de 450 mil metros quadrados 

(CBPMESP, 2022). 

Não há incêndios iguais porque há muitos fatores que afetam o risco de 

incêndio e contribuem para sua gravidade. Dentre os fatores que contribuem 

diretamente para a severidade do fogo, Seito et al. (2008) destacaram a falta 

de abastecimento de água para combate a incêndios. 

Segundo o Manual de Suprimento de Água em Combate em Incêndios 

(MANUAL - CBPMESP, 2006), em áreas urbanas, os hidrantes são o principal 

meio de abastecimento de água às viaturas que estão empenhadas no 

combate de incêndios.  

Esses dispositivos públicos ou privados são conectados às redes 

municipais de água e permitem que os bombeiros captem e pressurizem a 

água no combate às chamas. No entanto, em muitas cidades, os comandantes 
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da operação enfrentam o problema de não ter hidrantes, quando estes, 

precisam ser usados.  

A título de exemplo: em janeiro de 2015, ocorreu um incêndio em um 

shopping center na Rua 25 de Março. Para extinguir este incêndio, foram 

utilizados 500.000 litros de água, quantidade de água equivalente a 100 

veículos Auto Bomba Tanque - ABT (com capacidade para 5.000 litros). O 

hidrante mais próximo com pressão suficiente estava a cerca de 3,3 km de 

distância, ou seja, se houvesse 20 veículos empenhados neste incidente, cada 

veículo teria que se deslocar ao hidrante em média 4 vezes (considerando que 

as viaturas chegam ao local com o reservatório abastecido). 

Contextualizada a importância dos hidrantes urbanos, este estudo 

pretende realizar um inventário da quantidade instalada destes equipamentos 

nas dez cidades de maior população do Estado de São Paulo, com a finalidade 

de verificar o nível de atendimento destas cidades a Instrução Técnica Nº 

34:2019 do CBPMESP e população urbana atendida por cada equipamento. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

No Brasil, as principais normas técnicas e instruções para a distribuição 

de hidrantes urbanos são: a ABNT NBR 12.218:2017 - Projeto de rede de 

distribuição de água para abastecimento público (ABNT, 2017); e a Instrução 

Técnica do CBPMESP Nº 34:2019 - Hidrante Urbano. 

 

2.1. Aspectos legais no Brasil para a instalação de hidrantes urbanos 

A NBR-12.218:2017 especifica a distância máxima entre hidrantes 

urbanos de 600 metros (com raio de ação de 300 metros) para uso em áreas 
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onde há maior probabilidade de grandes incêndios, exigindo que a vazão 

nessas áreas seja superior a 2.000 litros por minuto no dispositivo. Para áreas 

verticalmente densas e com baixa mobilidade, a distância indicada é de até 

1.200 m (com raio de ação de 600 m), e para áreas residenciais (onde há 

menor risco de grandes incêndios), a distância entre os dispositivos é de até 

1.600 m (com raio de ação de 800 m), conforme Quadro 1. 

 
Quadro 1 – NBR 12.218:2017 - Distribuição de hidrantes 

 

População Raio/distância Ocupação predominante 

< 20 mil 
habitantes 

Ponto (s) no sistema de 
abastecimento de água 

Unifamiliar adensada/comercial/patrimônio público, 
áreas horizontalizadas 

> 20 mil 
habitantes 

800 m/1.600 m 
Unifamiliar adensada/comercial/ patrimônio público, 
áreas horizontalizadas 

600 m/1.200 m 
Verticalização adensada, área de baixa mobilidade 
(trânsito intenso, vias estreitas, dificuldade de 
deslocamento) 

Ocupações 
especiais 

300 m/600 m 
Hospital, presídio, shopping, área com alto 
adensamento vertical, escola, museu, depósito 

Setor 
industrial 

300 m/600 m (conforme 
seção 5.1.2 da IT-

 34:2019) 
Área com ocupação industrial 

 
Fonte: NBR-12.218:2017. 

 

No Quadro 2, pode-se verificar que a NBR-12.218:2017 indica vazão, 

pressão e dimensionamento da rede de acordo com a ocupação principal da 

área de estudo. O zoneamento com ocupações especiais e industrial é Classe 

A, o zoneamento verticalmente denso é Classe B e o zoneamento residencial 

unifamiliar é Classe C. 
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Quadro 2 – NBR 12.218:2017 – Condições mínimas para a instalação de 
hidrantes em áreas urbanas 

Categoria 
Vazão DN - RDA 

Pressão Dinâmica na 
RDA 

L/min. L/seg. mm kPa 

A > 2 000 > 33 ≥ 300 ≥ 100 

B > 1 000 e < 2000 > 16 a 33 > 150 ≥ 100 

C 360 a 1 000 > 6 a 16 ≤ 150 ≥ 200 

D < 360 < 6 ≤ 100 ≥ 300 

Fonte: NBR-12.218:2017. 

