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Fungos são organismos com plasticidade de vias metabólicas, o que os possibilitam 
produzir diferentes metabólitos secundários determinantes para sua sobrevivência. 
Plasticidade esta, que agrega interesses biotecnológicos quanto à exploração de 
vias ainda não descobertas para a busca de novas moléculas que podem ser úteis 
ao homem. A fim de avaliar a prospecção química de metabólitos secundários foram 
realizados testes de OSMAC com xenobióticos (CuSO4, KH2PO4, NH4Cl e MgSO4) 
em diferentes meios de cultura com cepas de P. funiculosum e P. chrysogenum e, 
para análise da prospecção, foram obtidos cromatogramas de LC-MS/MS com picos 
expressos em modo positivo das cepas selecionadas do estudo. Com isso, foi 
confirmada atividade inibitória de CuSO4 para a produção da micotoxina roquefortina 
C e do sideróforo pistillarina em cultivos de P. chrysogenum em ISP2, além de igual 
atividade inibitória para ácido terréstrico e isoquinocitrinina A em cultivos de P. 
funiculosum em Sabouraud. Entretanto, foi observada a produção de brocazina A em 
cultivos de P. funiculosum em Sabouraud com NH4Cl, sendo este composto de 
interesse médico devido a suas potencialidades biológicas como atividade 
antimicrobiana e antitumoral. 
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