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A ayahuasca é um chá obtido, através da decocção de duas espécies vegetais 

o cipó da família Malpighiaceae, Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.) C.V. 
Morton D.M., que contém derivados beta-carbolínicos; e um arbusto da família 

Rubiaceae, Psychotria viridis Ruíz & Pavón, esta possui um derivado 

triptamínico. Este chá é utilizado em um contexto ritualístico por povos 

indígenas da bacia amazônica. No Brasil o contato das populações não-

indígenas com a ayahuasca resultou em religiões que fazem uso do chá em 

seus rituais regulamentados através da resolução nº 4 do CONAD de 4 de 

novembro de 2004. Para se evidenciar a qualidade microbiológica da 

Ayahuasca, foram utilizadas cinco amostras do chá. A análise microbiológica 

do chá foi embasada na Resolução - RDC 12 de dois de janeiro de 2001, onde 

esta exige a contagem de coliformes a 45ºC/g e de Salmonella sp/25g. Para a 

análise de coliformes realizou-se o método de tubos múltiplos. Inoculando-se 1 

mL de cada amostra. O caldo lactose e BVB foram incubados a 37º/24-48h, e o 

caldo EC foi incubado à 44º/24-48h em banho maria. Para a análise de 

Salmonella utilizou enriquecimento em caldo Rappaport 33,5º/24h em banho 

maria, e identificação em ágar VB em estufa à 37°C/24h. O crescimento de 

colônias vermelhas presume a presença de Salmonella. A confirmação se deu 

em semeadura nos meios EPM-Mili incubando-se em estufa à 37º/24h. O 

resultado obtido foi o negativo para coliforme e Salmonella para todas as 

amostras, sendo que a amostra 1  encontrou-se Yersinia enterocolitica. De 

acordo com o resultado, as amostras encontram-se dentro dos parâmetros 

legais para consumo, apesar da presença Yersinia enterocolitica.  
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