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DICAS DE EMERGÊNCIA 

Manuseio e cuidados básicos com 
mangueiras de incêndio

As mangueiras de 
incêndio estão entre os 
equipamentos importantes 
no combate ao fogo. 
Porém, é necessário saber 
manuseá-las e armazená-las, 
além de estar sempre atento 
à sua manutenção, para 
que se mantenha o bom 
funcionamento. 

Por isto, é recomendado 
que somente pessoas 
treinadas utilizem este 
equipamento, embora 
seja sempre bom ter um 
conhecimento básico para 
diminuir os riscos em uma 
situação inesperada.

Armazenamento da mangueira:
 Manter em temperatura ambiente (tanto o calor quanto o frio são 
prejudiciais à qualidade do material); 

 Guarde-a em local seco e ventilado; 

 Nunca a guarde molhada;

 Não a dobre nem a arraste pelo chão.

Enrolamento para guardar (sem estar pronta para uso):
 Estique-a e comece o rolo por uma das extremidades. Ao ter-
minar, vire o rolo de lado e use os pés para alinhar as saliências.

Fontes: Oswaldo Cren, consultor especialista contra incêndio e Aparecido Daniel Baldo-
ria, consultor e técnico de Segurança.

Manutenção da mangueira:
 Em caso de contato com produtos químicos, lave-a com deter-
gente neutro;

 Elimine os resíduos utilizando uma escova ou um jato spray; 

 Deve-se realizar uma inspeção a cada seis meses e uma manu-
tenção com testes uma vez por ano.

Na hora de usar:
 Certifique-se de que as conexões estão em bom estado e bem 
encaixadas;

 Abra e feche as válvulas gradativamente, nunca repentinamente, 
para evitar um forte golpe que a pressão da água pode causar (com 
chance de romper a mangueira);

 Manter a mangueira abaixo do nível da bomba de pressurização 
ou hidrante, aumentando, assim, a força do jato de água.

Enrolamento para pronto-uso:
 Estique-a e dobre-a ao meio, de forma que as duas pontas fi-
quem para o mesmo lado, porém, com uma distância de um me-
tro uma da outra. Comece o enrolamento pelo lado oposto das 
pontas, de forma que, ao final, as duas fiquem próximas, a cerca 
de 20 centímetros de distância. Assim, na hora de usar, basta co-
nectar a primeira ponta ao hidrante e segurar a outra para dire-
cioná-la ao fogo.  
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