
 

 

 

 

 

 

 

 

CARURU 

O caruru, Amaranthus viridis, é atualmente uma das plantas daninhas de maior risco aos 

agricultores, uma vez que causa prejuízos diretos às plantações. A presença do caruru nas 

culturas de milho e soja, por exemplo, pode reduzir o rendimento em até 80%, além de 

inviabilizar a colheita mecânica.  

Nas áreas agrícolas, o caruru pode ser caracterizado como planta de difícil manejo devido à 

elevada produção de sementes viáveis, rápido crescimento e desenvolvimento, longa 

viabilidade de suas sementes no solo e dificuldade na identificação das diferentes espécies 

no campo, quando jovens, sobretudo quando a aplicação de herbicidas é mais necessária.  

O caruru é planta que apresenta via de fixação de carbono do tipo C4. Este mecanismo 

fotossintético confere a ela diversas características vantajosas em relação às plantas C3, 

como maior eficiência no aproveitamento de recursos do meio, principalmente em 

ambientes quentes e úmidos, o que contribui para a sua presença em áreas de produção de 

hortaliças e de soja, feijão ou algodão (plantas C3), e para que concluam o ciclo de vida 

antes do fechamento da cultura da cana-de-açúcar (planta C4), garantindo o uso eficiente 

dos recursos do meio e o aumento do banco de sementes. 

Além disso, é reconhecido por apresentar efeito alelopático, que reduz o vigor de outras 

plantas, e por ser hospedeiro de pragas, doenças e nematoides.  

A disseminação do caruru ocorre principalmente por máquinas e implementos agrícolas, 

canais de irrigação, insumos, esterco animal, pássaros e mamíferos. 

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA  

O Amaranthus viridis é espécie comum em regiões tropicais e subtropicais do mundo, em 

campos aráveis de mais de 80 países. Ocorre em todas as regiões brasileiras, nos 

seguintes biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. 
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CARACTERÍSTICAS 

Planta herbácea, ereta, de caule cilíndrico, estriado longitudinalmente, liso ou com pouca 

pilosidade e pouco ramificado quando ereto, medindo de 60 a 100 cm de altura. As  

folhas são simples, alternas, ovaladas, com margens regulares ou levemente onduladas, de 

coloração verde intensa, podendo apresentar manchas acinzentadas ou castanho-

avermelhadas na parte mediana.  

As inflorescências formam espigas densas de cor verde pálido, situadas nas porções 

terminais dos ramos e nas axilas das folhas, constituída por flores sésseis. As espigas 

terminais são cilíndricas e mais desenvolvidas que as das axilas das folhas. Sobre o eixo 

das espigas estão as flores.  

O fruto é seco, com a superfície rugosa de coloração variando entre castanho claro a 

castanho escuro. As sementes têm a superfície lisa e brilhante, arredondadas, de tamanho 

entre 1,00 e 1,25 mm. 

Apresenta raiz pivotante, com várias ramificações e radicelas simples que se estendem 

rapidamente.  

 

CICLO REPRODUTIVO 

O caruru é uma planta anual, com ciclo vegetativo curto, de 60 a 70 dias. A propagação é 

feita exclusivamente por sementes, que são muito abundantes na planta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Ciclo biológico do caruru. 

 

DANOS 

O hábito de crescimento agressivo e a elevada produção de sementes proporciona ao 

caruru alta competitividade com as culturas por água, luz e nutrientes. Esta planta daninha 

reduz o rendimento e a qualidade do produto colhido, além de prejudicar o processo de 
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colheita. Em casos extremos, a redução de produtividade pode chegar a até 90%, como no 

caso da soja, por exemplo. Outras culturas prejudicadas são cana-de-açúcar, milho, arroz, 

café, algodão e citros. 

 
CONTROLE E MANEJO  

No controle do caruru, o monitoramento é uma etapa muito importante, pois a espécie é 

extremamente invasiva, adapta-se facilmente a diferentes ambientes e condições 

climáticas, apresenta elevada taxa fotossintética, grande eficiência no uso da água, rápido 

crescimento e alta produção de biomassa vegetal em curto espaço de tempo.  

Fatores ambientais, como luz e temperatura, influenciam diretamente a germinação das 

sementes de caruru, por isso, práticas que propiciem maior exclusão da radiação solar e 

maior estabilidade da temperatura na superfície do solo reduzirão a sua emergência. Para 

isso, é fundamental formar palhada duradoura e bem distribuída na superfície do solo e com 

baixa taxa de decomposição para garantir maior durabilidade após a semeadura da cultura. 

O controle deve ser realizado de maneira contínua e por meio de diferentes técnicas de 

manejo integrado de plantas daninhas. Nos estádios iniciais de desenvolvimento da cultura 

é essencial o controle para prevenir perdas significativas de produtividade no campo. Assim, 

recomenda-se a utilização de herbicidas em pré-emergência da cultura e das plantas 

daninhas. Esta aplicação garante o controle dos primeiros fluxos germinativos da planta 

daninha, permitindo à cultura emergir livre da interferência precoce, além de melhorar o 

desempenho dos herbicidas empregados em pós-emergência.  

O controle em pós-emergência deve ser feito nos estádios iniciais do desenvolvimento do 

caruru, preferencialmente quando ele tiver até 6 folhas. Contudo, é fundamental atentar 

para outras práticas complementares de manejo, como: 

 Rotação e sucessão de culturas;  

 Eliminação de plantas voluntárias; 

 Manejo da planta daninha na entressafra ou em áreas de pousio, com roçadeira ou rolo-

faca, ou herbicidas ou dessecantes de amplo espectro; 

 Cultivo de inverno com rotação de herbicidas; 

 Limpeza de maquinários nas operações de semeadura e colheita. 

 

IMPACTOS NA SOCIEDADE 

A busca por produtividade e pelo fator econômico na produção de grandes culturas esbarra 

na interferência das plantas daninhas, as quais tendem a aumentar o custo de produção, 

reduzir as margens de lucro e diminuir a qualidade do produto. 

 Nos sistemas de produção agrícola do Brasil, o caruru causa uma série de impactos 



negativos, dentre os quais o econômico é um dos principais, por causar aumento dos custos 

de controle e das possíveis perdas de produtividade oriundas da matocompetição. Além 

disso, o uso indiscriminado e excessivo de herbicidas para o controle do caruru pode gerar 

efeitos nocivos ao ambiente e à saúde humana.  
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