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1.0 Descrição

De execução anual, esta instrução de trabalho visa verificar o desempenho dos divisores utilizados na 

rotina do LASO/MG. A amostra de verificação deve ter massa e composição conhecidas e é composta 

por uma mistura de duas espécies de formas e tamanhos diferentes. Nessa mistura, a semente de 

maior dimensão está em maior proporção. O divisor é testado quanto a dois critérios: divisão 

propriamente dita e seletividade. Sendo assim, o divisor deve ser capaz de dividir a amostra de 

verificação em duas partes de peso semelhantes (critério da divisão). Deve também manter a proporção 

dos componentes da amostra de verificação quando esta é dividida (seletividade). Os envolvidos em 

amostragem ISTA e em análises ISTA devem participar da execução desta instrução para pelo menos 

um dos equipamentos. Idealmente, cada equipamento deve ser testado por pelo menos dois 

operadores.

1.1 Alcance

Aplica-se aos divisores do tipo solo e do tipo cônico (Boerner). 

1.2 Cuidados Operacionais

Quando a amostra de verificação for armazenada, acondicioná-la em recipiente impermeável e fechado, 

como, por exemplo, um pote plástico com tampa de rosca, devidamente identificado.

1.3 Materiais

- Divisor solo;

- Divisor cônico (tipo Boerner);

- Balança de no mínimo uma casa decimal;

- Sementes de soja, de trigo ou arroz;

- Peneira de 4 mesh;

- Fundo de peneira.
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1.4 Procedimento

1.4.1 Preparo de amostra para verificação de divisores de sementes

a) Preparar a amostra no momento de utilização ou, no caso de utilizar amostra já preparada, utilizar a 

peneira para separar as duas espécies de sementes utilizadas.

b) Escolher as duas espécies para o preparo da amostra. No LASO/MG utilizar preferencialmente a 

mistura de sementes de soja com sementes de arroz ou sementes de soja com sementes de trigo.

c) O peso final deve ser em torno de 500g, com 80% (aproximadamente 400g) das sementes maiores 

(soja) e 20% (aproximadamente 100g) das sementes menores (arroz ou trigo).

d) Verificar se as sementes de soja a serem utilizadas ficam retidas na peneira de 4 mesh. Em caso 

negativo, utilizar apenas as sementes retidas, descartando as que passarem pela peneira ou utilizar 

sementes maiores.

e) Pesar 400g (± 0,5g) de sementes de soja e registrar o peso no FOR/LASO/BH/026.

f) Pesar 100g (± 0,5g) de sementes de arroz ou de trigo e registrar o peso no FOR/LASO/BH/026.

g) Misturar as duas porções obtidas. Pesar e registrar o peso inicial no FOR/LASO/BH/026.

1.4.2 Verificação dos divisores de sementes

a) Pegar a amostra de verificação de divisores.

b) Preencher o FOR/LASO/BH/026 com os dados do equipamento em teste.

c) Despejar a amostra de verificação em um dos recipientes coletores do divisor a ser testado. Para 

detalhes da operação dos divisores, consultar a IP/LASO/BH/100 “Homogeneização e obtenção de 

amostras de trabalho para emissão de certificados ISTA.”

d) Verter a amostra no divisor, dividindo-a assim em duas metades recolhidas nos coletores vazios que 

foram posicionados na base do aparelho. 

e) Substituir os coletores cheios por coletores vazios e posicioná-los na base do aparelho. Verter os 

dois coletores cheios no aparelho. Podem ser vertidos simultaneamente ou um coletor de cada vez.

f) Está encerrada a homogeneização da amostra. A próxima divisão será para avaliar a performance do 

equipamento.

g) Verter novamente o conteúdo dos dois coletores cheios no aparelho. As duas porções obtidas agora 

(colunas “a” e “b”, lados esquerdo e direito do operador, respectivamente) são pesadas e registradas 

no FOR/LASO/BH/026. As porcentagens (colunas “c” e “d”), em relação ao peso total (“a + b”), são 

calculadas e registradas no FOR/LASO/BH/026, sendo que o cálculo pode ser realizado 

posteriormente.
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h) Tomar a porção obtida do lado esquerdo do operador (“a”) e passar por uma peneira de 4 mesh, a 

fim de separar as duas espécies componentes de sementes da amostra de verificação.

