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O ciclo C4 e o metabolismo ácido das Crassuláceas (MAC) são os dois mecanismos 
concentradores de carbono mais importantes dentre as angiospermas. Apesar de 
apresentarem semelhanças bioquímicas, ambos os mecanismos representam adaptações 
ecológicas diferentes: C4 garante um melhor desempenho fotossintético em altas 
temperaturas e intensidades luminosas, e o MAC garante uma maior eficiência no uso 
da água. Em algumas linhagens, C4 e MAC surgiram múltiplas vezes, indicando etapas 
evolutivas em comum. O exemplo mais extremo dessa conectividade são algumas 
espécies de Portulaca, os únicos organismos capazes de realizar fotossíntese C4 e MAC 
em uma mesma folha. Pensava-se que estas duas síndromes eram incompatíveis entre 
si, porém o exemplo de Portulaca indica que nosso conhecimento ainda é incompleto. 
Dentre as espécies de Portulaca, P. oleracea compreende um complexo de subespécies 
com distribuição cosmopolita, identificadas pelo tamanho e ornamentação da testa das 
sementes. Sabe-se que a presença de dois genes da enzima fosfoenolpiruvato 
carboxilase (PEPC) em P. oleracea, um recrutado para o comportamento C4 e outro 
para o MAC, permite que esta complexa transição metabólica ocorra. Deste modo, 
devido à sua ampla distribuição geográfica, um elevado grau de plasticidade morfo-
fisiológica é esperado ao se comparar subespécies oriundas de ambientes contrastantes. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi comparar 12 subespécies de P. oleracea, visando 
identificar diferenças na expressão do MAC e relacioná-las a atributos morfológicos 
específicos. Para isso, indivíduos de cada subespécie foram submetidos à três 
tratamentos distintos de disponibilidade hídrica: 1) hidratação; 2) déficit hídrico; 3) 
déficit hídrico e posterior reidratação. Em paralelo, um grupo foi mantido bem 
hidratado para estudos morfométricos. Todas as subespécies foram capazes de 
expressar MAC de maneira reversível, porém foram encontradas diferenças 
significativas entre os táxons a partir da análise do acúmulo noturno de ácido málico e 
da abundância relativa de transcritos que codificam as isoformas C4 e MAC da enzima 
PEPC. As análises morfométricas também revelaram diferenças entre as subespécies, 
particularmente na altura das plantas, padrão de ramificação e área foliar. Concluímos, 
portanto, que o complexo de subespécies de P. oleracea apresenta variações 
morfofisiológicas marcantes, o que pode estar relacionado ao seu notável sucesso 
adaptativo. 
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