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 Biosciences, como a mais renomada fabricante mundial de equipamentos analíticos para fins ambientais e 

biologia vegetal, representada exclusivamente no Brasil pela Além Mar S.A., oferece uma ampla variedade de opções 

para estudos e pesquisas contando com equipamentos da mais alta tecnologia para análises de fotossíntese, 

fluorescência, área foliar, índice de área foliar (IAF), radiação luminosa, entre outros. A LI-COR
®

 oferece também a 

mais avançada linha de equipamentos para análises de gases do efeito estufa (GEE) e do solo (CO2), além de 

estações completas para EC/Eddy Covariance incluindo sensores biometeorológicos. A Além Mar S.A. tem por 

compromisso disponibilizar estas tecnologias para todo o Brasil. 

Analisador de Fotossíntese / Fluorescência – LI-6800 

O analisador de fotossíntese e fluorescência conta com a mais avançada tecnologia 

disponível no mercado, para tornar todo o sistema intuitivo e livre de operações 

complicadas. Com precisão inigualável, mais leve, com alça de transporte, totalmente 

controlável pelo software e com grande área de amostragem. Acesso rápido às 

configurações do equipamento de forma simples e direta. Visualização de gráficos, fórmulas 

e resultados diretamente na nova tela colorida em LCD, com tecnologia touch-screen. O 

novo analisador de fotossíntese conta, também, com ferramentas de diagnóstico para 

avaliar as condições de funcionamento do sistema.  

Analisadores de Gases (IRGAs) - Sistemas para Eddy Covariance 

Equipamentos para análise de CO2 e H2O atmosférico, com modelos portáteis e para 
montagem em torres de fluxo (Eddy Covariance). 

 

 

 

 

Sistemas completos para estudos de Eddy Covariance, contando com analisadores 

de CO2/H2O/CH4, anemômetros sônicos 3D e sensores biometeorológicos (como 

sensores de temperatura do ar/solo, radiação fotossinteticamente ativa (PAR) e 

global (piranômetro), precipitação, calor latente do solo e outros. Há opções de 

torres pré-configuradas para as mais diversas necessidades de medição. Todas as 

opções disponíveis podem ser fornecidas com um tripé metálico de sustentação 

ou para serem montadas em torres de fluxo. Conta, ainda, com o sistema de 

processamento SMARTFlux™ e o software para monitoramento/gerenciamento 

remoto FluxSuite™. 
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Analisador de Fluxo de CO2 no Solo – LI-8100A 

Realiza análises do fluxo de CO2 do solo com o uso de câmaras, registrando os 

dados no analisador, em opções de câmaras de medições instantâneas ou 

estacionárias. Optando pelas câmaras estacionárias, é possível montar um 

sistema com até 16 câmaras simultâneas, utilizando o multiplexador. O sistema 

dispõe também de acessórios para facilitar ainda mais suas medições, como 

frascos para amostragem de solos em laboratório, configuração específica para 

perfilamento vertical de CO2 dentre outros, o sistema de mapeamento por GPS e 

o kit de amostragem de gases traços, sendo este último ideal para analisar 

outros gases em pequenas concentrações que estejam no mesmo fluxo do CO2 

amostrado (requer um equipamento à parte para análise). Confira o novo 

software para processamento de dados e integração com torres de fluxo, o 

SoilFluxPro™, agora compatível também com o EddyPro.  

Medidor de Índice de Área Foliar 

O LAI-2200C agora conta com um GPS integrado, para mapeamento 3D da área estudada. Efetua 

medições de índice de área foliar (IAF) além de uma variedade de outros parâmetros da estrutura do 

dossel, através da radiação solar. Além disso, pode ser utilizado na maioria das condições de céu. As 

medições são feitas a partir de um sensor óptico “olho-de-peixe” de 360°, tanto acima quanto abaixo do 

dossel, as quais irão determinar a interceptação da luz em 5 ângulos zenitais. Calcula instantaneamente o 

IAF, o ângulo de inclinação médio, a fração das fendas da cobertura foliar e vários outros parâmetros 

estatísticos.  

Medidores de Área Foliar 

Capazes de medir folhas das mais variadas formas, dimensões e texturas, de modo 

não-destrutivo (no modelo portátil, LI-3000C). Utilizado, também, para o estudo das 

áreas danificadas por herbivoria. De alta precisão, fácil operação e simples 

manutenção. Possibilidade de escolha entre modelos portátil (LI-3000C, com esteira 

LI-3050C opcional) ou de bancada (LI-3100C).  

Medidores e Sensores de Radiação Luminosa 

Opções de sensores para medição de radiação PAR (um único sensor, pontual, ou um sensor em 

barra com 1 metro de comprimento), PAR subaquático (capaz de medir radiação incidente e 

refletida separadamente ou de forma panorâmica, com o sensor esférico), piranométrica e 

fotométrica. O novo datalogger LI-1500 conta com uma opção com GPS integrado, para 

mapeamento da área estudada. 


