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Resumo 

Integrado no processo de seleção de coentro (Coriandrum sativum L.), a partir 
de germoplasma português, colhido no Alentejo, este trabalho tem como objetivo 
efetuar a avaliação agronómica dos acessos em seleção, tendo como uma das 
testemunhas, a cultivar Santo, de origem brasileira. Os ensaios foram realizados nos 
anos agrícolas de 2014/2015 e 2015/2016 e decorreram nas instalações do INIAV, Polo 
de Elvas. Foram avaliados seis acessos tradicionais (Cs1, Cs9, Cs13, Cs16, Cs32 e 
Cs28), um acesso assilvestrado (Cs31), uma cultivar comercial portuguesa (TP) e uma 
cultivar de comercial de origem brasileira (Santo). As parcelas em avaliação tinham 1m 
x 1m e o delineamento foi em blocos casualizados com 4 repetições. Foi avaliada a 
produção de biomassa em verde em 0,25 m2 e após secagem a 105 ºC durante 24 h, 
quando a maioria dos acessos tinha atingido o máximo de folhas basais. No final do 
ciclo foi avaliada a produção de frutos na área onde foi efetuado o corte prévio para 
avaliação da produção de biomassa vegetativa (0,25 m2) e nos 0,75 m2 restantes, onde 
não foi efetuado qualquer corte prévio de biomassa. Foram avaliados ainda a data de 
floração, o estado de desenvolvimento na data do corte (usando a escala BBCH), a 
percentagem de solo coberto por plantas ao 1º corte e a altura das plantas na maturação. 
Os resultados obtidos indicam que o acesso com maior produção de biomassa 
vegetativa, foi o CS13 em ambos os anos, mas como se trata de um acesso precoce, o 
material colhido apresentava baixo valor comercial (próximo da floração). Globalmente 
os acessos tradicionais do Alentejo são mais precoces, apresentam maior produção de 
biomassa vegetativa (quando cortados todos na mesma data) e o CS32 teve (na média 
dos dois anos) maior produção de semente do que as testemunhas. As testemunhas 
(cultivar brasileira Santo e testemunha portuguesa) revelaram caraterísticas agronómicas 
próximas, com baixa produção de biomassa vegetativa, elevada produção de semente e 
data de floração tardia. Deveria, contudo, ser avaliada a produção de biomassa para 
todos os acessos, no mesmo estado de desenvolvimento. Tomando em consideração a 
produção de biomassa, a data de floração mais tardia e a produção de semente, 
considera-se que, globalmente do ponto de vista agronómico, os acesos CS32, Cs1 e 
CS28 mostram ter elevado potencial, apesar de necessitarem ainda de ensaios para 
avaliação da Distinção, Homogeneidade e Estabilidade, antes de serem candidatos ao 
Catálogo Nacional de Variedades.  
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Abstract 

Agronomic evaluation of Portuguese accessions of coriander having the 
Brazilian cultivar Santo as control. 

Integrated in the process of selection of coriander (Coriandrum sativum L.), 
from Portuguese germplasm, harvested in the Alentejo, this work aims to perform the 
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agronomic evaluation of accesses in selection, having as one of the controls, the Santo 
cultivar, of Brazilian origin. The trials were carried out in the agricultural years of 
2014/2015 and 2015/2016 and were held at the INIAV facilities, Polo de Elvas. Six 
traditional accessions (Cs1, Cs9, Cs13, Cs16, Cs32 and Cs28), 1 spontaneous access 
(Cs31), 1 Portuguese commercial cultivar (TP) and one commercial cultivar of Brazilian 
origin (Santo) were evaluated. The plots under evaluation had 1 m x 1 m and the design 
was in a randomized block with four replicates. The fresh herb biomass production was 
evaluated in 0.25 m2 and after drying at 105 ºC during 24 h, when the majority of the 
accesses had reached the maximum of basal leaves. At the end of the cycle, fruit 
production was evaluated in the area where the previous cut was carried out to evaluate 
the production of vegetative biomass (0.25 m2) and the remaining 0,75 m2, where no 
biomass was previously cut. The date of flowering, the state of development at the date 
of cutting (using the BBCH scale), the percentage of soil covered by plants at the 1st cut 
and the height of the plants at maturation were also evaluated. The results obtained 
indicate that the access with higher vegetative biomass production was CS13 in both 
years, but since it is an early access, the harvested material presented low commercial 
value (close to flowering). Overall, the traditional Alentejo accessions are earlier, have a 
higher production of vegetative biomass (when all are cuted on the same date) and 
CS32 had a higher seed production (two years average) than the control ones. The 
control (Santo cv. from Brazil, and a Portuguese cv.) showed close agronomic 
characteristics, with low vegetative biomass production, high seed yield and late 
flowering date. However, biomass production should be evaluated for all accesses in the 
same state of development. Taking into account the biomass production, the later 
flowering date and the production of seed, it is considered that, globally from the 
agronomic point of view, the accesses CS32, CS1 and CS28 show to have high 
potential, although they still need tests to evaluate its Distinction, Homogeneity and 
Stability, before being candidates to the National Catalog of Varieties. 
 
