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RESUMO

Luz é uma forma de energia eletromagnética, formada por ondas de comprimentos diferentes.  A cor dos objetos se deve a reflexão e absorção de luz. As substâncias químicas

absorvem luz em determinados comprimentos de ondas, característica que permite determina-las quantitativa e qualitativamente. A intensidade da radiação transmitida por uma

solução pode ser determinada por um fotômetro, instrumento que compara a radiação absorvida ou transmitida por uma solução. O Raspberry Pi é um computador  simples, de

baixo custo que pode ser conectado ao fotômetro LED, obtendo-se a média dos valores de transmitância da solução. O objetivo deste trabalho é utilizar o Raspberry Pi, com

linguagem Python, para otimizar análises e determinar a qualidade dos fármacos Ácido Acetilsalicílico (AAS) e Diclofenaco, em medicamentos manipulados. Para realizar análises

desse medicamento, utilizou-se uma solução de cloreto de ferro como reagente para  formação de um complexo de cor vermelho ferrugem o qual foi  medido com o fotômetro

LED de luz verde. Os valores das absorbâncias foram calculados pela fórmula A=-log(I/Io). Os resultados obtidos nas  análises do AAS apresentam as equações A=

0,0565C-0204 para o fotômetro comercial a 540 nm e A=0,0552C-0,0164 para o fotômetro LED conectado ao Raspberry  Pi. Em relação ao medicamento AAS manipulado

resultados das análises mostraram pureza de 85%. Os dados obtidos apontam para a eficiência da união fotômetroLED-Raspberry Pi para análises de medicamentos visto que os

resultados obtidos até o momento foram semelhantes .Ressalta-se que os dados apresentados são parciais. 
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