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N/Cotação 2/2015 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES  
 

 
MODALIDADES DE COMPRA 

 
 

- Por Importação Direta - 
 

1) Os valores cotados nesta proposta são para Importação Direta e não servem de referência 

caso a compra seja efetuada em moeda nacional (vide Item 2 abaixo), pois em muitos casos, 
os órgãos financiadores são isentos de impostos no processo de importação. No caso de 
Importação Direta, os preços cotados entendem-se em moeda estrangeira, Posto Fábrica no 
exterior e a estes valores devem ser acrescentados os custos de embalagem, frete interno até 
porto/aeroporto de embarque no exterior, frete internacional e despesas de desembaraço no 
Brasil. Estas despesas correm por conta do importador (órgão financiador) e devem ser 
incorporadas ao valor do produto. Normalmente o órgão financiador solicita ao pesquisador que 
apresente a proposta incluindo os custos de embalagem e frete interno (valor FCA).  
 
 

- Para Compra em Moeda Nacional - 
 

2) No caso da compra ser efetuada em Moeda Nacional, a importação é feita pelo fornecedor, o 

qual não mantém  o(s) equipamento(s) em estoque e tampouco tem qualquer tipo de isenção 
fiscal, portanto, além das despesas acima mencionadas, existe a incidência de impostos tanto no 
processo de importação como no faturamento em moeda nacional, tais como: Imposto de 
Importação, ICMS, PIS/COFINS e IPI quando aplicável. Além disto, também são incluídos, 
quando solicitados, os valores de frete para remessa de mercadoria até o cliente e custos de 
instalação e treinamento. 

 

Conforme solicitação de V.Sas., oferecemos: 
 

Av. Senador Queirós, 96 – 5º andar - CEP 01026-000 - SÃO PAULO - SP 
TELEFONE: (011) 3229-8344 - FAX: (011) 3228-5407  
E-MAIL: comercial@alemmar.com.br  
CNPJ: 60.833.092/0001-12  Inscrição Estadual: 102.392.705.115 

 

mailto:comercial@alemmar.com.br


Há diferentes configurações para o LI-6400XT. Oferecemos pacotes pré-configurados que 
incorporam os acessórios básicos. Todas as configurações (Q, P, F e R) já incluem o 

Sistema Injetor de CO₂.  
Caso as aplicações do(s) usuário(s) sejam somente medições gerais de fotossíntese, o 
pacote LI-6400XTP-2 deverá atender as necessidades. Este inclui toda a configuração 

mínima do sistema presente no LI-6400XTQ-2 (Sistema Injetor de CO₂ modelo 6400-01, 
Sensor Quantum Externo modelo 9901-013) e adicionalmente a Fonte de Luz LED Red/Blue 
modelo 6400-02B. 
O  LI-6400XTP-2 permite que o usuário controle a performance da luz e CO2 para medições 
rápidas nas folhas. São oferecidos também dois pacotes, LI-6400XTF-2 e LI-6400XTR-2, que 
incluem o fluorômetro de clorofila modelo 6400-40. O LI-6400XTR-2 tem as mesmas 
funcionalidades do LI-6400XTP-2 e ainda permite medições simultâneas de fluorescência 
da clorofila e trocas de gases na mesma área foliar. A única diferença entre estes dois 
últimos pacotes, é que o LI-6400XTF-2 não inclui a Fonte de Luz LED Red/Blue modelo 
6400-02B. Vejam o quadro comparativo abaixo: 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Item 1 
 

Conjunto analisador automático de fotossíntese LI-6400XTQ-2, composto de: 

 

 a) Analisador automático de fotossíntese LI-

6400XTQ-2. É um equipamento transportável, 

que pode ser utilizado tanto no campo como no 

laboratório e permite que a 

limpeza/manutenção diária seja feita pelo 

próprio usuário, evitando substanciais 

gastos de tempo. Tem tecnologia inovadora 

sendo o primeiro e único equipamento a ter os 

analisadores de gases embutidos na própria 

cabeça sensora. Apresenta um novo projeto com caminho aberto, com a bancada óptica do 

analisador de amostras abrindo diretamente para a câmara de folhas. A dinâmica da folha é 

medida em tempo real uma vez que as mangueiras de retorno entre a câmara de folhas e o 

console foram totalmente eliminadas. Com isto evita-se o transporte de gases de volta ao console 

de medição através de mangueiras que são permeáveis aos gases por difusão e que implicam em 

diferenças consideráveis entre os valores reais de concentração e os valores lidos. Não há 

nenhum retardo de tempo para confundir correlações entre troca de gases e mudanças em 

variáveis ambientais motrizes como luz, fração molar de CO2, etc. A ausência de retardo permite 

controle automático rápido da umidade na câmara em pontos definidos pelo usuário, mesmo 

quando a taxa de transpiração está mudando. A ausência de mangueiras de retorno também 

elimina tempos de equilíbrio devidos à adsorção de vapor d’água nas paredes das mangueiras. A 

cabeça sensora do LI-6400XT tem embutidos quatro (4) analisadores infravermelhos não 

dispersivos, completos, de caminhos duplos, ambos medindo concentrações absolutas de 

CO2 e H2O, um par de analisadores (um de CO2 e outro de H2O) controlam os gases de 

referência, já os 2 analisadores restantes controlam a concentração dos gases na amostra. 

A radiação infravermelha originada pela fonte do analisador de amostra, passa pela câmara de 

folhas e é refletida duas vezes em ângulo de 90°, por espelhos dourados. Os espelhos são 

dourados para reforçar a reflexão infravermelha e garantir estabilidade por longos períodos. Após 

ser refletida duas vezes através da câmara de folhas onde ocorre a absorção do infravermelho, a 

radiação passa através de um disco giratório de filtros e atinge o detector do analisador de 



amostra. O disco giratório tem 4 filtros para as bandas de referencia e absorção do CO2 e do H2O. 

Estes filtros têm uma ótima rejeição das radiações infravermelhas externas aos comprimentos de 

onda de interesse, eliminando os efeitos de outros gases absorventes de infravermelho. O 

analisador de referencia mede as concentrações dos gases de entrada e está localizado 

diretamente abaixo do analisador de amostra. Os analisadores de amostra e de referencia podem 

ser comparados em qualquer momento, manual ou automaticamente, sem alterar as condições 

na câmara de folhas e em tempo real. Os detectores dos analisadores de amostra e de referencia 

e o disco giratório de filtros estão localizados em um compartimento selado que é continuamente 

purgado de CO2 e vapor d’água para prevenir qualquer interferência. O console de controle 

combina um sistema de aquisição de dados com um computador de alta velocidade para 

processamento e coleta de dados dedicados. Conversores D/A de alta velocidade suportam 

aplicações de respostas rápidas. O mostrador é do tipo LCD com iluminação de fundo e contraste 

programável e apresenta 8 linhas de 40 caracteres que permite a leitura simultânea de 12 

variáveis experimentais ou de até 3 diferentes gráficos simultaneamente, em tempo real. 

Apresenta teclado de membrana com dados em ASCII, com 66 teclas, totalmente selado e 

resistente a ambientes agressivos. A interligação da cabeça sensora com o console é feita por 

um conjunto de mangueiras especiais e cabos elétricos, envoltos em uma proteção, com cerca de 

2 m de comprimento. O sistema pode ser alimentado por um conjunto de baterias de 12 VDC ou 

pela rede elétrica através do módulo 6400-70 (opcional). Dispõe de canais analógicos e digitais 

de entrada e saída para conexão de sensores externos, programáveis pelo usuário. É possível 

dentro da câmara de folhas, o controle da umidade e o controle do teor de CO2 através do 

sistema injetor de CO2 6400-01. O controle da temperatura é feito através de sistemas Peltier 

integrados. É possível controlar a intensidade luminosa dentro da câmara de folhas com o uso da 

fonte de luz LED 6400-02 (opcional) e/ou do fluorômetro 6400-40 (opcional). A radiação PAR 

dentro da câmara Standard é medida por um sensor GaAsP embutido e a radiação PAR externa 

pode ser medida por um sensor quantum  9901-013. Possui poderoso e flexível programa interno 

que permite a total programação do equipamento pelo usuário, a coleta e armazenamento dos 

dados medidos, a escolha da tela em tempo real, com os parâmetros a serem indicados, a 

execução automática de gráficos em tempo real na tela, a transferência dos dados armazenados 

para um computador externo através da saída RS-232, a simulação da operação e programação 

do LI-6400XT em um computador externo, como uma ótima ferramenta de treinamento, ou ser 

utilizado como um terminal remoto para controlar o LI-6400XT. É possível também a conexão de 

um leitor de código de barras para leitura de identificação de etiquetas de amostras. Permite a 



utilização de diversas câmaras (opcionais) para diferentes tipos de folhas, plantas e solos. O 

novo sistema de comunicação permite a intercomunicação entre diferentes analisadores LI-