Keywords: Coriandrum sativum L., genetic resources, crop production. 
 
Introdução 

Qualquer parte da planta de coentro (raízes, caules, folhas, flores e frutos) pode 
ser utilizada quer na gastronomia, quer em usos medicinais, podendo ainda o coentro ser 
utilizado em Modo de Produção Biológico para afastar ou para atrair pragas em 
consociação com outras culturas. 

Na gastronomia, usa-se como uma especiaria devido ao seu aroma e sabor 
caraterístico. Em Portugal faz-se mais uso das folhas em verde em diversos pratos da 
cozinha regional, principalmente no Alentejo (Póvoa et al., 2014).  

A Direção Geral de Saúde através do Programa Nacional para a Promoção da 
Alimentação Saudável propõe as ervas aromáticas como uma estratégia para a redução 
de sal na alimentação dos portugueses. Nas ervas aromáticas sugeridas encontram-se os 
coentros pelo seu aroma especial e sabor marcante que combina muito bem com pratos 
de peixe. Nutricionalmente fornece vitaminas (A, C, B3 e E) e minerais (potássio, cálcio 
e fósforo) (Lopes et al., 2014). 

Em escala mundial a parte da planta mais utilizada é o seu fruto muito aromático 
e doce. É o principal ingrediente do pó de caril e é também usado em licores e aromas 
de cobertura de bolos (Delgado et al., 1993). Na Etiópia é usado num condimento típico 
chamado “berbere” (Diederichsen, 1996; Diederichsen, 2003). Na India, os frutos são 
usados em pickles, salsichas, temperos e para aromatizar biscoitos, pães e bolos e em 
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produtos de tabaco. A planta inteira é usada para preparar chutneys e molhos. Na China 
até a raiz do coentro é usada como hortaliça condimentar e também contém óleos 
essenciais (Diederichsen, 1996; Diederichsen, 2003). As suas folhas também são 
utilizadas na cozinha chinesa, indiana e mexicana (Delgado et al., 1993). 

O coentro é uma planta anual, e dependendo das condições climáticas poderá ser 
cultivada como uma cultura de outono/inverno ou de primavera/verão. 

O coentro apresenta um elevado interesse económico em Portugal dado que 
representa 61% de toda a área de PAM cultivada a nível nacional para consumo em 
fresco (GPP, 2013), estimando-se que represente mais de 70% da área das PAM no 
Alentejo (Farinha & Póvoa, 2014). Não existindo qualquer variedade comercial 
registada no Catálogo Nacional de Variedades, torna-se necessária a existência de uma 
cultivar portuguesa desta espécie, de forma a preservar o nosso património 
gastronómico, medicinal e cultural relacionado com esta cultura.  

O objetivo global deste trabalho foi efetuar a avaliação agronómica de acessos 
de coentro colhidos no Alentejo com vista à obtenção de uma nova cultivar desta 
espécie (Coriandrum sativum L.), visando contribuir para o programa de melhoramento 
de coentros tradicionais do Alentejo, iniciado há cerca de 16 anos pela equipa da ESAE 
(Moreira et al., 2005; Moreira, 2002; Lopes, 2014; Pereira, 2015; Farinho, 2016; Lopes 
et al., 2017). 
 
