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PREPARAÇÃO DO CURARE PELOS . 
:NAMBIKW ARAS 

I 

(Especial para a "REVISTA DO • .\RQU I\l O") 

J. VELT,ARD 

(Men1bro da 1nissão cientifica franco
brasileira ao Arag uain) 

Muitos viajantes e fisiologistas trataran1 do Curare sern con
seguir a detern1inação exata da sua nature7.a e do seu n1odo de 
preparação. Para uns o curare é pura111ente vegetal; para outros 
ele é composto em grande parte de 111aterias aniinais. Se1n ana-
lisar aqui toda a literatura a respeito. bastará lc1nbrar1nos que a ' 
maioria dos autcres antigos e dos viajantes do século passado in-
dica como base principal do curare diversas especies de Strychnos; 
foram tan1be1n assinaladas con10 con1ponentes desse Yeneno 1nui-
tas outras plantas de várias familias. Os partidarios da origem 
animal ou n1ixta do ·curare, quasi todos viajantes, sustentan1 que 
yenenos de cobra, de batraquios, de aracnides, extratos de peixe, 
df: insetos, etc., têm papel preponderante na sua preparação. 
Apesar de muitas opiniões em contrario, a ·presença pelo rnenos 
de: certos venenos não pede ser negada en1 alguns Curares (Vel-
lard & Assis : Estudos in1unologicos sobre o curare. i\nnales 
l' Institut P asteur. Paris · LII, 102, 1934) . 
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6 REVISTA DO .4..RQUIVO MUNI CIPAL 

Frequenten1ente essas polernicas sobte a composição do cura
re perden1. <lé vista um fato essencial. O curare não é uma subs
tancia definida e não corresponde a tuna formula única. Não 
existe u1n curare, mas curares, n1ais ou menos complexos, pro
prios a cada região, a cada tribu e em muitos casos a cada mani
pulador. 

Generalizou-se, aliás sen1 razão o costun1e de chamar curare 
a qualquer veneno paralizante de flechas da America do Sul. 
Deve-se lin1itar a aplicação desse tern10, de acôrdo com a sua 
definição fisiologica cJassica, aos venenos que vedem a passagem 
<las excitações do nervo ao n1usculo, conservando, porén1. a exci
tabilidade direta do musculo. 

Torna-se cada vez mais dificil encontrar curares legítimos. 
1fuitos produtos, hoje em dia considerado çurares ou existentes 
co1n esse nome no con1ércio, são venenos paralisantes, de toxici-

. ' ' 
dade va:riavel, mas de ação curarisante fraca ou nula. A ação cura-
r:sante, em si, não interessa o indígena; ele procura sómente para 
suas frechas, un1 veneno de retenção que produza, qualquer que 
seja o mecanisn10, a paralisia rapicla, co111 relaxamento, do sis
tema n1uscular. Frequente1nente tan1be111 a bôa fé dos viajantes 
foi enganada e os indigenas, ciosos do seu segredo, lhes deram 
receitas erradas ou venenos diferentes do curare legitimo. Enfim, 
certos curares conservam-se mal, tornando impossivel, na volta 
das expedições, verificação das suas propriedades. , 

1'odas essas causas deixaran1 sempre pairar uma dúvida so
bre a co1nposição certa e o inodo de preparação do Curare. 

' 
\ 

Na 111inha úl ti111a viage111 ao planalto central do Mato-Grosso, 
<.:0111 n1eu colega I .. cvi-Strauss, assisti entre os N ambikwaras á 
preparação de um curare n1uito sitnpJes n1as n1uito eficiente, e 
acon1panbei esses indios na procura das plantas necessarias. 

