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Melaninas são compostos, geralmente, pretos ou marrons, insolúveis, resistentes a
ácidos concentrados e clarificados por agentes oxidantes. Podendo ser encontradas em
plantas, animais, insetos e microorganismos. Em plantas, é chamada de fitomelanina e
está presente no tegumento de sementes de alguns taxa de Asparagales e em frutos de
algumas Asteraceae. Nos frutos de Asteraceae, a melanina é depositada em espaços
esquizógenos entre a hipoderme e a camada fibrosa subjacente do pericarpo. Segundo a
literatura, a camada hipodérmica é a única responsável pela secreção deste composto e o
principal indício dessa função é a presença de retículo endoplasmático liso; contudo, os
processos celulares envolvidos na secreção ainda não estão esclarecidos. Este trabalho
tem o objetivo de descrever os processos celulares envolvidos na secreção de
fitomelanina em Praxelis pauciflora. Para isso, amostras de cipselas foram fixadas com
glutaraldeído, pós-fixadas em tetróxido de ósmio e processadas segundo métodos usuais
para estudos ao microscópio eletrônico de transmissão. As células hipodérmicas
possuem retículo endoplasmático rugoso em abundância, núcleo com cromatina pouco
condensada e grânulos elétron-lucentes no vacúolo. Essas características são típicas de
células secretoras de proteínas e/ou enzimas, e não de células secretoras de carboidratos,
caso da fitomelanina. As fibras, entretanto, possuem citoplasma denso rico em
plástídeos, complexo de Golgi e vesículas secretoras contendo grânulos elétron-densos,
características usuais de células secretoras de carboidratos. Como as melaninas são
compostas por uma única substância que pode ser autopolimerizada ou se polimerizar
por ação enzimática, as evidências ultra-estruturais sugerem que as células
hipodérmicas sejam responsáveis por sintetizar enzimas e a síntese de fitomelanina seja
função das fibras. (Fapesp, CNPq, Fapemig)
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