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Otimização das condições para a produção de metabólitos no co-
cultivo de Quambalaria cyanensis e Paecilomyces sp. 
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Fungos são seres vivos diversificados, podendo ter, em seu reino, representantes 
leveduriformes e filamentosos. Estes, além de possuir importância ecológica, 
alimentar, e ter alguns representantes atuantes como patógenos humanos, também 
são importantes produtores de metabólitos secundários com grande utilização na 
indústria farmacêutica. Tendo em vista o potencial biotecnológico desses 
organismos e a diversidade de espécies com importância química, este estudo 
aborda técnicas indutoras de desvios metabólicos (OSMAC) em endófitos 
Amazônicos. O estudo foi conduzido com Quambalaria cyanensis e Paecilomyces 
sp., isolados do fruto do açaí. Evidenciou-se, o potencial químico das cepas, em 
especial Q. cyanensis, bem como do co-cultivo das espécies, o que possibilitou a 
biossíntese de moléculas potencialmente novas. 
 
Palavras-chave: Co-cultivo, Paecilomyces sp., produtos naturais, Quambalaria 
cyanensis. 
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