A Instrução Técnica Nº 34:2019, segue a distância entre aparelhos 

indicada pela NBR-12.218:2017. Na Figura 1 é possível verificar a comparação 

entre o raio de atendimento e a quantidade de dispositivos necessários para 

cobrir uma área de 8,6 km2, e o ponto mais desfavorável na distância euclidiana 

de cada dispositivo. Na configuração de áreas com ocupações especiais e 

industriais (raio 300m, distância 600m), o ponto mais desfavorável está a 

424,26m de distância dos hidrantes; para áreas verticalmente densas (raio 

600m, distância 1200m), o ponto mais desfavorável está a 848,53m de 

hidrantes; para áreas com adensamentos unifamiliares (raio de 800m e 

distância de 1.600 m), o ponto mais desfavorável fica a 1.131,37 m distante de 

algum hidrante. 
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Figura 1 - Comparação do raio de atendimento e da quantidade necessária de 
equipamentos para proteger uma área de 8,6 km2 

 

 

Fonte: Autor - desenvolvido com base na NBR-12.218:2017 e IT Nº 34:2019. 

 

Analisando a Figura 1, pode-se verificar que, para atender uma área de 

8,6 quilômetros quadrados, são necessários 25 equipamentos para o caso mais 
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exigente, 9 para o médio e 4 para o menos exigente. 

 

3. LEVANTAMENTO E ANÁLISES QUANTITATIVA DOS HIDRANTES 

URBANOS INSTALADOS NAS CIDADES MAIS POPULOSAS DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

Com a finalidade de conhecer a quantidade de hidrantes instalados nas 

dez cidades de maior população do Estado de São Paulo, foi realizado um 

inventário das quantidades dos equipamentos instalados. O estudo levantou a 

quantidade de hidrantes urbanos nas cidades de: Campinas, Guarulhos, Mauá, 

Osasco, Ribeirão Preto, Santo André, São Bernardo do Campo, São José dos 

Campos, São Paulo e Sorocaba.  

Na Tabela 1 é apresentada a quantidade de hidrantes instalados em cada 

uma das 10 cidades, assim como a população urbana, a área urbanizada e a 

relação da distribuição média de hidrantes na área urbana. Para obter os dados 

apresentados na Tabela 1, foi necessário realizar os tratamentos de dados: 

 
População das cidades e a área urbana por km²: Para a obtenção da 

área urbana de cada município (cidade), foi necessário segregar as áreas 

urbanas e rurais, utilizando o software Qgis, para manipular as malhas urbanas 

dos setores censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

(2019) e a mancha urbana do IBGE (2015).  

A título de exemplo da manipulação de dados realizada, a Figura 2 

apresenta os limites do município de São Paulo-SP e a parcela deste município 

que é urbanizada. 

 Na Figura 2 é possível observar a importância de trabalhar com a área 

urbanizada do município, uma vez que é nesta área que prioritariamente os 

hidrantes urbanos devem ser instalados. Logo, considerar toda a extensão do 
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município poderia indicar a instalação de equipamentos em áreas rurais, no 

entanto, estas áreas geralmente não possuem rede de água e outros 

elementos seriam mais indicados para a captação de água pelas viaturas, tais 

como: lagos, mananciais, reservatórios etc (Manual - CBPMESP, 2006). 

Figura 2 - Limites territoriais do município de São Paulo-SP e de sua área 
urbanizada 

 
Fonte: Autor - desenvolvido com base nos materiais do IBGE (2015); IBGE (2019). 

Os dados populacionais, população que reside em área urbana, foram 

obtidos no Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE, 2020). 

Quantidade de hidrantes nas cidades: Os dados foram obtidos junto 

aos Grupamentos e Subgrupamentos de Bombeiros das cidades apresentadas 

e com o CBPMESP.  

Relação da distribuição média de hidrantes na área urbana: Esta 

distribuição média pode ser entendida como a distância média entre os 

hidrantes na área urbana. As referidas literaturas neste trabalho indicam que a 
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distância entre os hidrantes urbanos deve ser de 600 m para áreas com 

ocupações especiais e industriais; 1.200 m para áreas com verticalização 

adensada; e 1.600 m para áreas com adensamentos unifamiliares. 

Para calcular a distância média entre os equipamentos instalados 

em cada cidade, conforme apresentou a Tabela 1, utilizou-se a Equação 1. 

     (1) 

Sendo:  

dmH – distância média, entre os hidrantes urbanos, em metros; 

au – área urbana do município, em quilômetro quadrado; e 

qH – quantidade de hidrantes instalados na cidade. 

