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PESQUISAS SOBRE O MÉTODO DE PREPARAÇÃO 
DO CURARE PELOS tNDIOS 

r 

por 

E. Biocca (*) 

INTRODUÇAO 

Uma monografia perfeita, que resume em forma clara e 
documentada os conhecimentos atuais sôbre o curare, foi 
publicada em 1947 por Me Intyre (61). A leitura dêste tra
balho é ·de grande importância para todos aquêles que se 
interessem pelo assunto. Do estudo feito por Me Intyre fica 
evidente .que um ponto não foi, ainda, completamente escla
recido: o método de preparação do curare pelos índios. O 
presente estudo refere-se, exclusivamente, a êste método de 
preparação. Limitamo-:-nos, portanto, a reunir os dados de 
maior interêsse para os biólogos ·e para os etnólogos, desde 
a época das con·quistas até os nossos dias, de modo a permitir 
uma visão da importância científica e da complexi'dade do 
método de preparação do curare pelos índios, o qual repre
senta, verdadeiramente, "uma das mais belas conquistas do 
espírito humano", no -dizer de um índio, referido por von 
Humboldt ( 47). Parà notícias .mais detalhadas sôbre as
pectos referentes •à . biologia, química, botânica, etc., o leitor 
poderá consultar monografias especializadas. 

Durante anos procuramos, por meio de pesquisas expe
rimentais realizadas em colaboração com Maria Ippolito' 
Biocca, interpretar o método de preparação do curare pelos 
índios. Em uma viagem ao AI to Rio Negro assistim.os a uma 
preparação imperfeita do curare e conseguimos reunir as 
plantas ativas usadas pelos índios Ma.ku e o curare de suas 
flechas. Na mesma região organizamos, em colaboração 
com os missionários da zona e com o apoio efetivo do Eng. 
Magnelli, um centro para a colheita do curare. · Obtivemos 
assim, para os nossos estudos, grande quantidade do veneno 
muito ativo. 

Tudo isso foi possíyel graças à colaboração das Missões 
Salesianas do Alto Rio Negro, que nos acolheram e puseram 
à disposição índios fiéis e tôdas as comodidades possíveis 
naquela zona. Devemos exprimir o nosso sincero agradeci
mento a todos os missionários que nos ajudaram e em par-

( •) Diretor do lnltituto de Paralitoloaia da Universidade de Roma. 
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ticular aos dois bispos P. Massa e J. Dimitrovitch e aos_ padres 
missionários A. Giaccone, G. Marchesi e G. Bigiaretti. Sem 
a ajuda genercsa dos missionários qualquer pesquisa teria 
sido para nós impossível. 

Desejamos também agradecer às autoridades brasileiras 
do Estado do Amazonas que permitiram e facilitaram a 
nossa viagem. Finalmente exprimimos a nossa gratidão ao 
Prof. F. Hoehne, então .diretor do Departamento de Botânica 
do Estado de São Paulo, pela identificação das plantas por 
nós colhidas e relacionadas com o preparo do curare maku, 
ao Prof. Q. Mingoja, do Laboratório Paulista de Biologia, 
pelos úteis conselhos de química e ao Prof. H. 1;3aldus pela 
importante orientação na elaboração do material etnológico. 

I 

GENERALIDADES SOBRE O CURARE 

O veneno das flechas dos índios é referido, nos antigos 
livros, pelas denominações as mais diversas e isto é fàcil
mente explicável se se considera o grande número de línguas 

. indígenas existentes na América equatorial. Atualmente, 
êste veneno é conhecido por curare ou curaro, palavra que 
parece derivar do tupi: Uirary. Martius (59) assim inter
preta a etimologia: "Tupicae linguae quoque pertinet ver
bum Urari, quod ipsum venenum sagittarum indicat: ur veni
re, ar cadere, y pronomen relativum, quasi diceres: quo ve
niat is cadet. Corruptum in liguarum incredibili confusione 
passim Wurara, Woorara, Wurali, Woehrali, Curare auditur 
et ab auctoribus scribitur". Barbosa Rodrigues (6) nã9 
aceita esta interpretação. Segundo êste estudioso "L'uiraê
ry, comme le prononce l'Indien, signifie liquide pour tuer Ies 
oi.seaux, mais le véritable nom est uiraeõry, qui, par la pro
noncia tion et la corruption, s'est changé en uirary. Ce mot 
ou plutôt cette phrase est composée de uirá, oiseau, eor, le 
verbe mourir qui, en recevant r, devient actif et signifie tuer 
et y, eau ou liquide". 