O curare qão fôra assinalado entre os N ambikvvaras. A Co-
1 nissão Ronclon observara entre eles a existencia de um veneno 
<le frechas, 1nas as pesquisas ulteriores realizadas sobre frechas 
1nandadas ao Rio de Janeiro deran1 resultados negativos ( Alvaro 
Ozorio de / llnieida e Roqu,ette Pinto). A causa desse malogro 
não pode ser atribuida senão· ao n1aterial demasiadan1ente velho 
en1pregado nas experiencias; as frechas só conservam sua eficien
cia durante algun1as sen1anas. 
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T e elos os )J an1bikwaras con1põem o curare da rnesma for-
111a mas o seu modo de preparação varia conforn1e os grupos. Cha-
1no a atenção para o fato que, subindo do litnite meridional do 
tE'rritorio desses índios en1 direção ao Amazonas, região original 
ci0 curare, o preparo desse veneno envolve-se a cada passo de 
ir1aior n1isterio. Entre os Nambikvvaras, os mais afastados, os 
da 1nargem direi tia do Rio J uruena, cuja cultura n1aterial é de 
uma pobreza extren1a e que não possuem feiticeiros, todos os ho
mens sabeni. preparar o cttrare. Entre os Tagnani que habitan1 
.a região de Can1pos Novos e do Rio 12 de Outubro, e entre os 
Çabanés que vivc111 entre os Ca111pos ele Vilhena e o Rio Come
rnoração, a preparação do curare é reservada ao chefe ou antes, 
ao feiticeiro ( Çabané). Os Tan1andé do Rio Roosevelt recusa
ran1-nos qualquer inf'ormação exata acerca do curare cuja prepa
ração é predicado exclusivo do feiticeiro; o veneno das suas fre
chas, que tive ocasião de estudar, é identico ao dos outros gru
pos. Os Nambikwaras do Rio Cabixí usan1 tambem o curare 
mas não me foi possível obter acerca da sua preparação qualquer 
informação desses indios que vieram visitar nosso acampamento, 
ficando sómente uma tarde . 

• 
Foi con1 os Nan1bikwaras da n1arge1n direita do Rio Jurue

na que assisti pela primeira vez á preparação do cttrare. 

No meio dos objetos colhidos para as nossas coleções acha
vam-se algun1as frechas envenenadas. As primeiras experiencias 
realizadas co1n diversos anin1ais seja con1 as frechas, seja con1 
a agua de lin1pesa das pontas, revelara1n u1na sintomatologia lem
brando a do curare. 

Nossos informantes principais, respondendo para os civili
zados aos nomes de José Maria e de J ulio, eram os elementos in
fluentes do grupo e os principais autores do massacre da missão 
protestante norte-americana do Juruena em 1930. 

Com negociações pacientes cheguei a convence-los a mostrar-
1ne a planta usada por eles e, un1 pouco n1ais tarde, a deixar-me 
presenciar a preparação do proprio veneno. 

Ten1endo qualquer mistificação experimentei o produto pre
parado : 

1 
a sua ação era completan1ente identica á do veneno das 

frechas. Os N a1nbikwaras tinhan1 sido honestos. 

Dois meses depois, nos Campos de Vilhena, o feiticeiro Ça
bané, pertencente ao grupo mixto que reunia os sobreviventes 
Çabané Taguani, mostrou-1ne novamente a preparação completa 
do curare. Todas as inforn1ações colhidas nos diversos grupos 
Nambikwaras visitados, concordam com o que eu pude observar. 
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Co1n esses cladcs preparei varias vezes un1a certa quantidade 
de curare identico ao dos Nambikwaras. A eficiencia dessas 
amostras foi verificada no lugar mesmo, para a comparação con1 
as experiencias futuras na volta da n1issão; foi assin1 afastada 
qualquer possibilidade de erros devidcs a uma alteração possível 
dos produtos. 

Passou um ano desde essa época e as varias soluções trazi
das conservam sua eficiencia; elas pern1itiram controlar rigoro
samente as suas propriedades curarisantes. 

PREPARAÇÃO DO CURARE 

A Planta: O curare N ambikwara prepara-se con1 unia única 
planta, um Strychnos, que cresce nos bosques-arenosos do planal
to central do Mato-Grosso. Essa espeéie, sen1 ser utna raridade. 
não abunda en1 parte nenhuma. E' uma arvorezinha de um a 
dois metros de altura, de tronco bastante forte e co1n ramos pen
dentes, mais ou menos nodosos que tomam ás vezes a forn1a~ ele 
verruma nas extremidades; eu nunca vi essa especie tornar-se 
realmente trepadeira. Os ramos de casca aver1nelhada, sen1 es
pinhos, são cobertos, como tambern o tronco, de concreções bran
cas. As folhas são compridas, pequenas ou 1nedias. A especie é 
muito polimorfa. N enhun1 dos exemplares tinha1n flores ou frutos_ 

O grupo dos Strychnos é un1 dos mais dif'iceis de estudar. 
Mui tas especies florescem raramente e na ausencia de flores é 
frequentemente itnpossivel identifica-las. 

