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Adaptado de Inoue et al. (2015) e Moreira & Bragança (2010) 

Espécie Caule Pecíolo Folhas Inflorescência Fruto / Sementes Particularidades 

Amaranthus 
deflexus 

 
Caruru 
rasteiro  

 
Monoica 

Ascendente ou 
prostrado, muito 

ramificado, 
distribuídos 

radialmente. Verde, 
cilíndrico, canaliculado. 

0,2 a 0,5 m.  

Comprimento 
igual ou 

metade da 
folha.  

Simples, alternadas 
helicoidais. Base 

cuneada. Margem 
inteira ou levemente 
ondulada. Ápice de 

subagudo à 
mucronado.  

Terminais, eretas, 
compactas, panículas 
piramidais. Às vezes, 
axilares. Verdes, as 
vezes matizadas de 

vermelho. Flores 
sésseis, masculinas na 

ponta da 
inflorescência.  

Fruto seco 
(utrículos), 

indeiscente. 
Sementes elipsoides, 

marrom escuras, 
brilhantes.  

Muito similar a A. 
lividus. Observar 

diferença no ápice das 
folhas. 

Amaranthus 
hybridus 

 
Caruru 

gigante, 
caruru roxo  

 
Monoica 

Ereto, pouco 
ramificado. Verde a 

roxo-avermelhado. 0,3 
a 2,0 m 

Comprimento 
quase igual ou 

metade da 
folha. 

Vermelho.  

Simples, alternadas 
helicoidais. Base 

cuneada, margem 
inteira. Ápice agudo 

à mucronado. 

Terminais e axilares, 
eretas ou reflexas. 

Espigas de glomérulos 
avermelhadas ou 

verde pigmentado de 
vermelho. Flores 

masculinas na ponta e 
femininas na base.  

Utrículos com 
deiscência regular. 

Sementes 
lenticulares, marrom-

avermelhadas a 
negras, brilhantes. 

Muito similar a A. 
retroflexus. Diferencia-
se pelas tépalas, que 
são lanceoladas com 

ápice agudo. 

Amaranthus 
lividus 

 
Sinônimo: A. 

blitum 
 

Caruru 
rasteiro  

 
Monoica 

Prostrado a 
ascendente, glabro. 
Verde, pigmentação 

avermelhada nos 
tecidos maduros. 

Igual ou até 2x 
o comprimento 
da folha. Verde 

ou 
avermelhado. 

Simples, limbo 
ovalado. Base 

cuneada, margem 
plana. Ápice 
emarginado 
(reentrância 
marcante) 

 

Terminais, cachos 
axilares, verdes. 

Flores rodeadas por 
brácteas e 3 tépalas 
verdes, substituindo 
cálice e corola. Flores 

masculinas na 
extremidade e 

femininas na base.  

Utrículos 
indeiscentes. 

Sementes marrom 
escuras a pretas, lisas 

e brilhantes.  

A reentrância na 
nervura central, no 

ápice da folha é 
marcante da espécie. 

Amaranthus 
palmeri 

 
Caruru 
gigante  

 
Dioica 

Ereto, ramificado, 
glabro, podendo 

chegar a 3 m de altura. 
Tufo de espinhos na 

axila. Verde a 
avermelhado. 

Sempre muito 
mais comprido 

que a folha. 

Simetria radial em 
estádio juvenil. 

Limbo obovado a 
elíptico, base ampla, 

cuneiforme, apice 
subobtuso a agudo. 

Podem ocorrer 
manchas 

esbranquiçadas em 
formato de “V”. 

Plantas apenas com 
flores masculinas ou 

femininas. 
Inflorescências 
terminais, sem 

ramificações, grandes 
e pendentes. Axilares 

escassas. Flores 
masculinas sem 

espinhos, feminina 
com espinhos. 

 Utrículos castanhos, 
ocasionalmente 

castanhos 
avermelhados, 

obovóides a 
subglobosos. 

Sementes de marrom 
avermelhado escuro 
a marrom, 1-1,2 mm 

de diâmetro, 
brilhante. 

Comprimento do 
pecíolo, tufos de 
espinhos e flores 

masculinas e femininas 
em plantas separadas 
são característicos da 

espécie. 

Amaranthus 
retroflexus 

 
Caruru 
gigante 

 
Monoica  

Ereto, ramoso, 
pubescente nas 
extremidades, 

cilíndrico anguloso. 
Avermelhado na base. 

Metade do 
comprimento 

do limbo foliar. 

Alternada helicoidal. 
Base cuneada, ápice 
agudo a levemente 

mucronado. 

Terminais e axilares, 
ramificadas, tipo 
cacho de espigas. 
Esverdeadas, com 

matizes vermelhas. 
Flores com 5 tépalas. 

Poucas flores 
masculinas na ponta 

da inflorescência. 

Utrículos obovóides a 
elipsóides com 

deiscência regular. 
Sementes marrom 

avermelhadas a 
pretas, lisas e 

brilhantes.  

Muito similar a A. 
hybridus. Diferencia-se 

pelas tépalas 
espatuladas com ápice 

arrendondado, com 
reentrância. Presença 
de apículo. As raízes 
são avermelhadas. 

Amaranthus 
spinosus 

 
Caruru de 
espinho 

 
Monoica 

Ereto ou ascendente, 
muito ramificado. Par 

de espinhos 
divergentes em cada 

nó. Verde a 
avermelhado. 

Pecíolo do 
mesmo 

comprimento 
ou pouco 

maior que as 
folhas. 

Folhas alternas. 
Limbo ovado, base 
cuneada, margem 

inteira. Ápice agudo 
a subobtuso. 

Espigas terminais de 
flores masculinas. 

Axilares espiciformes 
ou globosas de flores 

femininas. 

Utrículos ovóides a 
subglobosos, 

irregularmente 
deiscente. 

Sementes negras, 
lisas e brilhantes. 

Os espinhos duplos 
presentes nas axilas 

são singulares à 
espécie. 

Amaranthus 
viridis 

 
Caruru de 
mancha 

 
Monoica  

Caule ereto, simples ou 
ramificado, glabro. 

Predominantemente 
verde. 

Metade até 
1,5x o 

comprimento 
da folha. 
Verde ou 

avermelhado. 

Folhas simples, 
alternadas. 

Limbo rômbico-
ovado, base 

arredondada, ápice 
de obtuso, 

mucronado ou 
emarginado. 

Manchas irregulares 
em tons claros. 

Panículas 
espiciformes 

terminais e axilares, 
de cor escverdeada. 
Flores com 3 tépalas. 

Flores masculinas 
reunidas 

principalmente no 
ápice das 

inflorescências. 

Utrículos ovóides, 
indeiscentes. 

Sementes negras ou 
marrom escuras, 

subglobosas a 
lenticulares, 

suavemente rugosas. 

Manchas 
características nas 

folhas. 