6400XT em rede para troca de dados, bem como acesso remoto tanto para programação, baixar 

e analisar dados, como para análise de dados e avaliação do equipamento à distância, para 

verificação de eventuais problemas operacionais. Apresenta as seguintes características técnicas: 

 

Analisador de CO2 

Tipo: infravermelho não dispersivo, absoluto, de caminho aberto, embutido na cabeça sensora 

Faixa de medição: 0 a 3.000 mol.mol-1 

Largura de banda: 10 Hz 

Sensor: de estado sólido, com sensibilidade mínima à movimentação 

Precisão: desvio máximo de  5 mol.mol-1 na faixa de  0 a 1.500 mol.mol-1 e de  10 mol.mol-1 

na faixa de 1.500 a 3.000 mol.mol-1 

 

Analisador de H2O 

Tipo: infravermelho não dispersivo, absoluto, de caminho aberto, embutido na cabeça sensora 

Faixa de medição: 0 a 75 mmol.mol-1, ou temperatura de ponto de orvalho de 40 °C 

Largura de banda: 10 Hz 

Precisão: desvio máximo de  1,0 mmol.mol-1 na faixa de 0 a 75 mmol.mol-1 

 

Temperatura 

Faixa de operação: temperatura ambiente entre 0 e 50 °C. Grande amplitude térmica para 

suportar situações adversas. 

Controle: câmara de folhas pode ser aquecida ou resfriada a  6 °C da temperatura ambiente, 

com resolução de 0,2 °C 

 

Vazão de ar 

0 a 700 mol.s-1 com o injetor de CO2 6400-01 instalado ou 150 a 1.000 mol.s-1 sem o injetor de 

CO2 

Pressão 

Faixa: 65 a 110 kPa absoluto, com precisão de  0,1% de fim de escala e resolução de 0,002 kPa 



 

Luminosidade dentro da câmara de folhas Standard 

Faixa: PAR de 0 a 3.000 mol.m-2s-1, com resolução  1 mol.m-2s-1 

 

Console 

Memória: 128 MB RAM para operação e 64 MB de memória flash para armazenamento de dados 

Alimentação: 10,5 a 15 VDC; máximo de 4 A (picos momentâneos  10 A) 

 

Comunicação 

Saída RS-232 com arquitetura DTE e adaptador para USB 

Formato: ASCII definível pelo usuário 

Conector para expansão: aceita tanto Compact Flash como Ethernet 

Cartão Compact Flash: Grau Industrial (incluso) 

Cartão Ethernet: tipo 1 CF, 10/100 Mbps (incluso) 

 

Adaptador LAN: o usuário pode compartilhar os dados obtidos, através da internet e em 

tempo real, com outros grupos em rede. Também permite ao fabricante acesso remoto ao 

equipamento para avaliar dados e para diagnosticar o aparelho. 

 

Acompanha console, cabeça sensora com câmara de folhas Standard de 6 cm2, sensor interno 

PAR, 4 baterias recarregáveis 6400-03, carregador de bateria LI-6020, cabo RS232 de 9 para 9 

pinos e adaptador USB serial, CD com programa para Windows e Macintosh, DVD de 

treinamento operacional do LI-6400XT, jogo de peças de material de consumo, maleta para 

transporte e CD com manual de operação em inglês. Marca Li-Cor/USA.  

 

b) Conjunto injetor de CO2, 6400-01. Consiste de um controlador eletrônico e de uma fonte de 

CO2, que utiliza mini-cartuchos (12 g, CO2 líquido, puro) para uso em campo ou permite conectar 

um tanque de CO2 quando em uso no laboratório ou casa de vegetação. Todo o conjunto é 

integrado diretamente no console do LI-6400 sem necessidade de nenhum módulo de controle ou 

baterias externas adicionais. O injetor fornece uma alimentação constante de CO2 de 50 a 2.000 

mol.mol-1. O CO2 é controlado injetando-se uma jorro de CO2 puro na corrente de ar, que é 



isenta de CO2.  A taxa de injeção de CO2 puro varia de acordo com a demanda da câmara de 

folhas ou do teor de CO2 pretendido, conforme opção do usuário. O 6400-01 facilita medições 

em concentrações elevadas de CO2 e também facilita a geração de curvas A-Ci. O injetor é 

totalmente controlado pelo usuário através do programa incorporado no LI-6400, permitindo 

ajustar o nível de CO2 manualmente pelo console, ou utilizar o AutoPrograma para fazer 

medições em uma série de concentrações diferentes. O conjunto foi projetado com materiais 

resistentes, para operações seguras. Um mini-cartucho de 12 g possibilita até 8 h de operação no 

campo. Os cartuchos são acessados externamente, tornando-os de fácil substituição. 

 

c) Sensor quantum externo 9901-013. Para medir a radiação fotossinteticamente ativa (PAR) no 

ambiente externo das câmaras de folhas. Compatível com todas as câmaras para folhas e com o 

fluorômetro 6400-40. 

 

O conjunto inclui ainda: 

8 caixas de cilindros de CO2  

6 potes de Drierite    

4 potes de Soda lime. 

Marca Li-Cor/USA. Para maiores informações, acesse o catálogo abaixo: 

 

 

 

 
Preço Unitário: US$ 40.225,00 
 

Item 2 – Alternativa para o item 1 
 

Conjunto analisador automático de fotossíntese LI-6400XTP-2, composto de: 

 a) Analisador automático de fotossíntese LI-

6400XTP-2. É um equipamento transportável, que 

pode ser utilizado tanto no campo como no 

laboratório e permite que a limpeza/manutenção 

diária seja feita pelo próprio usuário, evitando 

substanciais gastos de tempo. Tem tecnologia 

Catálogo 
LI-6400XT 



inovadora sendo o primeiro e único equipamento a ter os analisadores de gases embutidos na 

própria cabeça sensora. Apresenta um novo projeto com caminho aberto, com a bancada óptica 

do analisador de amostras abrindo diretamente para a câmara de folhas. A dinâmica da folha é 

medida em tempo real uma vez que as mangueiras de retorno entre a câmara de folhas e o 

console foram totalmente eliminadas. Com isto evita-se o transporte de gases de volta ao console 

de medição através de mangueiras que são permeáveis aos gases por difusão e que implicam em 

diferenças consideráveis entre os valores reais de concentração e os valores lidos. Não há 

nenhum retardo de tempo para confundir correlações entre troca de gases e mudanças em 

variáveis ambientais motrizes como luz, fração molar de CO2, etc. A ausência de retardo permite 

controle automático rápido da umidade na câmara em pontos definidos pelo usuário, mesmo 

quando a taxa de transpiração está mudando. A ausência de mangueiras de retorno também 

elimina tempos de equilíbrio devidos a sorção de vapor d’água nas paredes das mangueiras. A 

cabeça sensora do LI-6400XT tem embutidos quatro (4) analisadores infravermelhos não 

dispersivos, completos, de duplos caminhos, ambos medindo concentrações absolutas de 

CO2 e H2O, um par de analisadores (um de CO2 e outro de H2O) controlam os gases de 

referência, já os 2 analisadores restantes controlam a concentração dos gases na amostra. 

A radiação infravermelha originada pela fonte do analisador de amostra, passa pela câmara de 

folhas e é refletida duas vezes em ângulo de 90°, por espelhos dourados. Os espelhos são 

dourados para reforçar a reflexão infravermelha e garantir estabilidade por longos períodos. Após 

ser refletida duas vezes através da câmara de folhas onde ocorre a absorção do infravermelho, a 

radiação passa através de um disco giratório de filtros e atinge o detector do analisador de 

amostra. O disco giratório tem 4 filtros para as bandas de referencia e absorção do CO2 e do H2O. 

