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O coentro (Coriandrum sativum L.) é uma olerícola de considerável valor e importância em 

diversas regiões do Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. A utilização de um 

número adequado de repetições nos experimentos é de fundamental importância para a redução 

do erro experimental e conseqüente aumento da precisão experimental. Objetivou-se com este 

trabalho estimar o tamanho ótimo de parcela experimental na avaliação de resistência do coentro 

ao calor. O trabalho foi conduzido no departamento de Agronomia da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco (UFRPE) em casa de vegetação. O experimento foi conduzido em blocos 

casualizados com três repetições, sendo a parcela constituída por oito plantas.  As progênies 

utilizadas pertencem ao programa de melhoramento genético do coentro da UFRPE. A análise de 

representatividade do número mínimo de progênies foi realizada pelo método de simulação de 

subamostras, utilizando-se o aplicativo computacional Genes. A simulação iniciou-se com 

subamostras de dez progênies. O aumento do tamanho das subamostras foi de uma progênie de 

uma rodada para a outra. O número de progênies foi sucessivamente aumentado até se atingir o 

total de 85. Para cada tamanho de subamostra fizeram-se 10 rodadas de forma aleatória com 

reposição. Em cada subamostra, foi feita uma análise de variância e foram estimados os 

parâmetros genéticos, obtendo-se em seguida a média das 10 subamostras do mesmo tamanho. 

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 famílias. O número mínimo de famílias estimado variou conforme o caráter e o 

parâmetro de interesse. Como a massa fresca é um importante caráter a ser melhorado, o uso de 

68 progênies de meio-irmãos é o menor número de progênies adequado para representar a 

população de coentro derivada da cultivar Verdão e estimar os parâmetros genéticos para esse 

caráter. Observou-se que 13  progênies apresentaram valores genéticos superiores para os 

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

forma, as progênies podem ser selecionadas para dar continuidade ao programa de melhoramento 

de coentro. Mostrando que é possível encontrar progênies com alelos favoráveis para os três 

caracteres. 
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