
Fonte: Informações disponíveis no DS/LASO/BH/107 - v.3 - Instruções para solicitação de amostragem ISTA. 

 
INSTRUÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAGEM ISTA 

 
1- Preencher a parte 1 do formulário FOR/LASO/BH/104 (Solicitação de Amostragem para Emissão de Certificado 

ISTA), em anexo, sendo preenchido um formulário para cada lote de sementes que será amostrado. 
 

2- Enviar o(s) formulário(s) preenchido(s) ao LASO/MG por correio eletrônico (e-mail) para o endereço lav-
mg@agricultura.gov.br para conferência dos dados. Se houver erros de preenchimento, o LASO/MG irá solicitar 
as devidas correções. 

 

3- Informações e exigências gerais: 

 Os lotes de sementes deverão ter sido produzidos e identificados em conformidade com a legislação 
brasileira de sementes (enviar cópia do Termo de Conformidade e do BAS de cada lote) e respeitando as 
exigências de exportação do MAPA (enviar o nº do processo no VICOMEX). 

 O lote de sementes deverá ser homogêneo e não poderá exceder o peso máximo estabelecido pela ISTA 
(consultar o peso máximo do lote para a espécie a ser amostrada com o LASO/MG). 

 A amostragem somente será realizada na embalagem final das sementes. 

 A amostragem será realizada por amostrador autorizado pelo LASO/MG. 

 O tipo de embalagem das sementes deverá ser informado. 

 Todas as embalagens devem ser do mesmo tipo, tamanho, identificação e etiqueta. 

 Todas as embalagens do lote devem estar com identificação (rótulo ou etiqueta) e totalmente acessíveis ao 
amostrador (as 4 faces das pilhas devem estar livres, não pode haver embalagens inacessíveis no interior 
das pilhas ou deve haver condições para desmontar a pilha tornando todas as embalagens acessíveis). 

 Todas as embalagens devem estar lacradas de forma que não possam ser abertas e fechadas novamente 
sem destruir o lacre ou deixar evidências de adulteração. 

 As informações prestadas no formulário FOR/LASO/BH/104 - Parte 1 são de total responsabilidade do 
interessado e devem estar coerentes com as informações do rótulo ou da etiqueta das embalagens. Essas 
informações serão conferidas pelo amostrador do LASO/MG no ato da amostragem. Em caso de 
incoerência nas informações, a amostragem não poderá ser realizada. 

 Os amostradores do LASO/MG utilizarão equipamentos próprios. No entanto, caso seja necessário, poderão 
ser solicitados que outros equipamentos e pessoal de apoio sejam disponibilizados pelo interessado (ex.: 
mesa, balança, empilhadeira, etc). 

 

4- Com relação à determinação de outras sementes por número, considerar as seguintes definições: 

4.1. Teste completo: é aquele no qual a amostra de trabalho inteira é examinada para todas as outras sementes 
presentes (exceto aquelas de tamanho muito reduzido, como poeira (“dust-like”), equivalente aos gêneros 
Orobanche e Striga).  

4.2. Teste limitado: é aquele no qual amostra de trabalho inteira é examinada apenas para algumas outras 
sementes presentes. 

4.3. Teste reduzido: é aquele no qual apenas uma parte da amostra de trabalho é examinada para todas as 
outras sementes presentes (exceto aquelas de tamanho muito reduzido, como poeira (“dust-like”), equivalente 
aos gêneros Orobanche e Striga). 

4.4. Teste reduzido-limitado: é aquele no qual um peso menor do que aquele prescrito para a amostra de 
trabalho inteira é examinado apenas para algumas outras sementes presentes. 

 

5- Após o recebimento do FOR/LASO/BH/104 - Parte 1 preenchido pelo interessado, o mesmo será analisado 
criticamente pelo RT do LASO/MG e a data da amostragem será definida.  
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