Evidentemente, a etimologia se presta a interpretações 
muito variadas e cerno o problema da origem da palavra 
curare tenha para nós uma im.portância de todo secundária, 
citaremos sómente aquilo que escreveu a propósito Robert 
Schomburgk (79), um dos pesquisadores que mais se ocupou 
do estudo do curare no século passado: 

Sir Walter Raleigh, i12 bis table of names, rivers etc. discovered 
in bis second Guiana Voyages, - Hakluyt's voyages, ii 692), mentions 
even then, among the poisons used by the Indians or tQ.e Orinoco~ 
the Ourari; and by that RoIÍle it is almost exclusively called by ·the 
Indians of Guiana. The Caribs in pronouncing the r frequently: 
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exchange this letter with l, and it may thus have happened that the 
_ name Wurali has crept in. The Macusis, who are aknowledged to 

be the best rnanufacturers of this remarkable: substance, call it 
decidedly Urari. The sarne name it bears among the rrarumas, 
Wapisianas, Aricunas, Woyawais, Atorais and various other tribes 
-of the interior whom I have visited. The substitution of the 
corrupted name Wourali is therefore, to say the least of it, gratuitous, 
and ought to be rejected. Von Martius and von Spix, in their 
'Traveis in Brazil' observe that, during their exploring tours up the 
Amazon, Yupura, Rio Negro etc. they heard it pronounced Urari, 
but never Wurali. (See Reise in Brasilien, München 1831, vol iii p. 
1155). The compound terms Uraricapara and Uraricuera (Parima) 
two rivers, the former tributary of the latter, and which we find 
under these names in the oldest maps we possess of these regions, 
is another argument in favour of Urari. The arrow poison is 
generally known in England under the name of Wouraly, a name 
by which Mr. Waterton, in his "Wanderings", has described it; but 
interesting as bis description may prove to the general reader, and 
however delightf ui the pictures he dra-..vs or bis various exploits, it 
is a 'vork which never will be consulted as authority in scientific 
questions. 

Tôdas estas discussões, como referimos, limitam-se ·à pa
lavra derivada da língua tupi. As várias tribos de índios 
usam nomes completame-nte diversos. Os índios Maku, do 
Alto Rio Negro, Por nós visitados, chamam o curare de "Nam''. 

• * * 

O curare é um veneno de origem vegetal, preparado por 
algumas tribos de. índios que vivem nas regiões montanhosas 
e cobertas de matas da América equatorial. Tem um aspecto 
de· alcátrão e possui um sabor muito amargc. Pelas suas 
propriedádes biológicas particular.es é usado na caça pelos 
índios. O animal atingido pela flecha envenenada pelo 
curare é imobilizado ràpidamente. Os primeiros músculos 
a serem paralizados são os do pesccço, da nuca e depois os 
dos membros. O diafragma resiste mais tempo. A morte 
sobrevem, lentamente, por asfixia, devido à impossibilidade 
de .respirar. O animal morto pode ser apro-reitado como 
alimente sem nenhum perigo pois o veneno pràticamente, 
não é absorvido por via digestiva. 

. ' 

Conhecido na Europa, já há séeulos, o curare chamou 
a atenção de grandes pesquisadores, etnólogos, fisiólogos, 
químicos etc. Seu emprêgo na clínica foi tentado muitas 
vêzes, no passado. Entretanto, somente em 1942 foi intro~ 
duzido na cirurgia como coadjuvante da anestesia. Desde 
então o curare teve aplicações c'ada ·vez mais amplas. A fun
ç~o do curare, que não possue propriedades anestésicas, é 
a de prcvocar um pronunciado relaxamento muscular. Para 
se obter o mesmo efeito com os anestésicos comuns (éter, 

• 



' " 

• 

' 

168 1 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. VIII 

~ pentatal, etc.) seriam necessárias doses elevadíssimas e, às 
A o .vezes, perigosas. 

