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O coentro é uma hortaliça condimentar com elevada importância econômica em algumas regiões 

do Brasil, porém o melhoramento dessa cultura ainda é restrito a poucas empresas produtoras de 

sementes. A obtenção de cultivares mais produtivas e com tolerância ao calor pode contribuir 

para melhoria da qualidade das suas folhas e maior renda para os produtores. As estimativas de 

parâmetros genéticos podem ser úteis aos programas de melhoramento dessa espécie. O objetivo 

deste trabalho foi estimar parâmetros genéticos e predizer o valor genético de progênies de meio-

irmãos de coentro pela metodologia dos modelos lineares mistos (procedimento REML/BLUP) 

quanto aos caracteres número de dias para início do pendoamento, altura de plantas, diâmetro do 

caule e massa fresca. Oitenta e cinco progênies de coentro tolerantes ao calor derivadas da 

cultivar Verdão foram conduzidas em dois experimentos em sistema hidropônico na horta da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco. As estimativas dos parâmetros genéticos e a 

predição dos valores genéticos das progênies foram obtidas pela metodologia de modelos 

lineares mistos, utilizando-se o programa R versão 3.1.1. Foram obtidas estimativas de 

herdabilidade de 89,08%, 69,71% e 72,44% e de relações CVg/CVe de 2,86, 1,52 e 1,62 para os 

caracteres número de dias para início do pendoamento, diâmetro do caule e massa fresca, 

respectivamente. Para o caráter altura de plantas, a estimativa de herdabilidade foi baixa e a 

relação CVg/CVe foi inferior à unidade, indicando que o melhoramento desse caráter nessa 

população é inviável. A estimativa de parâmetros genéticos permitiu concluir que as progênies 

de coentro apresentam variabilidade genética para os caracteres número de dias para início do 

pendoamento, diâmetro do caule e massa fresca, indicando que estas características podem ser 

exploradas em futuros programas de melhoramento. As progênies 16, 19, 20, 22, 36, 41, 44, 45, 

59, 72, 81, 84 e 85 possuem alelos favoráveis para as características avaliadas podendo ser 

selecionadas para dar continuidade ao programa de melhoramento de coentro para tolerância ao 

calor. 

 

Palavras-chave: Coriandrum sativum, melhoramento vegetal, condimento. 

 

Apoio Financeiro: FACEPE, CAPES, CNPq e UFRPE 