Estes filtros têm uma ótima rejeição das radiações infravermelhas externas aos comprimentos de 

onda de interesse, eliminando os efeitos de outros gases absorventes de infravermelho. O 

analisador de referencia mede as concentrações dos gases de entrada e está localizado 

diretamente abaixo do analisador de amostra. Os analisadores de amostra e de referencia podem 

ser comparados em qualquer momento, manual ou automaticamente, sem alterar as condições 

na câmara de folhas e em tempo real. Os detectores dos analisadores de amostra e de referencia 

e o disco giratório de filtros estão localizados em um compartimento selado que é continuamente 

purgado de CO2 e vapor d’água para prevenir qualquer interferência. O console de controle 

combina um sistema de aquisição de dados com um computador de alta velocidade para 

processamento e coleta de dados dedicados. Conversores D/A de alta velocidade suportam 

aplicações de respostas rápidas. O mostrador é do tipo LCD com iluminação de fundo e contraste 



programável e apresenta 8 linhas de 40 caracteres que permite a leitura simultânea de 12 

variáveis experimentais ou de até 3 diferentes gráficos simultaneamente, em tempo real. 

Apresenta teclado de membrana com dados em ASCII, com 66 teclas, totalmente selado e 

resistente a ambientes agressivos. A interligação da cabeça sensora com o console é feita por um 

conjunto de mangueiras especiais e cabos elétricos, envoltos em uma proteção, com cerca de 2 

m de comprimento. O sistema pode ser alimentado por um conjunto de baterias de 12 VDC ou 

pela rede elétrica através do módulo 6400-70 (opcional). Dispõe de canais analógicos e digitais 

de entrada e saída para conexão de sensores externos, programáveis pelo usuário. É possível 

dentro da câmara de folhas, o controle da umidade e o controle do teor de CO2 através do 

sistema injetor de CO2 6400-01. O controle da temperatura é feito através de sistemas Peltier 

integrados. É possível controlar a intensidade luminosa dentro da câmara de folhas com o uso da 

fonte de luz LED 6400-02 e/ou do fluorômetro 6400-40 (opcional). A radiação PAR dentro da 

câmara Standard é medida por um sensor GaAsP embutido e a radiação PAR externa pode ser 

medida por um sensor quantum  9901-013. Possui poderoso e flexível programa interno que 

permite a total programação do equipamento pelo usuário, a coleta e armazenamento dos dados 

medidos, a escolha da tela em tempo real, com os parâmetros a serem indicados, a execução 

automática de gráficos em tempo real na tela, a transferência dos dados armazenados para um 

computador externo através da saída RS-232, a simulação da operação e programação do LI-

6400XT em um computador externo, como uma ótima ferramenta de treinamento, ou ser utilizado 

como um terminal remoto para controlar o LI-6400XT. É possível também a conexão de um leitor 

de código de barras para leitura de identificação de etiquetas de amostras. Permite a utilização de 

diversas câmaras (opcionais) para diferentes tipos de folhas, plantas e solos. O novo sistema de 

comunicação permite a intercomunicação entre diferentes analisadores LI-6400XT em rede para 

troca de dados, bem como acesso remoto tanto para programação, baixar e analisar dados, como 

para análise de dados e avaliação do equipamento à distância, para verificação de eventuais 

problemas operacionais. Apresenta as seguintes características técnicas: 

 

Analisador de CO2 

Tipo: infravermelho não dispersivo, absoluto, de caminho aberto, embutido na cabeça sensora 

Faixa de medição: 0 a 3.000 mol.mol-1 

Largura de banda: 10 Hz 

Sensor: de estado sólido, com sensibilidade mínima à movimentação. 



Precisão: desvio máximo de  5 mol.mol-1 na faixa de  0 a 1.500 mol.mol-1 e de  10 mol.mol-1 

na faixa de 1.500 a 3.000 mol.mol-1 

 

Analisador de H2O 

Tipo: infravermelho não dispersivo, absoluto, de caminho aberto, embutido na cabeça sensora. 

Faixa de medição: 0 a 75 mmol.mol-1, ou temperatura de ponto de orvalho de 40 °C 

Largura de banda: 10 Hz 

Precisão: desvio máximo de  1,0 mmol.mol-1 na faixa de 0 a 75 mmol.mol-1 

 

Temperatura 

Faixa de operação: em temperaturas ambiente entre 0 e 50 °C. Grande amplitude térmica para 

suportar situações adversas. 

Controle: câmara de folhas pode ser aquecida ou resfriada a  6 °C da temperatura ambiente, 

com resolução de 0,2 °C 

 

Vazão de ar 

0 a 700 mol.s-1 com o injetor de CO2 6400-01 instalado ou 150 a 1.000 mol.s-1 sem o injetor de 

CO2 

 

Pressão 

Faixa: 65 a 110 kPa absoluto, com precisão de  0,1% de fim de escala e resolução de 0,002 kPa 

 

Luminosidade dentro da câmara de folhas Standard 

Faixa: PAR de 0 a 3.000 mol.m-2s-1, com resolução  1 mol.m-2s-1 

 

Console 

Memória: 128 MB RAM para operação e 64 MB de memória flash para armazenamento de dados 

Alimentação: 10,5 a 15 VDC; máximo de 4 A (picos momentâneos  10 A) 



 

Comunicação 

Saída RS-232 com arquitetura DTE e adaptador para USB 

Formato: ASCII definível pelo usuário 

Conector para expansão: aceita tanto Compact Flash como Ethernet 

Cartão Compact Flash: Grau Industrial (incluso) 

Cartão Ethernet: tipo 1 CF, 10/100 Mbps (incluso) 

 

Adaptador LAN: o usuário pode compartilhar os dados obtidos, através da internet e em 

tempo real, com outros grupos em rede. Também permite ao fabricante acesso remoto ao 

equipamento para avaliar dados e para diagnosticar o aparelho. 

 

Acompanha console, cabeça sensora com câmara de folhas Standard de 6 cm2, sensor interno 

PAR, 4 baterias recarregáveis 6400-03, carregador de bateria LI-6020, cabo RS232 de 9 para 9 

pinos e adaptador USB serial, CD com programa para Windows e Macintosh, DVD de 

treinamento operacional do LI-6400XT, jogo de peças de material de consumo, maleta para 

transporte e CD com manual de operação em inglês.  

 

b) Conjunto injetor de CO2, 6400-01. Consiste de um controlador eletrônico e de uma fonte de 

CO2, que utiliza mini cartuchos (12 g, CO2 líquido, puro) para uso em campo ou permite conectar 

um tanque de CO2 quando em uso no laboratório ou casa de vegetação. Todo o conjunto é 

integrado diretamente no console do LI-6400 sem necessidade de nenhum módulo de controle ou 

baterias externas adicionais. O injetor fornece uma alimentação constante de CO2 de 50 a 2.000 

mol.mol-1. O CO2 é controlado injetando-se uma jorro de CO2 puro na corrente de ar, que é 

isenta de CO2.  A taxa de injeção de CO2 puro varia de acordo com a demanda da câmara de 

folhas ou do teor de CO2 pretendido, conforme opção do usuário. O 6400-01 facilita medições em 

concentrações elevadas de CO2 e também facilita a geração de curvas A-Ci. O injetor é 

totalmente controlado pelo usuário através do programa incorporado no LI-6400, permitindo 

ajustar o nível de CO2 manualmente pelo console, ou utilizar o Auto Programa para fazer 

medições em uma série de concentrações diferentes. O conjunto foi projetado com materiais 

resistentes, para operações seguras. Um mini cartucho de 12 g possibilita até 8 h de operação no 

campo. Os cartuchos são acessados externamente, tornando-os de fácil substituição. 



 

c)  Fonte de luz LED, azul/vermelha, 6400-02B. Compatível com a câmara de folhas Standard 

de 6 cm2. Utilizada para simular a fotossíntese em diferentes condições de iluminação. O uso de 

LEDs com baixa potencia de consumo os torna uma fonte de luz ideal por causa de seu pequeno 

tamanho, serem alimentados pela bateria do LI-6400, minimizam a influencia da fonte de luz na 

temperatura das folhas, além de ser possível o controle de sua intensidade através do programa 

do LI-6400. LEDs vermelhos fornecem radiação com comprimento de onda de 665 nm (nominal) 

enquanto que LEDs azuis fornecem comprimento de onda de 470 nm. O 6400-02B fornece uma 

luz actínica para induzir a fotossíntese e um componente azul, crucial para o estudo da cinética 

estomática. A intensidade de luz é continuamente variável em toda a faixa de 0 a 2.000 mol.m-

2.s-1 de modo que é possível especificar qualquer nível de iluminação sem necessidade de efetuar 

ajustes ou trocar filtros. É possível a geração automática e desacompanhada de curvas de luz a 

partir de valores pré-fixados pelo usuário. A fonte de luz é instalada em substituição à parte 

superior da câmara de folhas Standard. Marca Li-Cor/USA. 

