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substituição de iluminação 
em áreas desportivas

PROJETO LUMINOTÉCNICO
Pavilhão da P.A.R.C. – Pindelo Associação 
Recreativa e Cultural.

Tipo de instalação 
Iluminação de áreas desportivas.

Local 
Pindelo – Oliveira de Azeméis.

Instalação 
Substituição de projetores de iodetos 

Solução proposta pela Primelux 

ENQUADRAMENTO
-

didatou-se a um programa da FPF e do IPDJ 
para reabilitação das instalações desportivas 
dos clubes, e foi uma das associações des-

-
ceiro que seria aplicado na colocação de um 
novo piso e na substituição da iluminação do 
campo de jogos. 

ESTUDO PRELIMINAR
O contacto com a Primelux surgiu no sentido 
de ser feito um estudo luminotécnico prelimi-
nar, para avaliar a quantidade de luminárias ne-
cessárias para ter um bom nível de iluminação 
no campo de jogos, no pressuposto que exis-
tem bastantes jogos à noite, especialmente no 

TV streaming da AFA TV. 

IMPLEMENTAÇÃO
Para a realização da obra, foi avaliado pelo 
cliente, junto da empresa do instalador, se 
cada um dos cabos de aço que atravessam 
perpendicularmente o pavilhão, junto ao 
telhado, conseguia suportar o peso de 3 ar-

-

-
gem de 8 metros. 

A distribuição de armaduras escolhida foi 
a disposição em 3-2-3-2-3-2-3, com o primeiro 
e o último cabo de aço (junto às balizas) a não 
ter nenhuma armadura. No que respeita aos 

-
ram criados dois circuitos independentes, um 

-

CONCLUSÃO

a iluminação comercializada pela Primelux 
pode criar uma distribuição de luz homogé-
nea e contribuir para um ambiente adequado 

com um bom nível de iluminação (cerca de 

termos de visibilidade e acuidade visual para 
os praticantes e para os espetadores.

A poupança energética na fatura da ele-
-

ros por mês, o que, face ao investimento total 

compra das armaduras, pelo trabalho de eletri-
cista e pelo aluguer da grua para instalação), 
permite-nos estimar um retorno do investi-
mento de aproximadamente 2 anos e meio. 
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A instalação anterior era composta por 

nas laterais do campo de jogos, ainda do tem-
po em que o ringue de jogos era a descoberto 
– anterior à construção do pavilhão. Estimou-
-se que o nível de iluminação a considerar de-

e com uma quantidade de luminárias (pontos 

PROJETO LUMINOTÉCNICO
Realizado o estudo luminotécnico preliminar 
e estimado o valor para o orçamento em cau-
sa, o clube solicitou um estudo mais porme-
norizado e otimizado aos constrangimentos 
físicos do pavilhão e dos recursos existentes 
na infraestrutura. Avançou-se para um novo 
dimensionamento, já com uma distribuição 
otimizada das luminárias. 

Nesta fase do projeto, o cliente apontou 

pelo que se alterou a distribuição das luminá-

distribuição mais homogénea no campo de 
-

luminárias e outras com apenas 2 (centradas 
no mesmo eixo longitudinal).