A julgar por certos caractéres, a especie 1dos Nambykvvaras 
aproxima-se do Strichnos l.1 edeola. Ela existe nos hervarios da 
Comissão Rondon, 1nas igualtnente sem flores e não deter1ninada. 

A casca das raizes, impregnada de u.n1 suco gon1oso aver
melhado é a única parte en1pregada na preparação do curare. As 
plantas que cresce1n nos lugares arenosos parecen1 ser as mais 
venenosas ; reconhecem-se pela côr vermelho vivo e pelo brilho 
úmido das feridas · praticadas nas caças. As raízes crescidas en1 
terreno argiloso são secas e consideradas incapazes de dar um 
produto ativo. 

Os Nambikwaras do Juruena julgan1 essencial colher as rai
zes de manhã ao nascer do Sol, antes que esse se torne demasia
damente quente e eles não usarn senão as cascas frescas. Os Ça
bané usan1 de pref erencia raízes secas e conservadas . 
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Curare Çabané. P ede-se tomar a preparação do curare Ça
bané co1no t ipica. Con1preende três operações principais: Ex
gota1nento fracionado das cascas pela agua fria; ebulição rapida 
para livrar o produto de parte elas suas in1purezas; concentração 
lenta a calor brando. 

As raízes, logo depcis de colhidas, são lavadas e depois ras
padas ço1n u111a lasca de ba1nbú ou pedaço de ferro para desta
car a casca. Obtêrn-se assim pequenos cavacos n1ttito finos que 
são secados e guardados en1 cestos ou cabaças. 

Exhaitriincnto das cascas. Colocan1-se as cascas nun1 peque
no cesto co1nprido (IZonosin1atá), feito de tiras de taquara. for
rado de folhas largas (Kono l{onosi), suspenso por dois supor
tes verticais en1 ci111a de u1n recipiente de barro. Despejan1-se 
S(Jbre as cascas 200 a 250 centin1etros cubicos dagua fria; escorre 
então. fi ltrado vagarosamente,' un1 )iqui<lo vern1elhc, côr ele san
gue. A fi ltragen1 dura 15 a 20 1ninutos ; quando quasi acabada, 
despeja-se 11ovan1ente agua fria sobre as cascas. Repete-se essa 
operação seis a oito vezes até exhaurin1ento das cascas. 

Ebulição a fôgo forte . Depois de cada operação o liquido é 
despejado nurn recipiente colocado diretan1ente soh1~e u1n fôgo vi
vo; 1nexe-se o n1esn10 constanten1ente con1 un1a cspatula de n1a
deira e ele não tarda a ferver con1 bclhas grossas. Ç]uando no 
ponto de transbordar, retira-se o liquido 'un1 instante e recon1eça-st 
a ebulição. Forn1a-se un1a espessa espu1na aver1nelbada que agre
ga as i1npurezas inais grossas; retira-se essa espunia á n1edicla 
que se íorn1a, co1r1 un1a palha ele paltneira. Depois de cinco a 
clez 111inutos, en1 geral, a ebulição cli111inue; o liquido fica escuro 
e co1neça a engrossar. Retira-se então do fôgo, despejando-o, 
por n1eio de un1 funil (K.oli) feito co1n tllna f'olha enrolada, nu1n 
novo vasilharnc para coilcentra-lo. 

C onccntra.ção. A concentração faz-se nun1 recipiente suspen- \ 
so a 40 ou 50 centin1etros aci1na clun1 pequeno íôgo onde se jun-
tan1, na n1edida da sua preparação, porções sucessivas do liqui-
do. A concentraçâ;o dura duas a três horas. Conforn1e o gráu 
obtem-se un1 liquido espesso 1narron preto, avern1elhado por trans
parencia, pronto a ser aplicado nas frechas com uma palha; ou 
uma pasta preta. que endurece n1uito quando resfria e se con-
serva longo tempo. Antes de ser utilizada, essa pasta deve ser 
an10Jecida en1 calor brando. 