 

d) Sensor quantum externo 9901-013. Para medir a radiação fotossinteticamente ativa (PAR) no 

ambiente externo das câmaras de folhas. Compatível com todas as câmaras para folhas e com o 

fluorômetro 6400-40. 

 

O conjunto inclui ainda: 

 

 8 caixas de cilindros de CO2,  

 6 potes de Drierite e  

 4 potes de Soda lime. 

 

Marca LI-COR/USA. Para maiores informações, acesse o catálogo abaixo: 

 

 

 

 

 

Preço Unitário: US$ 43.625,00 
 

Catálogo 
LI-6400XT 



Item 3 – Alternativa para os itens 1 e 2 
 

Conjunto analisador automático de fotossíntese e fluorescência LI-6400XTF-2, composto de: 

 

a) Analisador automático de fotossíntese LI-6400XTF-2. É 

um equipamento transportável, que pode ser utilizado 

tanto no campo como no laboratório e permite que a 

limpeza/manutenção diária seja feita pelo próprio 

usuário, evitando substanciais gastos de tempo. Tem 

tecnologia inovadora sendo o primeiro e único 

equipamento a ter os analisadores de gases embutidos na 

própria cabeça sensora. Apresenta um novo projeto com 

caminho aberto, com a bancada óptica do analisador de 

amostras abrindo diretamente para a câmara de folhas. A 

dinâmica da folha é medida em tempo real uma vez que as mangueiras de retorno entre a câmara 

de folhas e o console foram totalmente eliminadas. Com isto evita-se o transporte de gases de 

volta ao console de medição através de mangueiras que são permeáveis aos gases por difusão e 

que implicam em diferenças consideráveis entre os valores reais de concentração e os valores 

lidos. Não há nenhum retardo de tempo para confundir correlações entre troca de gases e 

mudanças em variáveis ambientais motrizes como luz, fração molar de CO2, etc. A ausência de 

retardo permite controle automático rápido da umidade na câmara em pontos definidos pelo 

usuário, mesmo quando a taxa de transpiração está mudando. A ausência de mangueiras de 

retorno também elimina tempos de equilíbrio devidos a sorção de vapor d’água nas paredes das 

mangueiras. A cabeça sensora do LI-6400XT tem embutidos quatro (4) analisadores 

infravermelhos não dispersivos, completos, de duplos caminhos, ambos medindo 

concentrações absolutas de CO2 e H2O, um par de analisadores (um de CO2 e outro de H2O) 

controlam os gases de referência, já os 2 analisadores restantes controlam a concentração 

dos gases na amostra. A radiação infravermelha originada pela fonte do analisador de amostra, 

passa pela câmara de folhas e é refletida duas vezes em ângulo de 90°, por espelhos dourados. 

Os espelhos são dourados para reforçar a reflexão infravermelha e garantir estabilidade por 

longos períodos. Após ser refletida duas vezes através da câmara de folhas onde ocorre a 

absorção do infravermelho, a radiação passa através de um disco giratório de filtros e atinge o 

detector do analisador de amostra. O disco giratório tem 4 filtros para as bandas de referencia e 



absorção do CO2 e do H2O. Estes filtros têm uma ótima rejeição das radiações infravermelhas 

externas aos comprimentos de onda de interesse, eliminando os efeitos de outros gases 

absorventes de infravermelho. O analisador de referencia mede as concentrações dos gases de 

entrada e está localizado diretamente abaixo do analisador de amostra. Os analisadores de 

amostra e de referencia podem ser comparados em qualquer momento, manual ou 

automaticamente, sem alterar as condições na câmara de folhas e em tempo real. Os detectores 

dos analisadores de amostra e de referencia e o disco giratório de filtros estão localizados em um 

compartimento selado que é continuamente purgado de CO2 e vapor d’água para prevenir 

qualquer interferência. O console de controle combina um sistema de aquisição de dados com um 

computador de alta velocidade para processamento e coleta de dados dedicados. Conversores 

D/A de alta velocidade suportam aplicações de respostas rápidas. O mostrador é do tipo LCD 

com iluminação de fundo e contraste programável e apresenta 8 linhas de 40 caracteres que 

permite a leitura simultânea de 12 variáveis experimentais ou de até 3 diferentes gráficos 

simultaneamente, em tempo real. Apresenta teclado de membrana com dados em ASCII, com 66 

teclas, totalmente selado e resistente a ambientes agressivos. A interligação da cabeça sensora 

com o console é feita por um conjunto de mangueiras especiais e cabos elétricos, envoltos em 

uma proteção, com cerca de 2 m de comprimento. O sistema pode ser alimentado por um 

conjunto de baterias de 12 VDC ou pela rede elétrica através do módulo 6400-70 (opcional). 

Dispõe de canais analógicos e digitais de entrada e saída para conexão de sensores externos, 

programáveis pelo usuário. É possível dentro da câmara de folhas, o controle da umidade e o 

controle do teor de CO2 através do sistema injetor de CO2 6400-01. O controle da temperatura é 

feito através de sistemas Peltier integrados. É possível controlar a intensidade luminosa dentro da 

câmara de folhas com o uso da fonte de luz LED 6400-02 (opcional) e/ou do fluorômetro 6400-

40 (incluso). A radiação PAR dentro da câmara Standard é medida por um sensor GaAsP 

embutido e a radiação PAR externa pode ser medida por um sensor quantum  9901-013. Possui 

poderoso e flexível programa interno que permite a total programação do equipamento pelo 

usuário, a coleta e armazenamento dos dados medidos, a escolha da tela em tempo real, com os 

parâmetros a serem indicados, a execução automática de gráficos em tempo real na tela, a 

transferência dos dados armazenados para um computador externo através da saída RS-232, a 

simulação da operação e programação do LI-6400XT em um computador externo, como uma 

ótima ferramenta de treinamento, ou ser utilizado como um terminal remoto para controlar o LI-

6400XT. É possível também a conexão de um leitor de código de barras para leitura de 

identificação de etiquetas de amostras. Permite a utilização de diversas câmaras (opcionais) 



para diferentes tipos de folhas, plantas e solos. O novo sistema de comunicação permite a 

intercomunicação entre diferentes analisadores LI-6400XT em rede para troca de dados, bem 

como acesso remoto tanto para programação, baixar e analisar dados, como para análise de 

dados e avaliação do equipamento à distância, para verificação de eventuais problemas 

operacionais. Apresenta as seguintes características técnicas: 

 

Analisador de CO2 

Tipo: infravermelho não dispersivo, absoluto, de caminho aberto, embutido na cabeça sensora 

Faixa de medição: 0 a 3.000 mol.mol-1 

Largura de banda: 10 Hz 

Sensor: de estado sólido, com sensibilidade mínima à movimentação 

Precisão: desvio máximo de  5 mol.mol-1 na faixa de  0 a 1.500 mol.mol-1 e de  10 mol.mol-1 

na faixa de 1.500 a 3.000 mol.mol-1 

 

Analisador de H2O 

Tipo: infravermelho não dispersivo, absoluto, de caminho aberto, embutido na cabeça sensora 

Faixa de medição: 0 a 75 mmol.mol-1, ou temperatura de ponto de orvalho de 40 °C 

Largura de banda: 10 Hz 

Precisão: desvio máximo de  1,0 mmol.mol-1 na faixa de 0 a 75 mmol.mol-1 

 

Temperatura 

Faixa de operação: temperatura ambiente entre 0 e 50 °C. Grande amplitude térmica para 

suportar situações adversas. 