Até o princípio do século passado, as mais estranhas e . 
inverossímeis histórias sôbre as propriedades do curar e foram 
difundidas e repetidas na Europa. Cabe, sem duvida, a Fe
lice Fontana (39) o mérito de ter revelado, pela primeira 
vez, as principais propriedades b,iológicas do veµeno. De 
fato, em 1781, êle publicou um admirável tratado sôbre o 
veneno americano no qual demonstrava, com extraordinária 
profundidade e precisão, a ação paralizante eletiva do curare 
sôbre os músculos do corpo e a resistência do músculo car
díaco ao veneno. Conseguiu mesmo manter, por três dias, 
os batimentos cardíacos de uma tartaruga curarizada. Pe
riódicamente tirava a carapaça do animal, permitindo que 
os orgãos internos entrassem em contato com o oxigênio do 
ar. Pesquisas ainda mais importantes são · aquelas pelas 
quais demonstrou, com um método experimental preciso, que· 
-o curare provoca a paralisia dos músculos quando introdu
zido na circulação, enquanto é inativo se aplicado direta
mente sôbre os troncos nervosos. Com g.enial clarividência 
pergunta a si mesmo se o veneno americano não teria ação 
"sôbre as últimas terminações nervosas" mas, com prudên
cia, afirma que não podia aceitar "hipóteses que não f assem 
confirmadas por fatos". O caminho aberto por Fontana foi 
seguido quase um século depois pelo grande fisiólogo francês 
Claude Bernard (8), o qual pôde "confirmar com fatos", que 
o veneno age eletivamente sôbre as sinapses neuro-muscula
res, isto é, no ponto em que se estabelece o contacto entre o 
nervo e o músculo, impedindo que o impulso nervoso passe 

' , ao musculo. 
Desde muito tempo sabe-se que o veneno não afeta a 

consciência. O naturalista Martius escreveu: " ... vulnera
tus moritur sui conscius brevi tempore" e Claude Bernard 

\ demonstrou ainda que ligando a pata de uma rã e inoculan
do curare no animal a paralisia se manifesta sôbre todos os 
músculos estriadas do corpo, com exceção da zona na qual 
a ligadura impediu o afluxo do sangue. O estímulo exercido 
em uma zona paralizada é percebido pelo animal, que res
ponde com reflexo na zona protegida da paralisia pela li
gadura. 

Depois de Claude Bernard os fisiológos procuraram in
terpretar o mecanismo pelo qual se determina o bloqueio da 
terminação nervosa ao nível das sinapses nepro-musculares. 
O estudo da atividade. elétrica do músculo e do nervo no 
animal normal e curarizado -fêz, temporàriamente, pensar 
numa fácil solução do problema. No princípio dêste século 
foi admitida a hipótese de que o curare agisse modificando o · 
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isocronismo elétrico que deveria existir entre o nervo e o 
músculo excitado. · 

Em seguida às pesquisas sôbre mediadores químicos, foi 
aberto um novo campo de estudos bem mais fecundo do que 
os precedentes. A demonstração da im.portância da acetil
colina na transmissão neuro-muscular dos músculos volun
tários permitiu precisar que o curare inibe justamente a con
tração muscular provocada pela acetilcolina. A colineste
rase, enzima destinado a hidrolizar a acetilcolina à medida 
que ela é produzida sob o influxo nervoso, é inibida por al
gumas substâncias, entre elas, tipicamente, pela eserina. As 
mesmas substâncias que agem inibindo a ação da colineste
rase manifestam, também, . ação antagônica no envenena
mento pelo curare. 

Foi, outrossim, constatado que mesmo que a ação ele
tiva do curare se exerça sôbre as sinapses neuro-musculares 
dos músculos estriadas, o veneno age também ao n.fvel dos 
gânglios simpâticos, provocando um efeito paralizante do 
tipo nicotínico. Assim, também o curare provoca, em geral, 
uma queda da pressão sanguínea acompanhada de taqui
cardia. Por fim, a aplicação do curare diretamente sôbre 
centros nervosos determina convulsões do tipo estricnínico. 