Os Çabané, recon1endan1 não tocar o curare co111 os dedos 
nen1 n1es1no respirar os vapores durante a ebulição. Essa toxici
dade hipotética dos vapores já foi indicada por outros viajantes ; 

\ 
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pretendeu-se mesmo que essas emanações eram tão perigosas que 
os indios 1nandavam preparar o curare por mulheres velhas que . . 
quas1 sempre morriam. 

O ·curare não atravessa a pele sã e os Nan1bykwaras do Ju
ruena prensam entre as mãos as cascas maceradas nagua. cuidan
do tão sómente de se lavarem logo depois. As einanações que 
eu respirei propositalmente não me causara1n nunca o n1inin10 
incomodo. ,. 

Os Çabané chaman1 o curar e e a planta que o f ornec.e de
ir:wa e o liquido de maceração antes da concentração, ele iriwiya. 
Os Tagnani chamam a planta e o curare dé N aâdé. 

Curare dos Nambikwaras do Rio Juruena. A técnica elos 
N ambikwaras da margem direita do Rio J uruena é n1ais prin1itiva. 

Eles usa1n unicamente cascas recentemente colhidas. O exhau~ 
rimento das cascas faz-se de uma só vez e com agua morna : co
locam-se as cascas sobre o fôgo num volume bastante grande da
gua fria e a operação se termina quando a temperatura chega a 
37° ou 40º. Filtra-se rapidamente, prensando as cascas co1n as 
n1ãos para extrair todo o liquido. V em em seguida a ebulição 
rapida sobre fôgo vivo e a retirada da espun1a. Depois d'alguns 
minutos de ebulição a grandes borbolhos, diminue-se o fôgo e
n1antem-se o liquido numa temperatura un1 pouco inferior á da 
ebulição, até se tornar de uma consistencia de pas~a · 

O curare conserva-se sob forn1a pastosa en1 tubos de bambú 
ou então é transformado em uma n1assa inuito dura juntando-se 
cêra de melipones. Esse n1étodo exige o tratan1ento do curare a um. 
forte calor durante pelo menos duas horas. O n1étodo Çabané 
reduz esse tempo a dez minutos, fazendo-se as outras operações 
com calor brando. Ambos os métodos fornecem curares sensi
velmente da mesn1a eficacia. 

Os N ambikwaras do Rio J uruena chamam ao curare e á plan
ta de autisú ou aukisú; ás raízes de aãdisú; ás frechas envene
nadas de Kiritkatsú e ao seu estojo protetor de bambú, de asiri
katsú. 

UTILIZAÇÃO DO CURARE 

Os Na1nbikwara não conhecen1 a sarabatana. Utilizan1 o 
curare para envenenar grandes frechas con1 ponta comprida, den-
tada, que se cobre com um estojo de bambú. As pontas de fre-

\ 
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chas co1n curare dos Tamandé são mais curtas e 111ais finas que 
2s dos outros Na1nbikwaras. Achan1-se, geraln1ente reunidas por 
2_. 3, ou mesmo 4 num só estojo. 

Dizem os índios que a eficacia duma frecha não dura mais de 
três ou quatro meses. O curare em pasta conserva-se mais ten1-
po (cerca de um ano) . O curare duro pode conservar-se durante 
anos . 

· As frechas envenenadas são destinadas á caça de certos ani
mais, de diversos grandes passaras, dos veados e principalmente 
dos macacos. , 

Os passaros feridos caem quasi instantaneamente. 

O macaco mortalmente · ferido por frecha comum ou mesn10 
por ·bala fica frequentemente pendurado nos galhos. Sob a ação 
de curare ele se imobiliza primeiramente, começa depois a tremer 
e cai alguns 1ninutos mais tarde ( S a 10 no maximo), logo que 
se verifica a paralisia. 

Uma paca ou veadinho do tamanho do cervus campestris~ 
ferido no corpo, corre um a dois minutos, pára esgotado, é sacu
dido de tremores e deita-se. 

-
, A anta, muito volumosa, resiste muito tempo, ela pode cor-

rer duas horas antes de parar; por isso os índios não a eaçam 
com curare. 

A carne <los animais 1nortos •com o curare pode ser co1nida,. 
sem inccnvenientes; Os N ambikwares do J uruena limitam-se a 
cortar etn volta da ferida a carne itnpregnada de veneno e que se 
toma amarela; os Çabané, não tomam nem siquer essa precaução. 

