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O metabolismo ácido das crassuláceas (CAM) e a fixação fotossintética do carbono 
via C4 conferem maior eficiência no uso da água e diminuem a fotorrespiração, sendo 
benéficos às plantas de regiões tropicais. Até hoje, apenas seis espécies descritas 
possuem o metabolismo fotossintético do tipo C4-CAM facultativo, todas elas 
pertencentes ao gênero Portulaca. Dentre essas, P. oleracea tem sido o principal alvo 
de pesquisas sobre a compatibilidade entre os metabolismos C4 e CAM. Porém, o 
conhecimento atual acerca da plasticidade fotossintética desta espécie sob condições 
estressantes ainda é bastante limitado. Nesse sentido, o presente trabalho buscou 
investigar a performance e plasticidade fotossintética em P. oleracea sob três 
condições hídricas contrastantes, i.e.  (1) hidratação constante, (2) seca, e (3) 
reidratação. As trocas gasosas foram monitoradas com auxílio de um analisador de 
gás por infravermelho (IRGA), observando as variáveis: taxa de assimilação líquida 
do carbono (A), condutância estomática (gs), transpiração (E) e concentração 
subestomática de CO2 (Ci). Além disso, a intensidade de expressão do CAM foi 
estimada por meio da quantificação de acidez noturna (malato). Determinou-se ainda 
a eficiência instantânea do uso da água (WUE = A/E).  Com base nestes dados, 
concluiu-se que o CAM foi induzido após 10 dias de seca, com acúmulo de ácidos à 
noite. Somente a partir do 24º dia de seca houve uma diminuição progressiva de A, gs 
e E. Não foi observada troca líquida de CO2 durante a noite, mas sim durante o 
começo da manhã, sugerindo ocorrência de CAM do tipo cycling, seguido de CAM-
idling. Após quatro dias de reidratação, o acúmulo noturno de ácidos foi reduzido, gs 
e E aumentaram gradualmente e A foi semelhante ao controle, caracterizando um 
CAM totalmente reversível. Quando comparado com as plantas controle, constatou-se 
um aumento de até 2,7 vezes na eficiência de uso de água durante os dez primeiros 
dias de seca e os quatro dias de reidratação. Em conjunto, os dados obtidos indicam 
uma elevada plasticidade fotossintética em P. oleracea, envolvendo a indução de 
CAM idling em condições severas de estresse hídrico e o aumento na WUE em 
condições moderadas de restrição hídrica. 
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