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RESUMO: Objetivando-se avaliar a produtividade da cultura do coentro (Coriandrum sativum 

L.), cultivar Verdão, em função da aplicação de diferentes lâminas de água e níveis de 

salinidade, foi conduzido um experimento na área experimental da Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL), Campus Arapiraca-AL, cujo o delineamento usado foi de blocos casualizados 

em parcelas subdivididas com três repetições, sendo cada bloco com quatro parcelas de 3,0 m2 

subdivididas em três subunidades de 1,0 m2. Foram relacionados os fatores lâminas de água (L) 

e níveis de salinidade (NS), sendo as lâminas L1 (50% da ETc), L2 (100% da ETc) e L3 (150% 

da ETc), equivalente a evapotranspiração da cultura (ETc). Para níveis de sais foram usados os 

seguintes tratamentos: NS1 (0,1 dS m-1); NS2 (1,1 dS m-1); NS3 (2,1 dS m-1); NS4 (3,1 dS m-1). 

Utilizando-se o software Sisvar, os dados foram submetidos à análise de variância e médias 

comparadas pelo teste Tukey a 5%.  Os fatores lâminas de água (L) e níveis de salinidade (NS) 

e suas correlações (L x NS) não responderam significativamente na produtividade da cultura 

em matéria fresca (MF), matéria seca (MS) e altura de plantas (AP). 

PALAVRAS-CHAVE: manejo, lâmina de água, condutividade da água. 

 

CORIANDER CROP RESPONSE (Coriandrum sativum L.) DEPENDING ON THE 

AMOUNT AND IRRIGATION WATER QUALITY 

 

SUMMARY: Aiming to evaluate the productivity of coriander crop (Coriandrum sativum L.) 

cultivar Verdão, due to the application of different water levels and salinity levels, an 

experiment was conducted in the experimental area of the Federal University of Alagoas 

(UFAL) Campus Arapiraca-AL, whose design used was a randomized block in split plot with 

three replications, each block with four 3.0 m2 plots divided into three subunits of 1.0 m2. Water 

were related factors blades (L) and salinity levels (NS), and the L1 blades (50% ETc), L2 (100% 

ETc), and L3 (150% ETc), equivalent to crop evapotranspiration (ETc). For levels of salts used 

were the following treatments: NS1 (0.1 dS m-1); NS2 (1.1 dS m-1); NS3 (2.1 dS m-1); NS4 (3.1 

dS m-1). Using the Sisvar software, data were submitted to analysis of variance and means 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

990



compared by 5% Tukey test. The water slides factors (L) and salinity levels (NS) and their 

correlation (L) x (NS) did not respond significantly in crop yield in fresh weight (MF), dry 

matter (DM) and plant height (AP). 

KEYWORDS: management, water lamina, water conductivity 

 

 

INTRODUÇÃO 

O coentro (Coriandrum sativum L.), pertencente à Família Apiaceae, e tem sua provável 

origem da Região do Mediterrâneo. É uma hortaliça amplamente utilizada na culinária 

brasileira, especialmente na região Nordeste, onde é muito consumido e presente na 

alimentação diária (MARQUES & LORENCETTI, 1999). Suas folhas frescas temperam 

peixes, saladas, sopas e carnes, enquanto seus frutos, erroneamente denominados de sementes, 

aromatizam molhos, linguiça, salsicha e licores (GIACOMETTI, 1989). 

Na região Nordeste o coentro (Coriandrum sativum L.) é frequentemente irrigado com 

água proveniente de pequenas fontes, tais como poços e açudes, que podem apresentar 

concentrações elevadas de sais (MEDEIROS et al., 1998).  Essa região por natureza apresenta 

uma pré-disposição à salinização, devido tanto o uso de águas salinas quanto a ocorrência de 

altas temperaturas, o que faz com que os sais se acumulem na superfície do solo, além de uma 

drenagem insuficiente em solos com baixa condutividade hidráulica. 

Em Alagoas a cultura do coentro (Coriandrum sativum L.), especificamente a cultivar 

Verdão, é cultivada em quase todas as microrregiões do estado por pequenos e médios 

produtores. A região Agreste de Alagoas é o maior polo produtor de hortaliças no Estado, 

contando com 1.300 produtores, que atendem com cerca de 90% do que é consumido no 

mercado interno alagoano. Em algumas épocas do ano, esta hortaliça é exportada para 

atenderem, também, as Centrais de Abastecimentos dos Estados da Bahia, Pernambuco e 

Sergipe (EMBRAPA, 2012). 