A dosagem da atividade de um curare pode ser calculada 
na base da dose mínima letal para camondongo ou coelho 
contida em 1 mg de substância ou com o método do "head 
drop" 9ue consiste em procurar, no coelho, a dose mínima 
de curare que /inoculada lentamente na v.eia marginal da .. 
orelha provoca o relaxamento dos .musculos da nuca com 
conseqüente queda da cabeça 'do animal, ou co~ outros 
métodos. Depois ,da descoberta da d-tubocurarina, alcalóide 
isolado do· curare índio e dotado de propriedades curarizan
tes muito acentuadas, ccstuma-se comparar a atividade de 
um curare ao da d-tubocurarina, considerada como padrão. 

* * • 
Os conhecimentos sôbre a constituição química do cura

r.e progrediram· com grande lentidão, não obstante o esfôrço 
de numerosos pesquisadores que, há mais de um século, vêm 
procurando aprofundar-se no assunto. Convidado por Bo
livar e por indicação do grande cientista e naturalista Hum
boldt, Boussingault foi a Bogotá para estudar o curáre. 
:tste pesquisador, em colaboração com Roulin. (25), publicou 
em 1828 o primeiro trabalho sôbre a química do curare. A 
primeira classificação dos curares foi feita por Boehm (22). 
De fato, êle reconheceu que existiam curares de origens e 
constituições químicas diversas, ~pesar de terem, pràtica
m.ente, as mesn:ias propriedades biológicas. Pividíu os cura-. , 
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res em três grupos principais, de acôrdo com o recipiente nos 
quais eram conservados: curare. em pote, curare em cabaça 
e curar e em tubo ( curare colocado dentro de um pedaço de 
cana de taquara). (Fig. 1) Essa classificação st1perficial 
tinha o grande mérito de mostrar a existência de curares 
que variavam de região para região. O curare em pote seria 
o do Alto Rio Amazonas e do Orinoco; os curar.es em. cabaça 
e em tubo seriam os das Guianas Inglêsa e Francêsa. A ex
cessiva simplicidade esquemática desta classificação, ainda 
hoje aceita por muitos pesquisadores, segundo a qual os cura
res em pote e em tubo seriam menos tóxicos do que o curare 
em cabaça (um usado sobretudo para caça de aves e cutro 
para a caça.de anim.ais maiores e para a guerra) nem sempre 
corresponde à verdade. Os curares da nossa coleção, em potes, 
em tubos ou em cabaças, possuem todos um poder parali
zante muito elevado e pràticamente equivalente. Além disso, 
na região do Alto R1o Negro, os·índios Maku ofer.eceram-nos 
curare contido na casca de uma noz especial que, portanto, 
não poderia ser enquadrado na dita classificação. 

A obra de Boehm não se limitou à simples classificação 
dos curares. ~le mostrou que no curare dos íridics existem 
alcalóides, bases de amônio terciárias, que não reproduzem 
no animal o envenamento curárico e que chamou "curinas" 
e alcalóides, bases quaternárias de amônio, dotadas de acen
tuadíssimas propriedades curari~antes, por êle chamadas 
"curarinas". · 

Recentemente, King (49) conseguiu estabelecer a fór
mula química de um alcalóide, base quaternária de amônio, 
cchsiderado o princípio ativo do curare em tubo e chamado 
d-tubocurarina. 

Outros alcalóides, todos bases quaternárias de amônio e 
altamente curarizantes, foram isolados de curares diversos 
(curaletalina, tossiferina etc.) por Berredo Carneiro (9) e 
outros pesquisadores. Já foram preparadas numerosas bases 
quaternárias de amônio com fórmulas relativamente simples 
e que possuem típicas ações curarizantes. No que se refere 
aos curares de síntese, o leitor poderá consultar .o recen~ e 
importante trabalho de Bovet e colaboradores (24). 