As frechas envenenadas servem tambem para a guerra, sendo 
provavelmente esse o seu fim principal em numerosos grupos de 
Nambikwara que costumam ter pouquissimos exemplares em 
tempo normal. 

Nenhum <lesses indios conhece qualquer contra-veneno efi
ciente. Todos os informantes dizem que os ferimentos no tronco 
são se1npre fatais ao homem. Arrancando-se imediatamente a 
flecha seria pcssivel sobreviver depois de um ferimento num mem
bro; para dificultar a extração a ponta das flechas envenenadas 
principalmente das dos Çabapé, é mui f'raca1nente fixada na 
haste. 
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PROPRIEDADE DO CURARE NA1\1BIKvVARA 

A toxicidade do curare N ambikwara é alta. Nos n1amife
ros e passaros provoca un1a sensação inicial de irritacão mal localiza
da, acompanhada de caimbras ; os anitnais tornan1-se irrequietos, co
çando-se alternativa1nente ora uma parte ora outra. V erifica1n-se 
em seguida tremores localizados, do corpo para con1eçar en1 cer.
tos grupos de musculos, e depois generalizados ; ás vezes cs tre
mores se produzem sob forn1a de bruscas sacudidelas n1usculares, 
intermitentes ; num perfodo ·mais adiantado certos n1usculos en- · 
tram en1 fibrilação. Por fi111 surge a paralisia: o a11i111al ~presen
ta un1a astenia progressiva, iinobi.tlisa-se, evita qualquer n1ovi
n1ento ; lôgo as pernas se afrouxan1, ele cai e a paralisia se 
completa. 

Os musculos da deglutição e da laringe são atingidos muito 
ieedo no cachorro; a voz se extigue, a língua pende para fôra da 
boca, a saliva não é mais engulida. Os reflexos tcndin~sos desa
parecem. e1n prin1eiro lugar, seguidos dos reflexos oculares. No 
principio a respiração é acelerada, ofegante, e logo os movimen
tos respiratorios se fazem mais lentos, 1nenos amplos ; aparecen1 
periodos de falta de respiração, variando no cão de 10 a 50 se
gundos, que se tornan1 cada vez mais frequentes. Depois da pa
rada definitiva da respiração o coração co!ltinua ainda a bater al-· 
guns minuto?. A autopsia não revela senão lesões co1nuns de 
asfixia e uma coloração amarela, mais ou 1nenos espalhada, dos 
musculos no lugar da in~eção. 

A experiencia de Claule Bernard, da rã, da qual un1a perna 
ficou isolada da circulação geral por uma ligadura excluindo o 
ciatico, mostra, depois de uma injeção do curare no saco linfatico 
dorsal, a conservação da faculdade de movimento da perna iso
lada e a conservação . da faculdade de excitação do · nervo . 

. 
A ação curarisante foi estudada de modo inais preciso, co1n as 

soluções veiculadas por n1eio do aparelho de indução comum e 
co1n o dispositivo habitual para o estudo da cronaxia, no labo
ratorio do Snr. Miguel Ozorio de Almeida no Instituto Oswaldo 
Cruz do Rio de J a11eiro. 

Sabe-se que as pseudo-rãs da America do Sul são dificil
mente curarisadas e de modo incon1pleto ; en1 compensação os 
sapos, o Bufo marinus entre outros, constituen1 reativos de pri
n1eira ordem. .. 
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Em 15 n1inutos os Bufo marinus (30 a 40 gramas) apresen
tan1 uma curarisação completa com as doses de 0,01 a 0,05 cen
tímetros cubicos de curare liquido injetado no saco linfatico abdo
minal: os musculos gastro-·{'.nemianos não reagem mais á excita
ção do ciatico pela descarga de condensadores de 5 microfaras 
nc1n á excitação por uma bateria de seis volts, conservando, po
rém, a sua excitabilidade direta. 

Os lagartos são 111uito sensíveis; 0,001 a 0,01 e.e. bastam 
para curarisar lagartos da especie dos Anolis ou dos tropidurus 
dr tan1anho n1édio. 

