
 
 

SUMÁRIO 
 
CE001 - Arquitetura pós-moderna em Uberaba. Menezes, Rafael; Maluf, Carmem ............... 125 
CE002 - Perfuradora de PCI. Freitas, Sergio Antonio; Queiroz, Carlos Magno Medeiros  ........... 126 
 



 
 

 125 

CE001 - Arquitetura pós-moderna em Uberaba 
 
 
Apresentador:  Menezes, Rafael 

Orientador:  Maluf, Carmem 
Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 
A pesquisa tem como base o diagnóstico da produção arquitetônica pós-moderna em Uberaba, onde sua 

contextualização sócio-econômica foi abordada através de leituras de textos de referências sobre o tema. O 
movimento moderno, que teve seu auge na década de 1970, chegou tardiamente em Uberaba, como em todo 

interior, deixando traços marcantes na cidade, onde ainda hoje podemos contemplar sua influência. 
Posteriormente, em 1980 o pós-moderno surge fazendo uma crítica as formas arquitetônicas do modernismo, o 
que refletiu também na arquitetura de Uberaba. Assim foram destacadas as principais construções referentes 
ao pós-modernismo, as quais foram identificadas em primeira instância e a partir daí catalogadas, partindo 
para o desenvolvimento prático da pesquisa. O plano de trabalho foi subdividido em duas partes, a saber: a 
primeira ateve-se ao levantamento teórico bibliográfico da história da arquitetura pós-moderna no Brasil e no 
mundo, abrangendo a questão política social e econômica que influenciou essa produção no país. Essa fase teve 

por objetivo contextualizar o momento em que essa produção ocorreu e quais os condicionantes que a 
tornaram tão disseminada pelo mundo. Com esse estudo foi possível dar prosseguimento ao plano de trabalho 
proposto, a fim de se identificar essa produção na cidade. Assim essas edificações foram relacionadas e 
mapeadas representando o movimento. Para o registro dessas edificações, foi feito o levantamento das plantas 
existentes. Todo o material adquirido para o plano de trabalho foi digitalizado. A maioria das edificações pós-

modernas foram construídas na década de 90 e destinam-se à edifícios de habitação multifamiliar. Já tinham 

suas fachadas pensadas de acordo com a interferência dos elementos pós-modernos, imprimindo-lhes uma 
característica de “maior modernidade”, embora todo o seu interior continuasse nos moldes tradicionais, sem 
incorporarem nenhum elemento “novo”.Todos os demais exemplos encontrados tratam-se de residências 
unifamiliares antigas, localizadas principalmente na região central da cidade, que foram reformadas e 
transformadas em Estabelecimentos Assistências de Saúde – EAS. A parte prática do projeto, o levantamento 
de campo, a busca das informações, históricas, sociais e arquitetônicas das edificações pós-modernas 
existentes na cidade de Uberaba permitiram uma melhor compreensão da manifestação pós-modernista e suas 

referências históricas e culturais, assim como suas referenciais anteriores, responsáveis pelas suas 
características predominantes. Os resultados dessa pesquisa nos dará uma maior autonomia para publicação de 
um artigo sobre o tema e ajudará nos estudos científicos dos futuros estudantes interessados no mesmo título, 
além de contribuir para o enriquecimentos do acervo bibliográfico, uma vez que não existe nenhum material de 
referência sobre o arquitetura pós-moderna em Uberaba. Essa catalogação poderá juntar-se a outras já 
existentes de outras instituições de ensino e pesquisa. 
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CE002 - Perfuradora de PCI 
 
 
Apresentador:  Freitas, Sergio Antonio 

Orientador:  Queiroz, Carlos Magno Medeiros 
Instituição: UNIUBE 
 
 
A automação de processos de fabricação representa um diferencial para empresas que querem que seu produto 

tenha qualidade e custo acessível aos consumidores. Seguindo esta linha de pensamento é o que trata o objeto 
deste trabalho: o desenvolvimento de uma máquina responsável pela etapa da fabricação de circuitos 

impressos que possui movimentos nos eixos XYZ. O objetivo a ser alcançado com o desenvolvimento de tal 
equipamento não é obter um equipamento de alta performance, mas um sistema de perfuração eficaz e de 
baixo custo. Visando burlar os altos custos de peças dedicadas a realizar o sensoriamento do equipamento a 
opção do reaproveitamento de peças de periféricos de computador se tornou atrativa. Dessa forma foi utilizado 
1. Mouse de esfera padrão PS/2 como encoder do sistema; 2. sensores de falta de papel de impressoras; 3. 
Motores de corrente contínua para movimentação dos eixos X e Y 4. Motor de passo para movimentação do 
eixo Z. A utilização de tais dispositivos levou a necessidade do desenvolvimento de software e hardware a fim 

de dar uma nova função a estas peças. Basicamente o sistema construído é composto por um aplicativo escrito 
em linguagem G (LabView), que enviará mensagens (via interface serial RS232) de controle a um 
microcontrolador responsável pelo controle de mais baixo nível do sistema, ou seja, controlando os drivers dos 
motores e codificando os sinais dos sensores em mensagens para envio ao aplicativo controlador. O aplicativo 
executado no microcontrolador do sistema será composto por: 1. software para decodificação do protocolo 

utilizado pelo mouse, transformando-o em um encoder; 2. Software para acionamento dos drivers dos motores. 

Como centro de controle de todo o sistema está o LabView, responsável pela leitura do arquivo contendo as 
coordenadas dos furos, implementação do algoritmo de posicionamento (PID) e visualização das variáveis de 
processo. O teste realizado consistiu no envio de coordenadas de furação ao sistema para furação em uma 
folha milimetrada. Como resultado observou-se que o encoder baseado no mouse de esfera apresentou boa 
repetitibilidade, porém não alcançou a precisão adequada ao sistema de perfuração de placas de circuito 
impresso. A facilidade que aplicativo o LabView ofereceu para desenvolvimento do sistema de controle do 
equipamento foi de fundamental importância proporcionando a construção rápida de uma aplicação complexa 

(controle de hardware, gráficos e iteração com o usurário) estável. Sua implementação do controle PID foi 
capaz realizar com eficácia o controle de posicionamento do sistema graças ao algoritmo de controle 
implementado e a facilidade de sintonia deste controlador. O sistema mecânico desenvolvido para aplicação 
mostrou ser capaz de realizar o processo de furação de forma eficaz e com velocidade compatível com o 
esperado. Já o sistema de realimentação de posição (mouse como encoder) dever ser melhorado ou mesmo 
substituído para garantir uma precisão adequada ao sistema. 
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