
LEVANTAMENTO DAS SEMENTES DE ESPÉCIES 
SILVESTRES E NOCIVAS 

 
 

- Roteiro de Preenchimento - 
 
LAS: Nome do laboratório. 
 
 
INSTITUIÇÃO: Nome da empresa. 
 
 
NATUREZA DA ANÁLISE: 

 
 
Preencher em Quadro para cada uma das descritas abaixo: 

- Fiscalização 
- Produção 
- Importação 
- Rede LASP – Nesse quadro deverá ser relatado o resumo dos dados 

obtidos por todos os Laboratórios de Produção credenciados do Estado. 
Para facilitar esse trabalho, os Laboratórios de Produção deverão 
preencher um Quadro como esse e enviar mensalmente ao Laboratório 
Oficial Supervisor, junto com 1 (uma) via de cada Boletim de Análise de 
Sementes emitido. O LASO Supervisor então fará o resumo de todos os 
relatórios dos LASP nesse Quadro. 

 
 
CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS ANALISADAS: 

 
 
U.F.: Sigla do Estado de procedência das amostras (local de produção). 
Safra: Ano de produção das sementes. Deve-se ter cuidado com as re-

análises, na citação correta da safra. 
Espécie: Nome comum de espécie. 

 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DAS SILVESTRES: 

 
Número: Número de amostras daquela espécie analisadas no mês. 
Espécie: Nome botânico das espécies encontradas. 
Amostras (nº): Número de amostras analisadas em que foram encontradas 

sementes daquela espécie silvestre. 
Sementes / Amostra (nº):  



- mínimo: Menor número de sementes da espécie encontrado em uma 
amostra.  

- máximo: Maior número de sementes da espécie encontrado em uma 
amostra. 

 
 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DAS NOCIVAS: 

 
 
Espécie: Nome botânico das espécies encontradas. 
Amostras (nº): Número de amostras analisadas em que foram encontradas 

sementes daquela espécie nociva. 
Sementes / Amostra (nº): 

- mínimo: Menor número de sementes da espécie encontrado em uma 
amostra.  
- máximo: Maior número de sementes da espécie encontrado em uma 
amostra. 

 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
 

Deve-se citar também entre as silvestres, as sementes encontradas, de 
espécies não identificadas. 

Mesmo nos meses em que nenhuma dessas sementes for encontrada ou 
nenhuma análise for realizada, o Quadro deverá ser encaminhado em branco. 



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA DE ANÁLISE DE 
SEMENTES 

 
 

- Roteiro de Preenchimento - 
 
 

NATUREZA DA ANÁLISE: 
 
 

Preencher um Quadro para cada uma das descritas abaixo: 
- Fiscalização  
- Produção 
- Importação 
- Rede LASP – Nesse quadro deverá ser relatado o resumo dos dados 

obtidos por todos os Laboratórios de Produção credenciados no Estado. 
Para facilitar esse trabalho, todos os Laboratórios de Produção deverão 
preencher um Quadro como esse e enviar mensalmente ao Laboratório 
Oficial Supervisor, junto com 1 (uma) via de cada Boletim de Análise de 
Sementes emitido. O LASO Supervisor então fará o resumo de todos os 
relatórios dos LASP nesse Quadro. 

 
 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS ANALISADAS: 

 
 
U.F.: Sigla do Estado de procedência das amostras (local de produção). 
Safra: Ano de produção das sementes. Deve-se ter cuidado com as re-

análises, na citação correta da safra. 
Espécie: Nome comum da espécie analisada. 
Cultivar: Nome da cultivar analisada. 

 
 
 
 
AMOSTRAS ANALISADAS: 
 
 

Número: Total de amostras da cultivar analisadas no mês. 
Representatividade: Peso total (em toneladas) de todos os lotes 

representados pelas amostras. 
 
 
 



GERMINAÇÃO: 
 
 
Dentro de cada uma das categorias. 
 
Exemplo: Analisadas no mês: 18 amostras de determinada cultivar: 

< Padrão Estadual (P.E.) = 05 
≥ Padrão Estadual (P.E.) = 12 
< 90 % 
≥ 90 %............................ = 01 

 
 
 
 
FATORES DE REPROVAÇÃO: 

 
Número de amostras analisadas cujos resultados se encontrem abaixo dos 

padrões estaduais. Não se trata de aprovar ou condenar amostras, o que não é 
de competência do Laboratório de Análise de Sementes, mas um dado que nos 
permita quantificar a semente em condições de ser comercializada. 
 

SP = Sementes Puras: nº de amostras cuja pureza foi inferior do Padrão. 
OC = Outras cultivares: nº de amostras onde foram encontradas mais 

sementes de Outras Cultivares que o permitido.   
OE = Outras Espécies 
SS = Sementes Silvestres 
NT = Sementes Nocivas Toleradas 
NP = Sementes Nocivas Proibidas 
Os quadros em branco destinam-se a outros índices constantes de padrão 

que possam ter sido causa de condenação do lote. 
 
Ex: Mancha Púrpura em soja, sementes manchadas em feijão, etc. 

 
 
 
 
AMOSTRAS DENTRO DOS PADRÕES: 
 
 

Número: Total de amostras da cultivar que está com todos os índices de 
qualidade dentro dos padrões permitidos.  

Representatividade: Peso total (em toneladas) dos lotes cujas amostras 
estão dentro dos padrões. Corresponde ao peso total de sementes da cultivar 
que pode ser comercializada. 
 
 



 
OBSERVAÇÕES: 
 
 

Deve ser anotada qualquer informação adicional, que não caiba no Quadro. 
Qualquer modificação no Padrão Estadual de qualquer cultura também 

deve ser aí informado. 
Mesmo nos meses em que nenhuma dessas sementes for encontrada ou 

nenhuma análise for realizada, o Quadro deverá ser encaminhado em branco. 
 


