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RESUMO

Neste projeto foi proposto a utilização de um hardware Tinkerforge para automatizar fotômetro LED home made. Os fotômetros construídos e acoplados a interface Tinkerforge

foram utilizados para o monitoramento de águas in situ de rios da região para amônia, fosfato e nitrito. O fotômetro construído utiliza uma fonte de luz (vermelha ou verde) e um

fotosensor  (Foto-IC S7183) Hamamatsu como detector. O circuito eletrônico do fotosensor foi modificado através da inserção de dois novos pontos de medidas, o que permite ler

o sinal em tensão. Estes pontos de medidas são ligados através de uma entrada de tensão e uma interface Tinkerforge conectado a um laptop. O sinal medido no fotosensor é

proporcional ao fluxo luminoso. Entre um LED e o fotosensor, são colocadas células com diferentes concentrações conhecidas dos respectivos íons para construção de uma

curva de calibração, a qual é obtida no laptop através dos sinais de tensão fornecidos pela interface Tinkerforge. A tensão de medida é proporcional à da luz recebida pelo

fotosensor. O Tinkerforge foi conectado ao fotômetro e a um laptop com um programa escrito em Python. Com a curva de calibração concentração x absorbância, foi possível

determinar a concentração de amostras desconhecidas.  Para amônia e fosfato utilizou-se LED de luz vermelha e para nitrito utilizou-se LED de luz verde. As análises efetuadas

para o nitrito, fosfato e amônio com o fotômetro acoplado ao Tinkerforge mostram concordância de valores com os resultados obtidos no espectrofotômetro comercial na faixa de

concentração entre 0,1 mg/mL a 100 mg/mL. Os resultados obtidos até o momento, são coerentes com os objetivos propostos no projeto. Com a utilização do Tinkerforge,

acoplado ao laptop e ao fotômetro, as medições efetuadas no fotômetro se tornaram ainda mais rápidas e precisas. 
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