* * * 
A preparação do curare pelos índios foi sempre envolvi

da no maior mistério e nas mais estranhas lendas. Entre
tanto, alguns autores, no _século passado e neste, ~conseguiram 
aproximar-se de algumas tribos e assistir à preparação do 
veneno. 

As tentativas de pr_eparar o curare em laboratório, f~
zendo um extrato concentrado de plantas usadas pelos indios, 
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davam sempre ~sultados negativos ou discutíveis. O ex
trato assim obtido era menos letal que o curare e o envene
namento atingia, sobretudo, cs centros nervosos, provocando 
uma prolongada agonia dos animais, com ataques convul-
sivos, tremores, etc. 

Durante séculos os índios conseguiram €sconder o mé
todo de preparação por êles usado, perfeitam.ente conscios da . 
.importância. de seu seg,rêdo. Foram escritas histórias as .. 
mais estranhas e inverossímeis, mas estas apresentam um 
interêsse particular no que se refere às relações entre os 
conquistadores e os índios. Desde 1800 apareceram pesqui
sas científicas e sistemáticas sôbre o método de preparação 
e plantas usadas. Esta~ pesquisas são fundamentais para se 
poder interpretar, hoje, o método usado pelos índios, conhe
cer-se quais as tribos que sabem preparar o curare e se com
preender os ritos que acompanham a preparação do veneno. 

A história do curare dos índios pod.e ser dividida em dois 
períodos: um período de lendas fantásticas e um período de 
pesquisas científicas. Embora seja difícil fixar-se uma data 
que indique o fim do primeiro período e o começo do s&
gundo, pois absurdos sôbre o curare foram escritos até bem 

. pouco tempo, podemos considerar o trabalho clássico de F. 
Fontana, publicado em 1781, e a viagem dos naturalistas von 
Humboldt e Bonpland, iniciada em 1799, como O· início da. 
verdad.eira pesquisa científica sôbre o curare. 

Para notícias mais detalhadas sôbre o curare, podem ser 
consultadas as interessantes monografias brasileiras de Sil
veira Martins (82), de Papaterra Limongi (65) etc. e a re
cente monografia ven.ezuelana de Granier-Doyeux (42 bis). 

II 

NOT1CIAS SOBRE O CURARE DESDE A DESCOBERTA 
DA AMÉRICA ATÉ 1800 

(Período das lendas) 

Parece que as primeiras notícias sôbre o curare foram 
escritas por Pietro Martire d'Anghera (2) em uma carta di
rigida a Leão X (Giovanni dei Mediei) em 1516. No seu ' 
livro clássico "De orbe novo" êle descreve o veneno e o mé
todo de preparação pelos índios. Segundo d' Anghera o 
curare seria preparado com sucos vegetais e com ,venenos 
de origem animal. Os dados sôbre o método de preparação 
referidos por êste autor são a{>solutamente fantásticos. Unia 
velha era fechada pelos índios em uma cabana com os ingre
dientes para preparar o veneno. Se depois de um determi
nado ~mpo~ no momento em que se abria o local, a velha 
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fôsse encontrada viva ou moribunda, o veneno e~a 1lançado 
fora e a velha ccndenada a graves torturas. Se, ao contrá
rio, a velha morresse por ação dos•terríveis vapores que ema-

. navam do veneno durante a sua preparação, os índios fica
vam satisfeitos porque o curare era ativo. 

Segundo João Daniel (36) a atividade do veneno é tal 
"que. a velha cosinheira em geral morre no meio da função. 
Morta a primeira velha lhe sucede outra e mais outra, até se 
terminar a mexerufada e aperfeiçoam o cosimento, embora 
que muitas acabam na empresa pelas pestiferas e ruims qua
lidades do fumo e cheiro que exala". 

Igualmente fantásticas são as notícias sôbre as conse
qüências do envenenamento. Refere d' Anghera que aquêle 
que foi atingido por uma fl.echa envenenada com o curare, 
mesmo escapando da morte, terá uma existência infeliz. Os 
prazeres sexuais "a Venere primum per biennium saltem", 
assim como as outras satisfações da vida seriam reduzid~ ao 
mínimo. Não existiria nenhum antídoto conhecido pelos 
brancos; os índios o conhecem mas não o revelam. 