Material e métodos 

 

Localização dos ensaios 

Os ensaios foram instalados no Instituto Nacional de Investigação Agrária e 
Veterinária (INIAV) em Elvas, que gentilmente nos cedeu os espaços necessários. 

 

Material vegetal 

O material vegetal utilizado é proveniente de seis acessos tradicionais de coentro 
(Coriandrum sativum L.) recolhidos em diferentes zonas do Alentejo (Figura 1). Esses 
acessos tradicionais foram procedentes de agricultores das localidades indicadas na. 
Como testemunhas foram utilizadas uma cultivar brasileira, Santo e uma cultivar 
comercial portuguesa. 

 

Instalação dos ensaios 

O ensaio agronómico, foi instalado em 30 de novembro de 2014 e nos dias 26 e 
27 de novembro de 2015, por sementeira no local. Testaram-se nove acessos (sete 
acessos recolhidos no Alentejo - Cs1, Cs9, Cs13, Cs16, Cs28, Cs31, Cs32, uma cultivar 
comercial portuguesa e uma cultivar testemunha brasileira, a cv. Santo), de acordo com 
esquema de campo apresentado na figura 2. A dose de sementeira foi calculada com 
base nos ensaios de germinação das sementes colhidas no ano anterior. Cada acesso foi 
testado numa parcela de 1 m², dispostas em blocos casualizados, com quatro repetições. 

Em cada parcela de amostragem realizaram-se dois cortes, o 1º para determinar a 
produção de biomassa verde em 0,25 m². O 2º corte tinha como objetivo avaliar a 
produção de frutos no final do ciclo de produção. Neste 2º corte avaliou-se a produção 
de frutos numa sub-amostra de 0,75 m² que não foi alvo de qualquer corte anterior e na 
sub-amostra de 0,25 m², onde se efetuou um corte de biomassa durante o ciclo. 
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O 1º corte foi decidido tendo em conta a altura das plantas, que em média 
deveria ser de cerca de 20 cm, e o estado fenológico abaixo 50 (aparecimento do órgão 
floral) de acordo com a escala BBCH para verduras que não formam cabeça segundo 
Feller et al., (1995). Este corte foi efetuado com o auxílio da máquina de corte BOSCH 
AGS 70 e de uma quadrícula de metal com 0,25 m² de área (0,50 m x 0,50 m) (Figura 
2). 

Em ambas as colheitas, as plantas foram transportadas em sacos de papel, 
devidamente identificados com a designação da sub-amostra, o acesso, o bloco e a data 
de colheita, para o Laboratório de Biologia Vegetal da ESAE. 

No 1º corte procedeu-se à pesagem em verde de cada uma das amostras, que de 
seguida foram colocadas num secador elétrico a 105 ºC, durante 24 h. Depois procedeu-
se à pesagem em seco de cada amostra, com o objetivo de determinar a biomassa seca e 
a percentagem de humidade existente. Foram avaliados ainda a data de floração, o 
estado de desenvolvimento na data do corte (usando a escala BBCH), a percentagem de 
solo coberto por plantas ao 1º corte e a altura das plantas na maturação. 

No 2º corte procedeu-se à debulha mecânica, com limpeza minuciosa da 
máquina (Wintersteiger LD350) entre debulhas. Posteriormente realizou-se a limpeza 
dos frutos através de uma máquina sopradora de ar e crivagens sucessivas. 

 

Análise estatística de dados 

Os dados obtidos foram registados em tabelas no software Excel e foram 
calculadas as médias das quatro repetições, a média global, o desvio padrão e o 
coeficiente de variação. Os resultados submeteram-se a uma análise de variância, tendo 
sido utilizado o teste de Tukey para comparação e separação das médias, ambos 
realizados com o programa Statistica versão 8.0 (StatSoft inc. 2007). 

 
Resultados e discussão 

O objetivo principal destes ensaios foi avaliar a produção de biomassa vegetativa 
e a produção de semente. Tendo em conta que o consumo de coentro em Portugal é 
maioritariamente da folha fresca, o parâmetro com maior interesse em termos 
agronómicos será a produção de biomassa verde. Os resultados da análise de variância e 
do teste de Tukey para a separação de médias dos descritores observados no ensaio 
Agronómico podem ser consultados na Tabela 2.  

Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas para a maioria dos 
descritores, a saber: biomassa verde e biomassa seca, data de floração e de maturação, 
estado fenológico relativo ao corte para obtenção de biomassa verde e produção de 
semente com e sem corte prévio, o que revela a existência de diversidade no material 
em estudo.  

Os coentros entram em floração em média a 26 de abril; os acessos mais 
precoces foram o CS9 (18 de abril), o CS31 e o CS13. Os acessos mais tardios foram o 
CS28 (1 de maio), o CS1 e o CS32, com diferenças estatísticas significativas entre os 
mais tardios e os mais precoces; os acessos mais tardios não diferem estatisticamente 
das testemunhas utilizadas (Santo e TP, com floração a 2 de maio). 

Relativamente ao objetivo de cultivo relacionado com a obtenção de folhagem 
verde, os acessos mais produtivos foram o CS13, o CS9 e o CS1 e os menos produtivos 
foram a TP, o Santo e o CS28, com diferenças estatísticas significativas entre os mais 
produtivos e os menos produtivos. 
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A altura das plantas no momento do corte relaciona-se com a precocidade da 
floração e o estado vegetativo BBCH, motivo pelo qual os acessos mais altos foram 
também os mais precoces: CS9, CS31, CS13 e os mais baixos foram o Cs16, O Cs32 e 
o Cs28, não havendo diferença estatística significativa entre os acessos neste descritor. 
Os acessos mais altos facilitam a colheita mecânica. 

Os acessos com maior produção de frutos foram o CS1, o CS28 e o CS32 sem 
diferença estatística das testemunhas Santo e TP; o acesso menos produtivo com 
diferença estatisticamente significativa em relação aos mais produtivos foi o CS9. Ao 
considerar a modalidade em que se faz um corte prévio para obtenção de biomassa 
verde, os acessos com maior produção de semente foram o CS32, o CS16 e o CS13, 
embora sem diferença estatística em relação às testemunhas Santo e TP; o acesso menos 
produtivo foi o CS9, diferindo estatisticamente dos acessos mais produtivos.  

Os acessos CS32, CS16 e CS13 apresentam uma produção de semente maior 
quando submetidos a um corte prévio para obtenção de biomassa verde, o que os torna 
interessantes para seleção para ambas as tipologias e produção desta cultura. 

No geral, em 2016 todos os acessos tiveram uma produção muito inferior a 
2015, o que coincide com o facto de haver diferenças estatísticas significativas para a 
maioria dos descritores observados considerando o ano de observação; podendo essa 
situação ter explicação de nível climático, tendo em conta o ano com distribuição de 
precipitação atípica que se verificou em 2015/2016.  
 
Conclusões 

Os descritores para os quais se obteve diferença estatística significativa foram a 
biomassa verde e a biomassa seca, as datas de floração e de maturação, o estado 
fenológico relativo ao corte para obtenção de biomassa verde e a produção de semente 
com e sem corte prévio; os restantes descritores avaliados não apresentaram diferenças 
estatísticas significativas. 

Os resultados obtidos indicam que o acesso com maior produção de biomassa 
vegetativa foi o CS13 em ambos os anos, mas como se trata de um acesso precoce, o 
material colhido apresentava baixo valor comercial (próximo da floração).  

Globalmente os acessos tradicionais do Alentejo são mais precoces, apresentam 
maior produção de biomassa vegetativa (quando cortados todos na mesma data) e o 
CS32 teve (na média dos dois anos) maior produção de semente do que as testemunhas. 
As testemunhas (cultivar brasileira Santo e testemunha portuguesa) revelaram 
caraterísticas agronómicas próximas, com baixa produção de biomassa vegetativa, 
elevada produção de semente e data de floração tardia. Deveria contudo ser avaliada a 
produção de biomassa para todos os acessos, no mesmo estado de desenvolvimento. 