Controle: câmara de folhas pode ser aquecida ou resfriada a  6 °C da temperatura ambiente, 

com resolução de 0,2 °C 

 

Vazão de ar 

0 a 700 mol.s-1 com o injetor de CO2 6400-01 instalado ou 150 a 1.000  

mol.s-1 sem o injetor de CO2 

Pressão 

Faixa: 65 a 110 kPa absoluto, com precisão de  0,1% de fim de escala e resolução de 0,002 kPa 



 

Luminosidade dentro da câmara de folhas Standard 

Faixa: PAR de 0 a 3.000 mol.m-2s-1, com resolução  1 mol.m-2s-1 

 

Console 

Memória: 128 MB RAM para operação e 64 MB de memória flash para armazenamento de dados 

Alimentação: 10,5 a 15 VDC; máximo de 4 A (picos momentâneos  10 A) 

 

Comunicação 

Saída RS-232 com arquitetura DTE e adaptador para USB 

Formato: ASCII definível pelo usuário 

Conector para expansão: aceita tanto Compact Flash como Ethernet 

Cartão Compact Flash: Grau Industrial (incluso) 

Cartão Ethernet: tipo 1 CF, 10/100 Mbps (incluso) 

 

Adaptador LAN: o usuário pode compartilhar os dados obtidos, através da internet e em 

tempo real, com outros grupos em rede. Também permite ao fabricante acesso remoto ao 

equipamento para avaliar dados e para diagnosticar o aparelho. 

 

Acompanha console, cabeça sensora com câmara de folhas Standard de 6 cm2, sensor interno 

PAR, 4 baterias recarregáveis 6400-03, carregador de bateria LI-6020, cabo RS232 de 9 para 9 

pinos e adaptador USB serial, CD com programa para Windows e MacIntosh, DVD de 

treinamento operacional do LI-6400XT, jogo de peças de material de consumo, maleta para 

transporte e CD com manual de operação em inglês.  

 

b) Fluorômetro para câmara de folhas, 6400-40. Para obter dados completos da fotossíntese 

pela medição da alocação de energia absorvida para a fotossíntese e calor com fluorescência. 

Estudo de processos de fotossíntese ao nível de pigmento e membrana, bem como reações 

dependentes e independentes da iluminação. Experiências de fluorescência podem distinguir 

entre extensão e tipo de estresse, bem como medir o impacto do estresse na fotossíntese. 

Transforma o LI-6400 no mais integrado e potente sistema portátil de troca de gases e 

fluorômetro existente no mercado. Para ser instalado facilmente na cabeça sensora do LI-6400. 



Medição simultânea da troca de gases e fluorescência sobre a mesma superfície de folha. 

Completo controle do ambiente da folha, para coleta de dados de troca de gases e fluorescência 

em uma mesma unidade portátil. Protocolos de medição manuais ou automáticos, definidos pelo 

usuário. O 6400-40 é um fluorômetro de amplitude de pulso modulado (PAM), que pode ser 

utilizado para fazer medições em amostras tanto no escuro, como adaptadas à luz. Os 

parâmetros medidos incluem Fo, Fm, F, Fm’ e Fo’ e os parâmetros calculados incluem Fv, Fv/Fm, 

F/Fm’, qP, qN, NPQ e ETR. O 6400-40 fornece completo controle das iluminações actínica e de 

saturação (LEDs vermelhos de 630 nm e azuis de 470 nm, independentemente controlados), de 

medição (LEDs vermelhos de 630 nm, modulados de 0,25 a 20 kHz) e vermelho distante (LED 

740 nm para excitação PSI). O desenho único do 6400-40 elimina a necessidade de guias de luz 

de fibra óptica frágil e complicada. O projeto leve e com baixo consumo de energia, permite que 

uma única pessoa colete dados rápido e facilmente. As informações sobre a calibração estão 

embutidas no próprio fluorômetro. Os programas para a utilização do 6400-40 já estão inclusos 

nos programas do LI-6400. Principais características técnicas: 

 

Iluminação modulada de medição: LEDs vermelhos de 630 nm, intensidade controlada pelo 

programa, freqüências de modulação selecionáveis pelo programa entre 0,25, 1, 10 e 20 kHz  

Iluminação actínica: LEDs azuis e vermelhos, respectivamente de 470 e 630 nm, com controles 

independentes de intensidade pelo programa, para o azul de 0 a 100 mol.m-2.s-1 PAR e para o 

vermelho de 0 a 3.000 mol.m-2.s-1 PAR 

Iluminação de saturação: LEDs azuis e vermelhos, respectivamente de 470 e 630 nm, com 

controles de intensidade pelo programa, de 0 a 7.000 mol.m-2.s-1 PAR 

Iluminação vermelho-distante: LED de 740 nm, com intensidade controlada pelo programa 

Dependência do sinal de fluorescência com a temperatura: flutuação menor que 1% com 10 

°C de mudança da temperatura 

Saída de dados de F: saída analógica para aquisição externa de dados de  5 V 

Consumo de energia:  6 W durante pulso de saturação 

Área da folha: 2,0 cm2 

Temperatura de operação: de 0 a 50 °C 

Dimensões: 6 x 6 x 8 cm (A x L x P) 

Peso: 0,4 kg 

 



c) Conjunto injetor de CO2, 6400-01. Consiste de um controlador eletrônico e de uma fonte de 

CO2, que utiliza mini-cartuchos (12 g, CO2 líquido, puro) para uso em campo ou permite conectar 

um tanque de CO2 quando em uso no laboratório ou casa de vegetação. Todo o conjunto é 

integrado diretamente no console do LI-6400 sem necessidade de nenhum módulo de controle ou 

baterias externas adicionais. O injetor fornece uma alimentação constante de CO2 de 50 a 2.000 

mol.mol-1. O CO2 é controlado injetando-se uma jorro de CO2 puro na corrente de ar, que é 

isenta de CO2.  A taxa de injeção de CO2 puro varia de acordo com a demanda da câmara de 

folhas ou do teor de CO2 pretendido, conforme opção do usuário. O 6400-01 facilita medições em 

concentrações elevadas de CO2 e também facilita a geração de curvas A-Ci. O injetor é 

totalmente controlado pelo usuário através do programa incorporado no LI-6400, permitindo 

ajustar o nível de CO2 manualmente pelo console, ou utilizar o AutoPrograma para fazer 

medições em uma série de concentrações diferentes. O conjunto foi projetado com materiais 

resistentes, para operações seguras. Um mini-cartucho de 12 g possibilita até 8 h de operação no 

campo. Os cartuchos são acessados externamente, tornando-os de fácil substituição. 

 

d) Sensor quantum externo 9901-013. Para medir a radiação fotossinteticamente ativa (PAR) no 

ambiente externo das câmaras de folhas. Compatível com todas as câmaras para folhas e com o 

fluorômetro 6400-40. 

 

O conjunto inclui ainda: 

 

 8 caixas de cilindros de CO2,  

 6 potes de Drierite e  

 4 potes de Soda lime. 

 

Marca Li-Cor/USA. Para maiores informações, acesse o catálogo abaixo: 

 

 

         

 
Preço Unitário: US$ 49.225,00 
 

 

Catálogo 
LI-6400XT 



Item 4 – Alternativa para os itens 1, 2 e 3 
 

Conjunto analisador automático de fotossíntese e fluorescência LI-6400XTR-2, composto de: 

 

a) Analisador automático de fotossíntese LI-6400XTR-2. É um equipamento transportável, que 

pode ser utilizado tanto no campo como no laboratório e 

permite que a limpeza/manutenção diária seja 

feita pelo próprio usuário, evitando substanciais 

gastos de tempo. Tem tecnologia inovadora sendo o 

primeiro e único equipamento a ter os analisadores 

de gases embutidos na própria cabeça sensora. 

Apresenta um novo projeto com caminho aberto, com 

a bancada óptica do analisador de amostras abrindo 

diretamente para a câmara de folhas. A dinâmica da 

folha é medida em tempo real uma vez que as mangueiras de retorno entre a câmara de folhas e 

o console foram totalmente eliminadas. Com isto evita-se o transporte de gases de volta ao 

console de medição através de mangueiras que são permeáveis aos gases por difusão e que 

implicam em diferenças consideráveis entre os valores reais de concentração e os valores lidos. 