 

Tabela 1 - População urbana, área urbanizada e quantidade instalada de 
hidrantes nas cidades 

Cidade 
População 

urbana 

Área 
urbanizada 

km2 

Hidrantes 
instalados 

Distância média 
entre os hidrantes 

(m) 

CAMPINAS 1.155.288 234 659 595 

GUARULHOS 1.351.275 143 51 1.674 

MAUÁ 460.132 40 80 707 

OSASCO 680.964 59 100 768 

RIBEIRÃO PRETO 681.837 129 154 915 

SANTO ANDRÉ 693.867 70 280 500 

SÃO BERNAR. DO CAMPO 799.027 84 142 769 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 696.197 118 82 1.200 

SÃO PAULO 11.762.962 900 4.748 435 

SOROCABA 651.845 116 114 1.009 

Fonte: População urbana (SEADE, 2020); Áreas urbanizadas (IBGE, 2015 e 2019); Hidrantes 
urbanos instalados (CBPMESP, 2020); Grupamentos e Subgrupamentos locais. 
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A partir da análise da Tabela 1, pode-se observar que as 10 cidades 

atendem às indicações da norma NBR-12.218:2017 e da instrução técnica IT-

34:2019 no que tange à quantidade de equipamentos instalados, sendo: 2 

(duas) atendem à quantidade mais exigente, 6 (seis) à quantidade 

intermediária e 2 (duas) possuem a quantidade mínima indicada. Com base 

nestes dados é possível afirmar que estas dez cidades mais populosas do 

Estado de São Paulo possuem razoável nível de atendimento às normas locais 

para a instalação e distribuição de hidrantes urbanos. 

Os dados apresentados na Tabela 1, permitem ainda fazer uma 

relação entre a quantidade de habitantes urbanos por hidrante instalado, por 

mais que esse tipo de análise não esteja na literatura normativa, é uma métrica 

importante, uma vez que a principal finalidade do hidrante urbano é 

salvaguardar vidas.  

A relação ordenada (quantidade de pessoas para cada hidrante) para 

as 10 cidades estudadas segue: Campinas possui 1.753 habitantes para  cada 

hidrante, São Paulo possui 2.477 habitantes para  cada hidrante, Santo André 

possui 2.478 habitantes para  cada hidrante, Ribeirão Preto possui 4.428 

habitantes para  cada hidrante, São Bernardo do Campo possui 5.627 

habitantes para  cada hidrante, Sorocaba possui 5.718 habitantes para  cada 

hidrante, Mauá possui 5.752 habitantes para  cada hidrante, Osasco possui 

6.810 habitantes para  cada hidrante, São José dos Campos possui 8.490 

habitantes para  cada hidrante e por fim Guarulhos possui 26.496 habitantes 

para  cada hidrante. 

Analisando a quantidade de hidrantes instalados foi possível verificar 

que as cidades atendem razoavelmente as normas nacionais, porém olhando a 

relação entre equipamentos instalados e população, a quantidade de hidrantes 

aparenta não ser o suficiente, ainda mais, se fizer uma comparação com os 

dados de Ono (2000) “na cidade de Tóquio (Japão) existe um hidrante para 

cada 96 pessoas e em Nagóia um hidrante para cada 68 habitantes”.  
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As análises apresentadas devem ser levadas em consideração por 

especialistas, com a finalidade de se verificar 1] se existe uma deficiência na 

quantidade de equipamentos indicados pela norma ou 2] ou se a literatura 

normativa nacional em vigor está adequada aos conceitos construtivos, 

aglomerações urbanas, materiais etc. 

4. CONCLUSÃO  

Este estudo permitiu conhecer a literatura normativa nacional e verificar 

a importância dos hidrantes urbanos na proteção ativa contra incêndios, a 

presença destes dispositivos permite aos oficiais fazer uso de carga máxima de 

água no combate. Logo, os hidrantes ajudam a evitar que o fogo se propague e 

potencialmente aumente os danos à vida humana, ao meio ambiente e à 

propriedade. 

O exemplo de sinistro apresentado neste estudo, é um dos muitos casos 

que acontecem nas cidades brasileiras e demonstra o desafio logístico gerado 

pela ausência de hidrantes próximos a áreas com alta concentração de carga 

de incêndio. Lembrando que esse evento ocorreu na cidade de São Paulo-SP. 

Cidade que está dentre as cidades levantadas e com boa avaliação, quanto ao 

nível de atendimento às normas, no entanto, observou-se dificuldades na 

gestão de água. 

Por fim, as análises realizadas permitiram verificar que as cidades 

estudadas atendem as normas nacionais, porém olhando a relação entre 

equipamentos instalados e população, a quantidade de hidrantes aparenta não 

ser o suficiente, ainda mais, se levar em consideração dados de países 

desenvolvidos. Logo, esse estudo apresenta sua importância por contrapor 

situações com a apresentação de dados, possibilitando questionamentos e 

indicando ser de fundamental importância a realização de mais estudos como 

este ou ainda a realização de análises qualitativas para conhecer onde os 

equipamentos estão instalados e quais áreas atendem. 
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