i) Pesar as duas espécies e registrar na coluna “e” o peso da espécie em maior proporção na amostra 

(soja) e na coluna “f” o peso da espécie em menor proporção (arroz ou trigo).

j) Calcular a porcentagem do peso da espécie em menor proporção (“f”), com relação à porção 

utilizada (“a”), e registrar na coluna “g”.

k) Repetir do item c ao item j por dez vezes.

l) Verificar se houve retenção de sementes no interior do divisor (canaletas, reentrâncias, etc...). 

Desmontar parte do equipamento, se necessário.

m)  Misturar as sementes, pesar e registrar o peso final. Se for necessário, corrigir a amostra de 

verificação adicionando sementes das espécies componentes para restaurar os pesos 

recomendados em 1.4.1 e) e f) .
n) Calcular a porcentagem média das porções divididas (colunas ”a” e “b”). O máximo desvio tolerado é 

2% (48,0:52,0 ou 52,0:48,0). Se os resultados estiverem dentro dos limites aceitáveis, registrar a 

aprovação no campo correspondente do FOR/LASO/BH/026. Em caso de não aprovação, comunicar 

o RT para avaliação e providências, como por exemplo, verificar se houve discrepâncias no resultado 

individual de cada divisão, avaliar o que foi feito de errado e retreinar o operador, verificar se o 

problema ocorre naquele aparelho com outros operadores e, nesse caso, tirar o equipamento de uso.

o) Também deve ser verificado se os resultados, mesmo dentro dos limites aceitáveis, apresentam 

tendências, como por exemplo, em todas as dez leituras o lado esquerdo apresentar valores abaixo 

de 50,0 e o lado direito todos os valores acima de 50,0. No caso de tendências, o RT deve ser 

comunicado, a fim de que se tomem as ações necessárias.

p) Calcular a porcentagem média da espécie em menor proporção. O máximo desvio tolerado é 2% 

(intervalo de 18 a 22% de recuperação). Se os resultados estiverem dentro dos limites aceitáveis, 

registrar a aprovação no campo correspondente do FOR/LASO/BH/026. Em caso de não aprovação, 

comunicar o RT para avaliação e providências, conforme o item anterior.

1.5 Referências

- Regras Internacionais para Análise de Sementes da International Seed Testing Association (ISTA), 

(DE/LASO/BH/100) Capítulo 2: Amostragem.

- ISTA Laboratory Accreditation Standard (DE/LASO/BH/103).

- ISTA Handbook on Seed Sampling (DE/LASO/BH/101).

2.0 Documentos referenciados
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DE/LASO/BH/100-ISTA International Rules for Seed Testing
DE/LASO/BH/101-ISTA Handbook on Seed Sampling
DE/LASO/BH/103-ISTA Accreditation Standard for Seed Testing and Seed Sampling
IP/LASO/BH/100-Homogeneização e obtenção de amostras de trabalho para emissão de certificado 
ISTA

3.0 Anexos referenciados
FOR/LASO/BH/026-Verificação de divisor de sementes

4.0 Informações de registro
Verificação de divisor de sementes (FOR/LASO/BH/026)

5.0 Arquivos anexados

Não aplicável.

6.0 Controle de alterações

- Foram feitas as alterações necessárias para migração para o Docnix.

- Os textos introdutórios dos subitens 4.1 e 4.2 do item 4 da versão anterior foram reescritos sem 

alteração de conteúdo e migraram para o item 1.0 (Descrição) desta versão.

- A letra h) do subitem 4.1 da versão anterior migrou para o item 1.2 (Cuidados Operacionais) desta 

versão.

- Foi retirado o divisor tipo gamet e incluído o divisor tipo cônico.

- O item 1.4.2 foi alterado para que as pesagens sejam feitas na terceira passagem pelo divisor, ou seja, 

duas passagens para homogeneizar e a terceira para a divisão.

- O item 1.4.2 e) foi alterado para deixar mais claro que os dois coletores podem ser vertidos 

simultaneamente ou um de cada vez.
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