Não há nenhum retardo de tempo para confundir correlações entre troca de gases e mudanças 

em variáveis ambientais motrizes como luz, fração molar de CO2, etc. A ausência de retardo 

permite controle automático rápido da umidade na câmara em pontos definidos pelo usuário, 

mesmo quando a taxa de transpiração está mudando. A ausência de mangueiras de retorno 

também elimina tempos de equilíbrio devidos a sorção de vapor d’água nas paredes das 

mangueiras. A cabeça sensora do LI-6400XT tem embutidos quatro (4) analisadores 

infravermelhos não dispersivos, completos, de duplos caminhos, ambos medindo 

concentrações absolutas de CO2 e H2O, um par de analisadores (um de CO2 e outro de H2O) 

controlam os gases de referência, já os 2 analisadores restantes controlam a concentração 

dos gases na amostra. A radiação infravermelha originada pela fonte do analisador de amostra, 

passa pela câmara de folhas e é refletida duas vezes em ângulo de 90°, por espelhos dourados. 

Os espelhos são dourados para reforçar a reflexão infravermelha e garantir estabilidade por 

longos períodos. Após ser refletida duas vezes através da câmara de folhas onde ocorre a 

absorção do infravermelho, a radiação passa através de um disco giratório de filtros e atinge o 

detector do analisador de amostra. O disco giratório tem 4 filtros para as bandas de referencia e 



absorção do CO2 e do H2O. Estes filtros têm uma ótima rejeição das radiações infravermelhas 

externas aos comprimentos de onda de interesse, eliminando os efeitos de outros gases 

absorventes de infravermelho. O analisador de referencia mede as concentrações dos gases de 

entrada e está localizado diretamente abaixo do analisador de amostra. Os analisadores de 

amostra e de referencia podem ser comparados em qualquer momento, manual ou 

automaticamente, sem alterar as condições na câmara de folhas e em tempo real. Os detectores 

dos analisadores de amostra e de referencia e o disco giratório de filtros estão localizados em um 

compartimento selado que é continuamente purgado de CO2 e vapor d’água para prevenir 

qualquer interferência. O console de controle combina um sistema de aquisição de dados com um 

computador de alta velocidade para processamento e coleta de dados dedicados. Conversores 

D/A de alta velocidade suportam aplicações de respostas rápidas. O mostrador é do tipo LCD 

com iluminação de fundo e contraste programável e apresenta 8 linhas de 40 caracteres que 

permite a leitura simultânea de 12 variáveis experimentais ou de até 3 diferentes gráficos 

simultaneamente, em tempo real. Apresenta teclado de membrana com dados em ASCII, com 

66 teclas, totalmente selado e resistente a ambientes agressivos. A interligação da cabeça 

sensora com o console é feita por um conjunto de mangueiras especiais e cabos elétricos, 

envoltos em uma proteção, com cerca de 2 m de comprimento. O sistema pode ser alimentado 

por um conjunto de baterias de 12 VDC ou pela rede elétrica através do módulo 6400-70 

(opcional). Dispõe de canais analógicos e digitais de entrada e saída para conexão de sensores 

externos, programáveis pelo usuário. É possível dentro da câmara de folhas, o controle da 

umidade e o controle do teor de CO2 através do sistema injetor de CO2 6400-01. O controle da 

temperatura é feito através de sistemas Peltier integrados. É possível controlar a intensidade 

luminosa dentro da câmara de folhas com o uso da fonte de luz LED 6400-02B (inclusa) 

e/ou do fluorômetro 6400-40 (incluso). A radiação PAR dentro da câmara Standard é medida 

por um sensor GaAsP embutido e a radiação PAR externa pode ser medida por um sensor 

quantum  9901-013 (incluso). Possui poderoso e flexível programa interno que permite a total 

programação do equipamento pelo usuário, a coleta e armazenamento dos dados medidos, a 

escolha da tela em tempo real, com os parâmetros a serem indicados, a execução automática de 

gráficos em tempo real na tela, a transferência dos dados armazenados para um computador 

externo através da saída RS-232, a simulação da operação e programação do LI-6400XT em um 

computador externo, como uma ótima ferramenta de treinamento, ou ser utilizado como um 

terminal remoto para controlar o LI-6400XT. É possível também a conexão de um leitor de código 

de barras para leitura de identificação de etiquetas de amostras. Permite a utilização de diversas 



câmaras (opcionais) para diferentes tipos de folhas, plantas e solos. O novo sistema de 

comunicação permite a intercomunicação entre diferentes analisadores LI-6400XT em rede para 

troca de dados, bem como acesso remoto tanto para programação, baixar e analisar dados, como 

para análise de dados e avaliação do equipamento à distância, para verificação de eventuais 

problemas operacionais. Apresenta as seguintes características técnicas: 

 

Analisador de CO2 

Tipo: infravermelho não dispersivo, absoluto, de caminho aberto, embutido na cabeça sensora 

Faixa de medição: 0 a 3.000 mol.mol-1 

Largura de banda: 10 Hz 

 

Ruído de sinal:  

A 1 segundo de sinal médio a 350 mol.mol-1 

Pico a Pico: 0.3 mol mol-1/0.8 mol.mol-1 máximo 

RMS: 0.07 mol.mol-1 

 

A 4 segundos de sinal médio 

Pico a Pico: 0.2 mol mol-1 

RMS: 0.04 mol.mol-1 

 

Sensor: de estado sólido, com sensibilidade mínima à movimentação 

Precisão: desvio máximo de  5 mol.mol-1 na faixa de  0 a 1.500 mol.mol-1 e de  10 mol.mol-1 

na faixa de 1.500 a 3.000 mol.mol-1 

 

Analisador de H2O 

Tipo: infravermelho não dispersivo, absoluto, de caminho aberto, embutido na cabeça sensora 

Faixa de medição: 0 a 75 mmol.mol-1, ou temperatura de ponto de orvalho de 40 °C 

Largura de banda: 10 Hz 

 

 

 

Ruído de sinal:  



A 1 segundo de sinal médio a 20 mmol.mol-1 

Pico a Pico: 0.4 mol mol-1/0.6 mol.mol-1 máximo 

RMS: 0.009 mol.mol-1 

 

A 4 segundos de sinal médio 

Pico a Pico: 0.3 mmol mol-1 

RMS: 0.007 mmol.mol-1 

 

Precisão: desvio máximo de  1,0 mmol.mol-1 na faixa de 0 a 75 mmol.mol-1 

 

Temperatura 

Faixa de operação: temperatura ambiente entre 0 e 50 °C. Grande amplitude térmica para 

suportar situações adversas. 

Controle: câmara de folhas pode ser aquecida ou resfriada a  6 °C da temperatura ambiente, 

com resolução de 0,2 °C 

 

Vazão de ar 

0 a 700 mol.s-1 com o injetor de CO2 6400-01 instalado ou 150 a 1.000 mol.s-1 sem o injetor de 

CO2 

 

Pressão 

Faixa: 65 a 110 kPa absoluto, com precisão de  0,1% de fim de escala e resolução de 0,002 kPa 

 

Luminosidade dentro da câmara de folhas Standard 

Faixa: PAR de 0 a 3.000 mol.m-2s-1, com resolução  1 mol.m-2s-1 

 

Console 

Memória: 128 MB RAM para operação e 64 MB de memória flash para armazenamento de dados 

Alimentação: 10,5 a 15 VDC; máximo de 4 A (picos momentâneos  10 A) 



 

Comunicação 

Saída RS-232 com arquitetura DTE e adaptador para USB 

Formato: ASCII definível pelo usuário 

Conector para expansão: aceita tanto Compact Flash como Ethernet 

Cartão Compact Flash: Grau Industrial (incluso) 

Cartão Ethernet: tipo 1 CF, 10/100 Mbps (incluso) 

 

Adaptador LAN: o usuário pode compartilhar os dados obtidos, através da internet e em 

tempo real, com outros grupos em rede. Também permite ao fabricante acesso remoto ao 

equipamento para avaliar dados e para diagnosticar o aparelho. 

 

Acompanha console, cabeça sensora com câmara de folhas Standard de 6 cm2, sensor interno 

PAR, 4 baterias recarregáveis 6400-03, carregador de bateria LI-6020, cabo RS232 de 9 para 9 

pinos e adaptador USB serial, CD com programa para Windows e Macintosh, DVD de 

treinamento operacional do LI-6400XT, jogo de peças de material de consumo, maleta para 

transporte e CD com manual de operação em inglês.  

 

b) Fluorômetro para câmara de folhas, 6400-40. Para obter dados completos da fotossíntese 

pela medição da alocação de energia absorvida para a fotossíntese e calor com fluorescência. 