A injeção intran1uscular de 0,2 e.e. paralisa un1a galinha em 
2 nlinutos e a n1ata en1 15 a 20 1ninutos ; 0,05 e.e. produzem uma 
paralisação que não desaparece senão depois de 4 a 5 horas. 

Os 1namif eros são especialmente sensíveis a esse curare. 

Um cão de 8 quilos, tendo conservado durante 15 minutos 
dentro dos n1usculos da coxa a extremidade <lema ponta de flecha 
( 45 m/ 1n) apresentou, Jogo depois de ferido, tren1ores localizados 
no principio na parte anterior, extendendo-se a seguir aos muscu
los dorsais. Três minutos depois o animal caia ; a paralisia tor
nou-se total en1 12 minutos; os reflexos pupilares desapareceram 
en1 15 minutos, 111on1ento em que foi retirada a ponta da flecha ; 
a respiração acabou definitivamente em 41 minutos e o coração 
três minutos mais tarde. 

Um cão de 10 quilos, tendo recebido na coxa uma injeção 
intran1uscular de 0,25 e.e. de solução, inanifestou uma aflição 
.i1nediata e urna irritação generalizada; em 3 1ninutos começara1n 
o~: tremores na parte anterior. O animal titubeou ( 4') e caíu 
depois con1 as patas abertas ( 5' ) . Paralisia da voz em seis mi
nutos e respiração ofegante; 8 minutos, sacudidelas musculares 
repetidas na parte anterior; 9 minutos, paralisia total, desapare
cimento dos reflexos pupilares e cornecs, lingua dependurada fora 
da boca; 10 n1inutos. prin1eiros periodos de falta de respiração; 
13 1ninutos, parada definitiva ·da respiração; 15 111inutos, parada 
do coração. 

E' inutil insistir mais aqui sobre a ação fisiologica do ve
neno das flechas dos N ambikwaras. Essas poucas observações 
bastam para demonstrar que se trata de um curare legitimo e não 
de un1 simples veneno paralisante. Con1parado com um curare 
antigo, en1 tijela com a inscrição: "Indios tapinos do alto Rio 
Negro",) o curare Nambik,vara mostrou-se sensivelmente mais 
eficiente. 
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CURARE DOS PARECl 

Os índios Pareci, hoje poucos numerosos e muitos civilizados, 
conheceram o curarc. Dão-lhe, salvo a acentuaÇão, o n1esmo no
me que os Çabané: iriwá. 

Não me foi possível obter desse curare, os Pareci não mais 
o - preparando; as inforn1ações que me fora1n dadas a respeito 
provêm dos Pareci de idade n1adura, que passaram sua infancia 
em aldeias ainda independentes, naquela época, e onde os homens 
usavam esse veneno. 

O elemento principal era o Strychnos usado pelos Nan1bi
kv.1aras, mas en1 conjunto co111 outras plantas que os ineus inf or
n1antes não soubera1n ou não quizeran1 colher. Un1 elos botani
cos da Co111issão llondon, Hochne, enun1era seis especies dife
rentes de plantas não con1pletamente detern1inadas, que lhe fo
rél111 indicadas por un1 índio Pareci como ele111entos de composição 
do seu veneno para flechas. Esse veneno, porém, não se conser
va e não pôde ser estudado. 

Os Pareci tên1 u1na lenda sobre a descoberta das proprieda
des toxicas do Strychnos: Um Pareci que veiu visitar-nos na 
estação da Utraty me deu dessa lenda uma versão bastante lon
ga em portugues e uma versão resurnida em pareci. 

Eis a primeira: 

Os antigos dizian1 : TJm home1n foi caçar e encontrou uma 
toca de tatú. O hon1en1 tinha uma ferida na perna. O homem 
cavocou para achar o tatú. De repente deu com tuna raiz de 
iriwá. Cortou-a. Cortou algun1as. De repente a ponta dessa raiz 
tocou-lhe a ferida. EJe morreu. As raízes começaran1 a falar, 
elas disseran1 "quem foi que matou esse homem?" A raiz grossa 
(a raiz principal pivotante) disse co1n voz grossa. "Eu o matei". 

Uma pequena raiz de voz fina disse: " Eu o 1natei". 

