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O conduíte é um tubo que pode ser de plástico 
flexível ou rígido, também feito de metal 
galvanizado ou aço.  

É utilizado para conduzir a fiação elétrica, 
protegendo os condutores elétricos contra 
influência externas como agentes químicos, 
choques mecânicos, entre outros. 

 

Passando a fiação através do conduíte, seja por 
dentro da parede ou por fora, é muito mais fácil 
uma possível manutenção e para evitar que os fios 
fiquem espalhados. 

Mas isso não é tudo, como muitos conduítes são 
feitos de materiais isolantes, eles podem evitar que 
a fiação elétrica pegue fogo. 

TIPOS DE CONDUÍTE OU ELETRODUTO 

Em função do material usado, os conduítes ou 
eletrodutos podem ser: 

• Metálicos ou isolantes; 

• Magnéticos ou não magnéticos 

 

 

 

 

METÁLICOS (MAGNÉTICOS) 

 

Para evitar corrosões a proteção desse 
material é feita com cobertura de esmalte, 
galvanização (aplicação de uma camada 
protetora de zinco) ou capa externa plástica, 
por exemplo. 

 

ISOLANTES (NÃO MAGNÉTICOS) 

 

Feitos de materiais como o PCV, que tem 
como característica a isolação térmica, 
elétrica e à umidade, podendo ser também 
anti-chamas (recomendado). 

 
CLASSIFICAÇÃO 
 

• Rígidos 

• Curváveis; 

• Flexíveis; 

• Transversalmente elásticos 

 

ELETRODUTOS RÍGIDOS 

 

São tubos de aço sem costura, galvanizados 
a fogo e têm a função de suportar e proteger 
os fios e cabos de circuitos elétricos.  

 

 

TEMA nº46: Conduíte Elétrico ou Conduíte 
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São destinados a instalações elétricas residenciais 
e industriais como refinarias de petróleo, indústrias 
de explosivos, petroquímica, centrais elétricas e 
indústrias em geral. 

Os eletrodutos ou conduítes rígidos também são 
fabricados em PVC, porque ele tem propriedades 
de isolamento térmico e elétrico. 

 

ELETRODUTOS CURVÁVEIS 

 

São os eletrodutos que pode ser dobrado com a 
mão, usando uma força razoável, mas sem 
qualquer outra ajuda. 

 

 

ELETRODUTOS FLEXÍVEIS 

 

Os eletrodutos flexíveis podem ser metálicos, em 
geral constituídos por uma fita de aço enrolada em 
hélice, por vezes com uma cobertura impermeável 
de plástico, ou isolantes (de polietileno ou de PVC). 

 

Costuma ser aplicado em ligações de 
equipamentos que apresentem vibrações ou 
pequenos movimentos durante seu funcionamento 

 

 

 

 

 

ELETRODUTOS TRANSVERSALMENTE 
ELÁSTICOS 

 

Eletrodutos transversalmente elásticos são 
geralmente de polietileno de alta densidade, 
e são aplicados em linhas embutidas, 
principalmente em prédios residenciais e 
comerciais. Sua principal vantagem sobre 
os eletrodutos rígidos é a facilidade de 
instalação e o fato de dispensarem o uso 
das tradicionais curvas. 
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APLICAÇÃO DOS ELETRODUTOS  

 

Eletrodutos ou conduítes são aplicados em 
instalações de telefonia e instalações elétricas 
embutidas em lajes, paredes ou pisos. E também 
são aplicados em instalações enterradas, 
envelopados em concreto. 

 

O uso do eletroduto é definido de acordo com sua 
resistência mecânica (leve, médio ou pesado), e 
com a classificação quanto à propagação de 
chama. 

 

LEMBRANDO AINDA QUE: 

 

❖ A NBR 5410 deixa bem claro que caso seja 
necessário, a utilização de eletrodutos, 
estes devem-se normatizados, existem 
diversas NBR’s específicas para cada tipo 
de eletroduto, tanto para eletrodutos de 
embutir quanto para eletrodutos de 
sobrepor. 

 
Existem basicamente três normas 
importantes sobre os eletrodutos: 

 

✓ NBR 15465 Sistemas de eletrodutos 
plásticos para instalações elétricas de 
baixa tensão – Requisitos de 
desempenho; 
 

✓ NBR 5597 Eletroduto de aço-carbono e 
acessórios, com revestimento protetor e 
rosca NPT — Requisitos; 
 

✓ NBR 5598 Eletroduto de aço-carbono e 
acessórios, com revestimento protetor e 
rosca BSP — Requisitos 

FONTE: http://blogdecorwatts.com/cabos-

fios/tipos-de-eletrodutos-como-escolher/ e 

https://www.getninjas.com.br/guia/reformas-e-

reparos/eletricista/importancia-do-conduite-

eletrico/ 
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