Estudo de processos de fotossíntese ao nível de pigmento e membrana, bem como reações 

dependentes e independentes da iluminação. Experiências de fluorescência podem distinguir 

entre extensão e tipo de estresse, bem como medir o impacto do estresse na fotossíntese. 

Transforma o LI-6400 no mais integrado e potente sistema portátil de troca de gases e 

fluorômetro existente no mercado. Para ser instalado facilmente na cabeça sensora do LI-6400. 

Medição simultânea da troca de gases e fluorescência sobre a mesma superfície de folha. 

Completo controle do ambiente da folha, para coleta de dados de troca de gases e fluorescência 

em uma mesma unidade portátil. Protocolos de medição manuais ou automáticos, definidos pelo 

usuário. O 6400-40 é um fluorômetro de amplitude de pulso modulado (PAM), que pode ser 

utilizado para fazer medições em amostras tanto no escuro, como adaptadas à luz. Os 

parâmetros medidos incluem Fo, Fm, F, Fm’ e Fo’ e os parâmetros calculados incluem Fv, Fv/Fm, 

F/Fm’, qP, qN, NPQ e ETR. O 6400-40 fornece completo controle das iluminações actínica e de 



saturação (LEDs vermelhos de 630 nm e azuis de 470 nm, independentemente controlados), de 

medição (LEDs vermelhos de 630 nm, modulados de 0,25 a 20 kHz) e vermelho distante (LED 

740 nm para excitação PSI). O desenho único do 6400-40 elimina a necessidade de guias de luz 

de fibra óptica frágil e complicada. O projeto leve e com baixo consumo de energia, permite que 

uma única pessoa colete dados rápida e facilmente. As informações sobre a calibração estão 

embutidas no próprio fluorômetro. Os programas para a utilização do 6400-40 já estão inclusos 

nos programas do LI-6400. Principais características técnicas: 

 

Iluminação modulada de medição: LEDs vermelhos de 630 nm, intensidade controlada pelo 

programa, freqüências de modulação selecionáveis pelo programa entre 0,25, 1, 10 e 20 kHz  

Iluminação actínica: LEDs azuis e vermelhos, respectivamente de 470 e 630 nm, com controles 

independentes de intensidade pelo programa, para o azul de 0 a 100 mol.m-2.s-1 PAR e para o 

vermelho de 0 a 3.000 mol.m-2.s-1 PAR 

Iluminação de saturação: LEDs azuis e vermelhos, respectivamente de 470 e 630 nm, com 

controles de intensidade pelo programa, de 0 a 7.000 mol.m-2.s-1 PAR 

Iluminação vermelho-distante: LED de 740 nm, com intensidade controlada pelo programa 

Dependência do sinal de fluorescência com a temperatura: flutuação menor que 1% com 10 

°C de mudança da temperatura 

Saída de dados de F: saída analógica para aquisição externa de dados de  5 V 

Consumo de energia:  6 W durante pulso de saturação 

Área da folha: 2,0 cm2 

Temperatura de operação: de 0 a 50 °C 

Dimensões: 6 x 6 x 8 cm (A x L x P) 

Peso: 0,4 kg 

 

c) Conjunto injetor de CO2, 6400-01. Consiste de um controlador eletrônico e de uma fonte de 

CO2, que utiliza mini cartuchos (12 g, CO2 líquido, puro) para uso em campo ou permite conectar 

um tanque de CO2 quando em uso no laboratório ou casa de vegetação. Todo o conjunto é 

integrado diretamente no console do LI-6400 sem necessidade de nenhum módulo de controle ou 

baterias externas adicionais. O injetor fornece uma alimentação constante de CO2 de 50 a 2.000 

mol.mol-1. O CO2 é controlado injetando-se uma jorro de CO2 puro na corrente de ar, que é 

isenta de CO2.  A taxa de injeção de CO2 puro varia de acordo com a demanda da câmara de 



folhas ou do teor de CO2 pretendido, conforme opção do usuário. O 6400-01 facilita medições em 

concentrações elevadas de CO2 e também facilita a geração de curvas A-Ci. O injetor é 

totalmente controlado pelo usuário através do programa incorporado no LI-6400, permitindo 

ajustar o nível de CO2 manualmente pelo console, ou utilizar o Auto Programa para fazer 

medições em uma série de concentrações diferentes. O conjunto foi projetado com materiais 

resistentes, para operações seguras. Um mini-cartucho de 12 g possibilita até 8 h de operação no 

campo. Os cartuchos são acessados externamente, tornando-os de fácil substituição. 

 

d) Fonte de luz LED, azul/vermelha, 6400-02B. Compatível com a câmara de folhas Standard 

de 6 cm2. Utilizada para simular a fotossíntese em diferentes condições de iluminação. O uso de 

LEDs com baixa potencia de consumo os torna uma fonte de luz ideal por causa de seu pequeno 

tamanho, serem alimentados pela bateria do LI-6400, minimizam a influencia da fonte de luz na 

temperatura das folhas, alem de ser possível o controle de sua intensidade através do programa 

do LI-6400. LEDs vermelhos fornecem radiação com comprimento de onda de 665 nm (nominal) 

enquanto que LEDs azuis fornecem comprimento de onda de 470 nm. O 6400-02B fornece uma 

luz actínica para induzir a fotossíntese e um componente azul, crucial para o estudo da cinética 

estomatal. A intensidade de luz é continuamente variável em toda a faixa de 0 a 2.000 mol.m-2.s-

1 de modo que é possível especificar qualquer nível de iluminação sem necessidade de efetuar 

ajustes ou trocar filtros. É possível a geração automática e desacompanhada de curvas de luz a 

partir de valores pré-fixados pelo usuário. A fonte de luz é instalada em substituição à parte 

superior da câmara de folhas Standard. Marca Li-Cor/USA. 

 

e) Sensor quantum externo 9901-013. Para medir a radiação fotossinteticamente ativa (PAR)  

no ambiente externo das câmaras de folhas. Compatível com todas as câmaras para folhas e com 

o fluorômetro 6400-40. 

 

O conjunto inclui ainda: 

 

 8 caixas de cilindros de CO2,  

 6 potes de Drierite e, 

 4 potes de Soda Lime. 

 

 



Marca Li-Cor/USA. Para maiores informações, acesse o catálogo abaixo: 

 

 

 

 

 

Preço Unitário: US$ 51.525,00 
 

Acessório opcional recomendado para os itens 1, 2, 3 e 4 
 

Tripé de montagem para analisador de fotossíntese LI-6400XT ou medidores de índice de área 
foliar, LAI-2200C. Catálogo 6400-64. 
 

Preço Unitário: US$ 420,00 
 
 
Para os itens acima: 

 
Exportador: Li-Cor, Inc. 
Moeda: Dólar Americano 
 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS VÁLIDAS PARA TODA A PROPOSTA 
 

Garantia: 12 meses a partir da data de embarque 
 

Nota: Para sua orientação, informamos que o(a) US$ do dia 05/01/2015 foi cotado(a) a R$ 
2,7056 

 

Condição: O(s) preço(s) entende(m)-se Posto FCA Lincoln/Nebraska no exterior 
 

Embarque: Em até 30 dias após o recebimento da(s) carta(s) de crédito pelo(s) exportador(es) 
no exterior. 

 

Pagamento:Por abertura de carta(s) de crédito, irrevogável(is) e confirmada(s) a favor do(s) 
exportador(es), correndo por conta do comprador todas as despesas decorrentes da 
carta de crédito, tanto internas, como externas; ou pagamento(s) antecipado(s) 
diretamente ao(s) exportador(es), que acreditamos ser financeiramente mais 
interessante para V.Sas.. 

 

Catálogo 
LI-6400XT 



Caso o pagamento não seja antecipado, será cobrada pela nossa representada LI-COR uma 
taxa adicional de US$ 700,00, além do valor do equipamento, referente a despesas 
bancárias. 
 

Valor mínimo para abertura de carta de crédito: US$ 10.000,00 ou seu equivalente em outra 
moeda. 
 

Vide nossas Condições Gerais de Fornecimento, em anexo, para Importação Direta pelo 
Cliente. 
 