Considerando a água como um recurso escasso e o principal fator limitante para a 

produção das culturas, e, além disso, os baixos índices pluviométricos para esta região, o uso 

da irrigação assim como seu manejo correto, apresenta-se como fator determinante na 

produtividade das hortaliças no agreste. Não apenas a quantidade ideal a ser aplicada, mas como 

também a qualidade da água de irrigação pode limitar a produção.  De acordo com RICHARDS 

(1954), os sais desempenham efeitos das mais variadas formas sobre a germinação de sementes, 

crescimento e desenvolvimento das plantas ao ponto de limitarem a produção e produtividade 

das culturas.   

O maior problema de alta concentração de sais está na água de irrigação. A evaporação e 

transpiração removem a água pura do solo e esta perda d’água concentra solutos no solo, 
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podendo prejudicar espécies sensíveis aos sais. O ótimo de crescimento em níveis moderados 

de sal está relacionado com a capacidade das células de acumularem íons no vacúolo, 

diminuindo a quantidade tóxica no citosol (SALAMONI, 2008). Desta forma percebe-se a 

importância do manejo adequado da irrigação uma vez que esta técnica quando utilizada de 

maneira não correta pode trazer inúmeros prejuízos principalmente à cultura e o solo. Diante 

do exposto, objetivou-se nesse trabalho avaliar a resposta da cultura do coentro (Coriandrum 

sativum L.), cultivar Verdão, sobre a aplicação de lâminas de água e níveis de salinidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi conduzida no período de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015, na área 

experimental do Grupo IRRIGA do Campus de Arapiraca da Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL), localizada no município de Arapiraca, Alagoas, Brasil, com coordenadas geográficas 

9º 45' 58'' de latitude sul e 35º 38' 58'' de longitude oeste e altitude de 264 m, e com solo 

classificado como Latossolo Vermelho Distrófico (EMBRAPA, 2006). O clima é do tipo 'As' 

Tropical com estação seca de Verão, pelo critério de classificação de Köeppen.  De acordo com 

XAVIER & DORNELLAS (2010), a estação chuvosa inicia no mês de maio e se estende até a 

primeira quinzena de agosto, com precipitação pluvial média de 854 mm ano-1, sendo os meses 

de maio a julho os mais chuvosos e setembro a dezembro os mais secos. A análise química do 

solo está disposta na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Atributos químicos do solo na camada de 0,00 – 0,20 m anterior à instalação do 

experimento. 

 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados (DBC), com parcelas 

subdivididas em arranjo 3 x 4 com três repetições, distribuindo quatro linhas de plantas por 

parcela, sendo que cada subparcela representou uma lâmina de água, e cada parcela um nível 

de salinidade. Foram 36 subparcelas com medidas de 1,0 m2, distribuídas em quatro parcelas de 

3,0 m² por bloco, em três blocos. Apenas às dez plantas centrais de cada subparcelas foram 

avaliadas. Os tratamentos utilizados foram níveis salinos e lâminas de irrigação sendo os níveis 

salinos distribuídos em NS1 (0,1 dS m-1), correspondente a testemunha, NS2 (1,1 dS m-1) 

correspondente a água do poço do Campus da universidade, e as demais concentrações NS3 (2,1 

dS m-1) e NS4 (3,1 dS m-1) foram obtidas diariamente com a adição de cloreto de sódio NaCl, 

sendo estas aferidas com auxilio de um condutivímetro. As lâminas de irrigação foram: L1 (50% 

Profundidade 
pH P K Ca Mg H+Al CTC Al Na 

H2O (1:2,5) mg dm-3 -------------------------cmolc dm-3------------------------ 

0 – 0,20 m 5,3 7 70 0,7 0,5 3,5 4,94 0,0 14 
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da ETc), L2 (100% da ETc) e L3 (150% da ETc), equivalente a evapotranspiração da cultura 

(ETc) estimada pela evapotranspiração de referência (ET0) através do método de Penman-

Monteith. Os dados meteorológicos utilizados para a fins de aplicação na equação de Penman-

Monteith foram obtidos de uma estação do INMET, (Instituto Nacional de Meteorologia) 

situada em Arapiraca, estando aproximadamente há uma distância de 8,1 km do local do 

experimento. O sistema de irrigação utilizado foi do tipo localizado por gotejamento e os 

valores das lâminas foram determinados de acordo com a seguinte equação: 

 Li = ETo . Kc  (1) 

em que: 

Li = Lâmina de irrigação mm dia-1  

ETo = Evapotranspiração potencial diária, em mm dia-1 

Kc = Coeficiente de cultivo da cultura 

 

Os valores de coeficiente de cultivo (Kc) utilizado foi o propostos por VICENTE et al, 

(2013). A semeadura foi feita manualmente, em sulcos com fileiras contínuas espaçadas 0,20 

m, perfazendo quatro fileiras por parcela, utilizando-se a cultivar Verdão, foi realizado 

desbastes das plantas, doze dias após a semeadura, quando as mesmas apresentaram 0,10 m de 

altura e foi estabelecido uma densidade de plantas de 0,05cm. As capinas foram realizadas 

manualmente, quando necessário.  