Tomando em consideração a produção de biomassa, a data de floração mais 
tardia e a produção de semente, considera-se que, globalmente do ponto de vista 
agronómico, os acessos CS32, CS1 e CS28 mostram ter elevado potencial, apesar de 
necessitarem ainda de ensaios para avaliação da Distinção, Homogeneidade e 
Estabilidade (UPOV, 2002; UPOV, 2013), antes de serem candidatos ao Catálogo 
Nacional de Variedades. 
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Figura 1 - Mapa de Concelhos do Alentejo. Localização da proveniência dos acessos 

tradicionais. Fonte: Google Imagens 
!

 
 

Figura 2 - Máquina de corte (em cima, esq.), quadrícula de marcação da área de corte 
(em cima, dir.), área cortada (em baixo, esq.) e esquema de corte (em baixo, dir.). 
 

Tabela 1 - Identificação dos locais de origem dos acessos tradicionais de Coriandrum 
sativum L. em estudo. 
!

Acessos Distrito Concelho 
Cs1 Portalegre Elvas 
Cs9 Beja Moura 
Cs13 Beja Castro Verde 
Cs16 Beja Vidigueira 
Cs28 Setúbal Alcácer do Sal 
Cs32 Portalegre Campo Maior 
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Tabela 2 - Resultados da análise de variância e do teste de Tukey do Ensaio 
Agronómico. Médias de dois anos (2015 e 2016). 

Acessos Alt 
(cm) 

Cob 
(%) 

PV 
(g/m²) 

PS 
(g/m²) 

Data 
Flor 

Data 
Mat BBCH 

Pseed 
1corte 
(g/m²) 

Pseed 
 (g/m²) 

CS1 83,2 67,8 1764,1 ab 207,7 ab 28-abr ab 23-jun a 53,9 abc 270,7 a 453,0 a 

CS13 87,3 79,9 2327,1 a 278,1 a 20-abr de 9-jun c 56,9 c 357,6 a 335,0 ab 

CS16 70,4 68,9 1227,5 bc 171,4 ab 24-abr cd 11-jun c 55,6 bc 362,3 a 328,4 ab 

CS28 76,3 70,8 1047,9 bc 156,3 bc 1-mai a 23-jun a 49,5 a 328,9 a 428,5 a 

CS31 87,7 59,9 1457,5 ab 197,3 ab 20-abr de 10-jun c 56,9 c 261,2 ab 267,0 ab 

CS32 74,0 68,9 1328,8 ab 180,7 ab 27-abr bc 17-jun b 51,0 ab 374,6 a 373,5 ab 

CS9 89,9 68,6 1783,2 ab 228,9 ab 18-abr e 3-jun d 58,9 c 105,5 b 201,7 b 

STO 79,4 65,1 914,8 bc 132,9 bc 2-mai a 25-jun a 50,0 a 339,9 a 400,5 ab 

TP 76,5 66,0 832,6 bc 128,1 bc 2-mai a 24-jun a 51,4 ab 303,9 a 402,2 ab 

Média 80,5 68,4 1409,2 186,8 26-abr 16-jun 53,8 300,5 354,4 

DPadrão 6,8 5,3 481,9 47,7 5,5 8,1 3,4 83,2 80,6 

CV 0,08 0,08 0,34 0,26 0,00 0,00 0,06 0,28 0,23 
Sig.  ns ns *** ** *** *** *** *** ** 
Acrónimos: Alt – Altura; Cob  - percentagem de solo coberto por plantas ao 1º corte; PV – biomassa verde, PS – 
Biomassa seca, Data flor – data de floração; data mat – data de maturação; BBCH – estado fenológico no 
momento do corte para obtenção de biomassa verde de acordo com a escala BBCH; Pseed 1corte – produção de 
semente com um corte anterior para obtenção de biomassa verde; Pseed – produção de semente sem corte prévio 
para biomassa; DPadrão – desvio padrão, CV – coeficiente de variação; sig. – significância – acessos na mesma 
coluna com a mesma letra não diferem entre si significativamente; P<0.001 *** Altamente significativo; P< 0.01 
** Muito significativo; P< 0.05 * Significativo; P> 0.05 Não significativo (ns). 
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