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Analisador de Trocas Gasosas  

(CO2) com o Solo 

LILILI---8100A8100A8100A   
Medições precisas da concentração de CO2 bem como o fluxo deste gás no solo, podem ser bem desafiadoras em razão da 

produção deste gás ser fortemente influenciada por fatores bióticos e abióticos. Para auxiliar os pesquisadores desta área, a  

LI-COR Biosciences Inc. desenvolveu um sistema inovador com características que o tornam uma ferramenta indispensável. 

As câmaras do LI-8100A foram projetadas para garantir medições precisas e repetíveis. O sistema pode ser configurado de 

diversas maneiras, tendo o analisador LI-8100A como o centro de todo o sistema. O sistema é fornecido de duas formas dife-

rentes: com câmaras de medição instantânea (projetada para atender a demanda de medições rápidas em vários pontos de-

terminados) e com de câmaras estacionárias (ou multicâmaras), sendo  ideal quando o objetivo pede medições mais longas, 

sequenciais e/ou simultâneas em vários pontos determinados, com capacidade para até 16 pontos. Estão disponíveis, tam-

bém, pacotes com diversas configurações tanto com câmaras instantâneas como com câmaras estacionárias. Outra carac-

terística importante deste sistema é a capacidade de medir a umidade e/ou temperatura do solo, ocorrências de precipitação 

e radiações fotossinteticamente ativas (PAR), sendo todas elas variáveis opcionais que podem ser incluídas na configuração 

original do equipamento. Caso seja importante identificar em sua pesquisa os locais amostrados de forma precisa, 

o kit de mapeamento por GPS pode ser uma boa opção de acessório. 

Opções de Configuração do Sistema:  

 Opções de câmaras de 10 ou 

20cm  de diâmetro (8100-102 e 

8100-103, respectivamente) 

 Possibilita realizar várias medi-

ções em inúmeros locais, rapi-

damente 

 Capaz de avaliar a variabilidade 

espacial em fluxo de CO2 no 

solo. 

 Medições estacionárias total-

mente automatizadas (8100-

104 e 8100-104C) 

 Permite a avaliação dos padrões 

de fluxo de CO2 temporais 

 O desenho cuidadoso minimiza 

as perturbações ao solo ao re-

dor da câmara 

 Em conjunto com o Multiplexador, 

pode-se conectar até 16 câmaras 

estacionárias (cobrindo uma área 

de 30m de diâmetro) 

 É possível combinar ambas as câ-

maras opacas e transparentes em 

um único sistema 

 Permite a avaliação tanto da varia-

bilidade espacial quanto temporal 

 Câmaras para Medições Rápidas  Câmaras para Medições Estacionárias  Sistema com Multiplexador 

http://licor.com/env/products/soil_flux/multiplexed.html
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Recursos disponíveis: 

O software multiplataforma SoilFluxPro™ é uma ferra-
menta gratuita e poderosa que foi desenvolvida para 

visualizar e analisar os dados de fluxo coletados pelo LI-
8100A.   

 
Ele também processa os dados de traços de gases inclu-
indo N2O, CH4, isótopos de CO2 e outros, importados de 

outros analisadores. 
 

O SoilFluxPro permite ao usuário visualizar facilmente 
gráficos, combinar, editar e reprocessar dados, bem co-
mo gerar arquivos “.kml” para mapear fluxos e concen-

trações atmosféricas no  serviço de mapeamento Google 
Earth™. Ferramentas de análises garantem, também, 

protocolos otimizados das medições. 

Além do SoilFluxPro, estão disponíveis também os aplicativos do  

LI-8100A para iOS® e Android®, que permitem ao usuário con-

trolar o LI-8100A remotamente independente da configuração 

de câmaras escolhida. Você poderá executar qualquer ação 

através de seu iPhone®, iPad®, iPod® ou Android® que esteja 

disponível pelo software LI-8100A Windows Application. Utilize 

uma conexão Wi-Fi para conexões locais para qualquer LI-8100A 

com software versão V4.0.0 ou superior instalada e um cartão 

PCMCIA instalado no analisador. 

Características Exclusivas do Equipamento:  

Aplicativos para Telefones Móveis 

Sistema de alívio de pressão 

patenteado, o qual permite que 

a câmara possa monitorar tam-

bém a pressão do ambiente sob 

condições calmas ou ventosas, 

além de minimizar os pulsos de 

pressão quando a câmara se 

fecha.  

A taxa do fluxo de CO2 é calcula-

da na concentração de CO2 do ar 

ambiente circundante.  

O desenho da câmara fornece 

boa mistura sem utilizar ventila-

dores, eliminando assim pertur-

bações potenciais na pressão da 

câmara, além de possuir o siste-

ma de abrir-e-fechar automati-

camente a câmara, no caso da 

estacionária.  

Múltiplas ferramentas de inter-

face permitem que o LI-8100A 

seja totalmente operável por um 

notebook ou dispositivo móvel , 

conforme mencionado acima. 

Representante  

exclusivo no Brasil da 

Está disponível, também, o manual de instruções totalmente em língua portuguesa, Está disponível, também, o manual de instruções totalmente em língua portuguesa,   

para baixar gratuitamente no site da LIpara baixar gratuitamente no site da LI--CORCOR  