Durante o experimento foi realizado duas adubações: uma de fundação e outra de 

cobertura. A primeira correspondeu a 1,3 g m-1 de ureia, 12,7 g m-1
 P2O5, 2,0 g m-1. A segunda 

adubação foi realizada logo após o desbaste e correspondeu a 1,79 g m-1 de uréia. As 

recomendações de adubação foram realizadas com base na análise do solo, Tabela 1, e os 

valores baseados na recomendação do Instituto Agronômico de Pernambuco (IAP). 

A irrigação foi efetuada nos dez primeiros dias utilizando-se da água estabelecida como 

testemunha nesse estudo.  Logo em seguida a aplicação foi via sistema de irrigação por 

gotejamento. As lâminas foram aplicadas diariamente. O ciclo da cultura durou trinta e nove 

dias. Após a colheita verificou-se produtividade da cultura do coentro em matéria fresca (MF), 

matéria seca (MS), altura de plantas (AP). A variável matéria seca (MS) foi obtida por meio de 

secagem das plantas em estufa a 60ºC durante dois dias.  Os dados obtidos foram submetidos a 

análise de variância, e as médias ao teste Tukey a 5%, utilizando-se do auxílio do software 

Sisvar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 2, encontram-se os quadrados médios (QM), valores de F e coeficientes de 

variação (CV), a que foram submetidos os dados de altura de planta (AP), massa fresca da parte 
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aérea (MFPA) e massa seca da parte aérea (MSPA) em função das diferentes laminas de água 

e níveis salino. De acordo com os dados observados na Tabela 2, não houve diferença 

significativa para nenhuma das varáveis analisadas. 

 
Tabela 2. Análise de variância para altura de planta (AP), matéria fresca parte aérea (MFPA), 

matéria seca parte aérea (MSPA) em função de lâminas de água e níveis de salinidade. 

CAUSAS DE 
VARIAÇÃO 

GL 
QM 

AF MFPA MSPA 

Salinidade (S) 3 4,995ns 2,267ns 0,086ns 

Blocos 2 9,177ns 1,683ns 0,042ns 

Lâmina (L) 2 8,939ns 0,991ns 0,019ns 

L x S 6 6.306ns 1,755ns 0,054ns 

Erro 22 4,13 1,44 0,043 

C.V (%)  16,73 42,89 42.81 

ns = não significativo 

 
Resultado semelhante foi encontrado por SALES et al., (2012), em que estes autores não 

obtiveram diferenças significativas entre os tratamentos testado na cultura do coentro cv. 

Verdão para índice de velocidade de germinação e percentagem de germinação, como também, 

classificaram o coentro como cv. Verdão, como tolerante a salinidade da água até a 

concentração de 5,5 dS m-1 na fase de germinação. 

Por outro lado, em trabalho desenvolvido por MEDEIROS et al., (1998) houve evidencias 

de que o coentro, cultivar Arómatico, não consegue se desenvolver e produzir quando a 

salinidade do solo durante o cultivo fica acima de 7,0 dS.m-1. 

Levando em consideração a importância da racionalização do consumo de água na 

produção agrícola, principalmente nessa região, onde os recursos hídricos são escassos, foi 

identificado por meio desse trabalho que a lâmina L1 (50% da ETc) correlacionada com 

qualquer nível de salinidade, seria uma alternativa para os produtores regionais, já que a cultura 

respondeu de forma semelhante a todos os tratamentos testados. Com essa opção o produtor 

terá a mesma resposta de produção utilizando uma menor quantidade de água, se comparado 

aos demais tratamentos. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que não houve diferença significativa na produtividade da cultura, para as 

lâminas de água (L) e os níveis de salinidade (NS), nem interação entre (L x SN). Desta forma 

nas condições desse estudo os tratamentos testados demostraram ser uma ótima opção para o 

cultivo da cultura do coentro, visto que a cultura respondeu bem aos mesmos. 
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