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Módulo de 
Ensino MICA 
AN8640 
 

O Módulo de Instrumentação, Controle e Automação 

(MICA) é um equipamento de bancada que integra 

diversas ferramentas de hardware e software industriais, 

numa configuração flexível e versátil. Dentre os 

componentes instalados, destacam-se: 

 Controlador Lógico Programável (CLP) que opera 

no padrão IEC 61131-3, dotado de comunicação 

com PC, que permite operação e supervisão (IHM 

SCADA); 

 Sensores e atuadores com transmissão 4 a 20mA, 

que podem ser conectados de diversas formas. 

INTRODUÇÃO 

O MICA foi inicialmente concebido, desenvolvido e 

patenteado pelo Laboratório de Validação de Sistemas 

da UFMG e Laboratório de Eletrônica Aplicada e 

Controle de Processos Industriais do CEFET-MG, com 

financiamento da Eletrobrás/PROCEL. No âmbito de 

um contrato de licença de cessão de tecnologia 

envolvendo a UFMG, o CEFET-MG e a Eletrobrás, a 

Analógica redesenhou e aprimorou o equipamento, 

assumindo sua industrialização e comercialização.  

Com hardware e software reconfiguráveis o MICA 

permite, em ambiente de laboratório mas com resultados 

próximos aos das plantas industriais, a execução de 

testes, experimentos e validações de projetos de controle 

e automação que envolvam diversos sensores e 

atuadores com conexões padronizadas para sistemas 

industriais.  

APLICAÇÃO 

O MICA é destinado a atividades do ensino funcional 

dos principais itens presentes nos processos de 

automação industrial, predial e residencial que operam 

com sensores, atuadores e indicadores comandados por 

CLP. Permite o ensino de forma didática e um 

aprendizado prático, seguro e confiável. O usuário é 

familiarizado, de forma rápida e prática, com os 

dispositivos comumente encontrados nos ambientes 

industriais e passa a entender como eles são 

dimensionados, instalados e interconectados. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 O CLP utilizado é o modelo Rockwell CompactLogix 

, com 12 entradas digitais,  8 saídas digitais à relé e 

16 saídas à transistor, 4 entradas e 2 saídas analógicas 

a tensão, corrente ou medição de termopares com 

precisão de 16 bits; comunicação via porta serial 

RS232 e rede Ethernet; fonte de 24Vcc. 

 A Arquitetura de controle e automação 

disponibilizada é a tradicional CLP+SCADA, em que 

o CLP realiza as funções de interface direta do 

sistema de controle com o processo. Cabe ao CLP 

determinar o estado das chaves de campo (aberta ou 

fechada) e as medidas dos sensores das variáveis de 

processo. Esta tarefa é realizada por meio dos cartões 

de entradas discretas e analógicas. O CLP atua ainda 

sobre os dispositivos de acionamento do processo, de 

forma discreta, abrindo e fechando válvulas, ligando e 

desligando motores, ou ainda, operando de forma 

analógica, na manipulação e no posicionamento de 

válvulas ou na velocidade de motores.  

 Os sensores com função de detectores indutivo, 

fotoelétrico e capacitivo podem ser utilizados de 

forma fidedigna para simulação de processos 

industriais como: envasamento de garrafas, esteiras de 

transporte de minério, cimento entre outros. Estes 
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sensores possibilitariam a medição de variáveis como: 

velocidade de transporte, quantidade de material e 

detecção de corpos estranhos ao processo industrial 

avaliado. 

 Aplicativo  para operação e supervisão com uma tela 

básica de interface com o usuário do módulo, 

desenvolvido em software SCADA, que permite, 

além da operação e supervisão amigável das 

funcionalidades do módulo em operação remota, o 

armazenamento das variáveis medidas em um banco 

de dados através de uma comunicação  Ethernet. 

ESPECIFICAÇÕES 

CLP E SEUS MÓDULOS 

 Modelo: Rockwell Compact Logix 

 Comunicação: 
1 porta Ethernet/IP 

1 porta serial RS-232 

 Entradas Digitais: 12 entradas 24Vcc distribuídas em 2 cartões 

 Saídas Digitais: 
8 saídas a relé distribuídas em 2 cartões 

16 saídas 24Vcc a transistor 

 Entradas Analógicas: 
4 entradas de 4-20mA ou 0-10Vcc ou Termopares (J, K, T, E, R, S, N, B)  

com resolução de 16 bits  

 Saídas Analógicas: 2 saídas de 4-20mA ou 0-10Vcc com precisão de 16 bits 

 Software RSLogix 5000 com todas as linguagens de programação 

 

FONTE 

 Saída: 
19 pinos de 24Vcc 

19 pinos de 0V 

 

SENSORES DIGITAIS 

 Sensor Capacitivo: 
Distância Sensora: 8mm 

 Sensor Indutivo 
Distância Sensora: 2mm 

 Sensor Fotoelétrico 
Distância Sensora: 100mm 

 

ATUADORES 

 Sinalizadores: 
LED’s nas cores: Vermelho, Amarelo e Verde 

 Sirene: 
Alimentação: 24Vcc 

 Servo Motor 
 

ACESSÓRIOS: 
 

Caixa plástica de 2,3 litros para acomodar acessórios tais como componentes, cabos e pequenas ferramentas. 

DIMENSÕES 
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