Validade desta proposta: 15 dias 
 

HT/jk 



 

CONDIÇÕES GERAIS PARA IMPORTAÇÃO DIRETA PELO CLIENTE 

  
Anexo a nossa proposta nº 2/2015 de 05/01/2015 

  

1.  PREÇOS: 
 

1.1.     O(s) preços(s) em moeda estrangeira (*) entende(m)-se unitário(s) por peça ou 
conjunto, para mercadoria(s) posta(s) em (*), não embalada(s), e está(ão) sujeito(s) 
à confirmação pela nossa representada, por ocasião da emissão da fatura pro-forma 
correspondente. (*) Vide proposta anexa  

 

1.2.     No(s) preço(s) de nossa proposta não está(ão) incluso(s) o(s) imposto(s), taxa(s) e 
demais encargos incidentes sobre as importações, a serem pagos no Brasil.  

 

2.  PRAZO(S) DE EMBARQUE: 
 

2.1.     Vide proposta anexa. Este(s) prazo(s) está(ão) sujeito(s) à confirmação pela nossa 
representada por ocasião da emissão da Fatura proforma correspondente.  

 

2.2.     O(s) prazo(s) de embarque indicado(s) em nossa proposta anexa, representa(m) a 
melhor estimativa de nossa representada e será(ão) contado(s) da data do 
recebimento da Carta de Crédito ou do pagamento antecipado, subordinado(s) 
porém à:  

 

         a) recebimento em tempo hábil do(s) material(ais) e componente(s) 
necessário(s) fornecido(s) por terceiro(s) à nossa representada.  

 

         b) liquidação pontual dos compromissos financeiros assumidos pelo comprador, 
relativos ao seu pedido ou anteriormente pendentes.  

 

2.3.     No caso de outra(s) forma(s) de pagamento, que não Carta de Crédito ou 
pagamento antecipado, o(s) prazo(s) de embarque será(ão) contado(s) a partir da 
data do recebimento da Licença de Importação ou documento equivalente, pela 
nossa representada.  

 

3.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

3.1.     O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) por abertura de Carta de Crédito 
irrevogável e confirmada a favor de nossa representada ou por pagamento 
antecipado, através do banco por ela indicado.  

 

3.2.     Todas as despesas, inclusive as bancárias, decorrentes da abertura da carta de 
crédito, tanto no exterior, como no Brasil, correm por conta exclusiva do comprador.  

 



3.3.     A Carta de Crédito deve permitir a negociação dos documentos de embarque por 
um prazo mínimo de 30 (trinta) dias, além da data limite de embarque no exterior.  

 

4.  TRANSPORTE: 
 

4.1.     A(s) mercadoria(s) viaja(m) sempre por conta e risco do comprador que deve 
providenciar pelo correspondente seguro.  

 

5.  VALIDADE E REAJUSTE DE PREÇOS: 
 

5.1.     O(s) preço(s) do(s) item(ns) da proposta anexa com prazo(s) de embarque de no 
máximo 30 (trinta) dias a contar da data da nossa proposta, será(ão) mantido(s) 
durante esse período.  

 

5.2.     O(s) preço(s) do(s) item(ns) da proposta anexa com prazo(s) de embarque 
superior(es) a 30 (trinta) dias da data de nossa proposta permanecerá(ão) em vigor 
enquanto não ocorrer alteração na origem. Havendo qualquer alteração, o(s) 
preço(s) será(ão) reajustado(s) conforme instruções de nossa representada. 

 

6.  GARANTIA: 
 

6.1.     O(s) equipamento(s) fornecido(s) a V. Sas. é(são) garantido(s) pelo fabricante / 
exportador contra defeitos comprovados de fabricação por um período de (vide 
proposta anexa) a contar da data do embarque no exterior.  

 

6.2.     Não está(ão) coberto(s) pela garantia:  
 

         a) avarias de qualquer natureza provenientes de transporte.  
 

         b) uso indevido do equipamento.  
 

         c) danos provenientes de montagem ou instalação, executadas por pessoas não 
autorizadas e/ou que não sigam rigorosamente, se for o caso, as instruções 
estipuladas pelo fabricante/exportador e/ou pela nossa firma.  

 

         d) instrumento(s) que sem a nossa autorização tenha(m) sido entregue(s) a 
terceiro(s) para reparos. e) componentes eletro-eletrônicos, pilhas, baterias, peças 
de vidro, eletrodos, produtos químicos, etc.  

 

6.3.     A garantia não cobre perdas eventuais, prejuízos e/ou lucros cessantes.  
 

6.4.     Para gozar dos direitos da garantia, o comprador deverá nos fazer uma 
comunicação por escrito imediatamente após a constatação de qualquer defeito ou 
irregularidade. Caberá neste caso, à nossa representada, a decisão de qualquer 



providência a ser tomada, decisão esta que será comunicada ao comprador por 
escrito, pela nossa empresa ou diretamente pela nossa representada.  

 

6.5.     Como representante dos fabricantes/exportadores, a execução dos serviços de 
garantia, desde que realizáveis no país, serão feitos pela nossa empresa, conforme 
itens 7, 8 e 9 a seguir.  

 

7.  ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 
 

7.1.     Será prestada permanentemente pelo nosso departamento competente ou por 
terceiros, devidamente autorizados por nós ou pelo fabricante/exportador, 
observando-se o seguinte:  

 

         a) enquanto em garantia e enquadrada inteiramente no disposto do item '6', será 
prestada gratuitamente (veja item 7.1.c abaixo), inclusive com substituição de peças, 
as quais serão fornecidas diretamente pelo(s) fabricante(s) / exportador(es) na 
condição ex-works (posto fábrica país de origem).  

 

         b) quando não em garantia, será prestada mediante apresentação prévia de 
orçamento, no qual constará o valor do conserto (peças e mão de obra), diárias, 
despesas de viagem, estadia e locomoção de nosso técnico e forma de pagamento.  

 

         c) durante o período de garantia, para os serviços cobertos pela mesma, não 
será(ão) cobrada(s) a(s) diária(s) de nosso técnico, desde que os serviços sejam 
executados em nossas oficinas. Caso o reparo tenha de ser feito nas instalações do 
comprador ou fora de nossas oficinas, será(ão) cobrada(s) a(s) diária(s) de nosso 
pessoal técnico, bem como as despesas de locomoção, estadia e viagem.  

 

7.2.     Sempre que o(s) aparelho(s) nos deva(m) ser remetido(s) para conserto, mesmo 
que em garantia, as despesas relativas ao seguro e ao frete do(s) mesmo(s) serão 
de responsabilidade do comprador, tanto na remessa como na devolução do(s) 
aparelho(s).  

 

8.  MONTAGEM, SUPERVISÃO DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO DE 
OPERADORES: 
 

8.1.     Caso o comprador solicite, poderemos mandar nosso(s) técnico(s) fazer a(s) 
instalação(ões) do(s) equipamento(s) e treinamento de seu pessoal. Para a 
execução deste serviço, cobraremos a(s) diária(s) de nosso(s) técnico(s), bem 
como, a(s) sua(s) despesa(s) de viagem, estadia e locomoção.  

 

8.2.     A preparação do local da(s) instalação(ões) do(s) equipamento(s) e a obtenção dos 
materiais de consumo quando necessários, correm por conta do comprador, que 
deverá seguir as indicações do fabricante/exportador e/ou as de nossa firma, sem as 
quais não assumimos nenhuma responsabilidade pelo bom funcionamento do(s) 



equipamento(s).  
 

9.  CÁLCULO DO(S) PREÇO(S) DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 
 

9.1.     As diárias mencionadas nos itens 7.1 b, 7.1 c e 8.1, serão aquelas vigentes em 
nossa tabela por ocasião da prestação do(s) serviço(s).  

 

9.2.     As diárias de nosso técnico desde que fora do perímetro urbano de São Paulo - 
Capital, serão cobradas desde a hora de sua partida de São Paulo, até a hora de 
seu retorno a este mesmo local, incluindo-se portanto o tempo gasto na viagem.  

 

10.  SEGURO: 
 

10.1.     A mercadoria deve ser obrigatoriamente segurada pelo importador contra todos os 
danos que possam ocorrer durante a viagem, desde o ponto de partida no exterior 
até o destino final.  

 

10.2.     Caso seja constatada qualquer irregularidade, inclusive falta de mercadoria, o 
comprador deve comunicar imediatamente, antes de qualquer outra providência, por 
escrito, o fato à seguradora.  


