SCHIU Engenharia de Vibração e Ruído, Unip., Lda.
5 anos ao seu serviço (2005-2010)
Necessidades em Vibração ou Ruído?
Contacte-nos! Temos uma resposta para si.
Realizamos trabalhos em todo o Território
Nacional e no estrangeiro.
www.schiu.com
Faro Avenida Villae de Milreu, Bloco E, Loja E,

Pinhal Novo Logipark, EN 5, km 8,25

SCHIU Internacional

Estoi 8005-466 Faro Portugal
T.: 00351 289 998 009 /F.: 00351 289 998 318
faro@schiu.com

2959-501 Pinhal Novo Portugal
T.: 00351 210 939 526 / F.: 00351 289 998 318
pinhalnovo@schiu.com

Pode contactar-nos em Português, Inglês,
Francês, Espanhol ou Eslovaco:
int@schiu.com

O que nos distingue?
 Elevada capacidade técnica que nos permite
encontrar soluções ajustadas às necessidades dos
Clientes para quase todos os tipos de problemas.
 Preços muito competitivos, sem perda de qualidade do
trabalho e mantendo o cumprimento de prazos, devido a uma
aposta estratégica da empresa na aquisição e desenvolvimento
de ferramentas dr
i eccionadas para o aumento de produtividade.
 Garantia de profissionalismo, idoneidade e confidencialidade
no desenvolvimento dos Estudos.
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Trabalhos Tipo Usuais

Trabalhos Realizados
(5 exemplos do conjunto de mais de 600 trabalhos já realizados)

 Mapas de Ruído de Planos Municipais de Ordenamento do
Território.
i ação, de
 Estudos de Impacte Ambiental (EIA), Ruído e/ou Vbr
Rodovias, Ferrovias, Aeroportos, Indústrias e outros tipos de fontes
de ruído (ex.: Parques Eólicos, Lnha
i s de Muita Alta Tensão).

l s do Norte
 Mapa de Ruído Municipal de 14 conceho
Alentejano (distrto
i de Portalegre).
 EIA (Ruído e Vibração) do Alargamento do Terminal de
Contentores de Alcântara (Lisboa).

i de Habitação, Escolas, Centros de
 Projectos Acústicos de Edifícos
Saúde, Auditóros,
i e outros edifícios (ex.: Ginásios, Estações de
Passageiros).

de Saúde Familar
i
i de Vila
 Projecto Acústico da Undade
Real de Santo António.

 Projectos e Execução de Medidas de Redução de Ruído e/ou de
Redução de Vibração.

i namento e execução de Estrutura Anti-vibrátil
i nso
 Dme
para coocaçã
(Viam
l
o sob motores de pscina
i
l oura; Loulé).

 Avaliação Acústica in situ de edifícios para obtenção de Licença de
Utilização.
 Avaliação da exposição ao ruído e/ou à vbraç
i ão de trabalhadores.

i ao ruído dos trabalhadores da
 Avaliação da exposção
Vidreira Algarvia (Portimão)

Acústica Ambiental

Acústica de Edifícios

 Fazemos trabalho de campo de levantamento dos níveis
sonoros, velocidades de vibração, condições atmosféricas,
reportagem fotográfica dos locais afectados, identificação dos
edifícios e pisos de interesse, etc.

 Fazemos trabalho de campo de avaliação acústica de edifícos,
i
e verificação da adequação dos níveis sonoros e/ou velocidade
de vibração actuais das zonas de implantação, de cailbração de
limitadores sonoros em bares e discotecas, de caracterização do
critério de incomodidade em simples reclamações ou processos
judiciais, etc.

 Fazemos previsões de ruído e vibração de rodovias, ferrovias,
aeroportos e diversos tipos de indústria, com softwares técnicos
apropriados.

 Fazemos previsões do desempenho acústico dos edifícios com
softwares técnicos apropra
i dos.

(DL 146/2006; DL 9/2007)

(Portaria 232/2008; DL 96/2008)

Acústica Laboral

Equipamentos e Softwares

 Analisamos os diferentes postos de trabalho e os diferentes
tipos de ruído e/ou vibração a que os trabalhadores estão
expostos, e determinamos, em conformidade, a exposição
pessoal diária ao ruído e/ou à vibração de cada trabalhador.

 4 Sonómetros de Classe 1, devidamente homologados,
verificados e calibrados (2 SOLO da 01dB; 1 NA27 da RION; 1 LxT
da Larson Davis).

 Fazemos previsões de ruído e vibração no posto de trabalho
com software técnico apropriado.
(DL 46/2006; DL 182/2006)

 1 Vibrómetro composto por 1 analisador de sinal
946A e um acelerómetro PCB 393B31.

Svantek

 2 Fontes sonoras dodecaédricas estáveis e de elevada potência e
1 máquina de percussão.
 Software Cadna A Opção XL.

Aluguer e Venda

Formação

 Alugamos equipamentos e softwares de Acústica (ex.
Sonómetros, Vibrómetro e Cadna A).

í i em
Se os Cilentes precisarem de uma Formação especfca
i -nos as suas pretensões que forneceremos
Acústca
i devem envar
uma proposta de formação com conteúdo e preço dr
i eccionados.

 Alugamos e/ou vendemos os utensílios que desenvolvemos
(ex.: Suportes em altura de 4 metros; caixas de monitorização
contínua com autonomia para 1 semana de medição; Software
NA27 Regi com gravação audio simultânea).

i com a Valor
As Formações pan
i adas em parecera
l eadas são realz
p o r Me d ida ( v e r p ro grama d e f o rmação em
http://www.valorpormedida.pt/).

