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O coentro é uma hortaliça apreciada como condimento utilizada em pratos típicos em várias 
regiões do país. No Estado de Pernambuco, a cultivar mais plantada é a cultivar Verdão, que 
apresenta resistência a doenças foliares e é bem aceita pelos produtores, mas que apresenta 
suscetibilidade ao pendoamento precoce. Na literatura são encontrados poucos trabalhos sobre o 
melhoramento da espécie. O número mínimo de progênies de meio-irmãos permite obter 
estimativas consistentes e estáveis dos parâmetros genéticos, uma vez que os indivíduos de uma 
progênie de meio-irmãos são geneticamente diferentes, utilizando um número adequado de 
progênies, diminuindo o trabalho e poupando recursos financeiros dos programas de 

melhoramento relacionados à condução e avaliação de um menor número de progênies. Diante 
disso, o objetivo do trabalho foi estimar o número mínimo de progênies de meios-irmãos 
adequado para representar uma população de coentro tolerante ao calor derivada da cultivar 
Verdão. Oitenta e cinco progênies de meio-irmãos tolerantes ao calor foram conduzidas em dois 
experimentos em sistema hidropônico na horta da Universidade Federal Rural de Pernambuco. 
Foram avaliados os caracteres número de dias para início do pendoamento, altura de plantas e 
diâmetro do caule. A análise de representatividade do número mínimo de progênies foi realizada 
utilizando-se o programa Genes. Determinaram-se, também, as retas dos limites superiores e 

inferiores da média mínima não significativa (LMNS), pelo teste t a 5% de probabilidade, 
tomando-se como referência a média obtida com as 85 progênies. O número mínimo de 
progênies estimado varia conforme o caráter e o parâmetro de interesse. Como a massa fresca é 
um importante caráter a ser melhorado, a avaliação de 68 progênies de meio-irmãos é adequado 
para representar a população de coentro e obter estimativas consistentes e estáveis dos 
parâmetros genéticos. 
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