Aí os homens levaram a raiz para a aldeia e souberan1 que ela 
era venenosa : 
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A segunda - , 
muito 

. 
curta: versao e mais 

e 

n1akulisá sikitá enza ekotirausú lftWá 
. 

tatú cavando hon1em ferida veneno 

V V ' teáre irikutá - ekostirausu zolotúa wahíni . • . aranhou ferida explodiu raiz morreu 

V . • ' 1r1wa teáre 
. , salá . ' natiú 1rawena a1cne 

. 
disse veneno raiz ( quen1 matou) ( 1) sou eu 

' 
J1aiéne n1aisá na till . ' na1ene 

111atei pequena sou eu inatei 

Essa lenda parece indicar a aquisição, talvez relativamente 
recente , do curare pelos Pareci. Por.é1n , sendo nosso alvo a re
gião dos Nambikwaras, as nossas relações com os índios Pareci 
fora1n muito ·superficiais e dos que vitnos nenhum era capaz de 
dar-nos informações mais precisas. 

Os Nambikwaras Tamandé, do curso superior do Rio 
l<.oosevelt, afirmaran1-me que receheratn o curare de outros ín
dios que n1oram mais ao Norte, na região do gy Parana ; não f'oi 
possível faze-los indicar con1 segurança quais eram esses índios. 

Os Cabixianos do Rio Mequen1, ao N oreste do territorio dos 
N an1bik\varas, usam igualmente o curare. De acôrclo com t1111 
indio civilizado desse grupo, encontrado no posto de Barão de 
l'v!elgaço, o seu produto, a base vegetal -complexa, seria preparado 
secretamente e són1ente por"a]guns velhos; é tun curare duro, em 
vasilhames. E le serviria para a caça, mes1no a da Anta. e para 
a guerra. 

Os Pareci, formam co1n os Nambikwaras a extrema ponta 
1neridi onal da area do curare cujo uso. subindo en1 direção ao 
Atnazonas, se faz inais frequente e cuja preparação se envolve 
en1 1naior n1isterio. 

• 
N en1 todos os curares são tão shnples quanto o curare 

· Nambikwara, n1as parece que todos eles tên1 por hase principal 
tt1na ~specie de Strychnos, variavel conforme as regiões. 

' 

(1) --- Não estou bem <~erto do sentido exato de ambas essa!-\ palavras. O inío1·~ ~ 
mante não era bom . 
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Certos Strychnos con10 St. tox1~f era Benth, St. lethalis Barb. 
Rod., e sobretudo St. crevauxhina Baill. são especialmente toxicos: 
outros, como St. pseudo-qitina são pauperrimos em princípios vene
nosos. 

i\o lado dos Strychnos, elen1entos ativos elos curares, nu1ne
rosas outras plantas geraln1ente venenosas. 1nas de propriedades 
muito diferentes, e substancias anin1ais, da ordem dos venenos, 
entram frequentemente na composição desses curares. A sua 
adição ten1 fins diversos. 

As vezes são resinas ou gon1as cuja unica utilidade é de en
durecer o produto e garantir a sua conservação. As vezes são 
substancias toxicas destinadas a reforçar ou a completar a ação 
dos Strychnos. , 

Noutros casos n1istttran1-se com o curare substancias sen1 
ação real, 111as que tê1n propriedades n1agicas. .~ natureza das 
mes1nas pode variar infinitan1ente. 

,.. 
Etn tnuitos casos, tan1he1n, a complexidade do curare . não 

parece ter outro fim senão o ele ocultar os elen1entos ativos ver
à<::deiros e garantir o monopolio da sua preparação a certos indi
viduos. 

Somos assin1 levados a dividir os curares em: 

Curares simples) con1 base única de Strychnos. 

Cu.rares conipostos) en1 que são adicionados diversos ele
mentos vegetais ou animais ao Strychnos para o fitn <le a) en
durecer o produto. b) reforçar sua ação fisiologica. e) alcançar 
fins nlagicos e d) dissin1nlar sua con1posição verdadeira. 

O curare Nambik\vara representa o tipo mais sin1ples. 

Alén1 de seu aspecto etnografico, a noção da composição cer
t<.1. desse curare interessa os fisiologistas e torna doravante facil 
preparar para os lahoratorios de estudes un1 cnrare nluito eficiente 
e de ação constante. 
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