Francisco Lopez de Gomara (57), que foi capelão de F. 
Cortes, na "Historia general de las Indias'~· repete exatamente 
as mesmas coisas. Uma única diferença entre as duas nar
rações é que segundo Gomara as conseqüências da ferida 
para aquêle que escapa da morte são ainda piores. - O enve
nenado não poderá mais beber vinho ou ter relações com 
mulher porqu.e isto reavivaria a ferida. 

Segundo informações de Walter Raleigh (69), o infeliz 
favorito da rainha Elisabeth, as conseqüências dêste estado 
de ânimo por parte dos conquistadores devem ter sido trá
gicas. De fato êle ref€re que nenhum "Spaniard" conse
guiu conhecer os antído~os, nem com presentes, nem com 
torturas "although they have martyred and put to inuended 
torture I know not how many of them". 

Todavia, mesmo no princípio de 1600, Cristoval de 
Acufia (1) conseguiu dar, com pouquíssimas palavras, uma 
definição do curare que pode ser considerada perfeita: 

"Abundan de yerbas venenosas, de que hazen en algunas n aciones 
una ponçoiía tan eficaz, que enherboladas con ella las flechas, _en 
}legando á sacar sangre, q;uitan juntamente la vida". 

Durante todo o século XVII os cronistas e historiadores 
repetiram descrições absurdas sôbre a preparação e ativi-
dade do curare. ' · 

Juan Q.eorge y Antonio de Ulloa (86) na "Relacion his
torica del viaje á la America Meridional",- publicada em 
Madrid em 1748, forneceu o primeiro documento importante 
sôbre a preparação do curare. 
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'I ... a composlcion dei veneno, de , qtre se sirven, consiste princi. 
paimente en el jugo de un Bejuco, como de quatro dedos de ancho, 
y chato por los dos lados, cuj.o color exterior se. inclina. algo á .. 
musco: este se .cria en los lugares muy bumedos, y ·para hacer el 
veneno lo cortan prímero á pedazos; lo machacan un poco; y :Ponen 
á cocer; danle punto, y . despúes se ·coagula: çoIÍ él t1ntan la punta 

, de la flecha, y si está seco .por haver passado dias de haverle ... ·untado, 
la humedeceu con saliva; su qualidad es frigidisima, y con ella haee 
retjrar repentinamente toda la sangre, que circula ai .corazon; y no 
cabiendo por .sua abundancia en los vasos, de él, los rpmpe, y se 
quaxa. Lo particular en esto es, que comido no solo ai animal 
muerto, pero la misma sangre coagulada no causa efecto perjudicial 
á la salud. La Triaca mas poderosa contra este, veneno· es el Azucar 
comido immediatamente á haver recebido la he.rida; pero no parece 
sea tan infalible, que si en repelidas ocasiones ha furtid9 efecto; 
en otras experiencias no haya quedado burlada, la virtup . creída dei 
especifico por la malignidad de tan e.ficaz enemigo". ' 

A interpretação da causa de morte . é· e;videntemente er
rada, mas êste êrro foi repetido~ por muito tempo. Assim,_ 
também, o açucar como antídoto· é aconselhado por muitos 
outros autores até o final do século XIX. · . · 

Junto com Ulloa, de la Condam.ine_ (3·2), um grande na
turalista francês, percorreu o Rio Amazonas. 'Durante· sua 
viagem encontrou o Padi;.e Pietro Maldonato, ·o tnesmo que 
forneceu a F. F.on.tana o curare ticuna usado nas admiráveis 
experiências do pesquisador italiano. 

De ra Condamine descreve sumàriamente a preparação 
do veneno, que seria feito com extrato, concentrado ao· fogo, 
de mais de trinta plantas diferentes. Tampém de I~~ Con
damine refere a histórià das pobres velhas condenadas a 
morrer dur~nte . a preparação do -veneno. , · 

Um interessante documento sôbre ·o curare foi.:.nos legado 
por de Pauw (66), que publicou em 1770 as "Recherches 
·philosophiques sur les :Américains ou Mémóires intéfessants 
pour servir à l'Histoire de l'Espêce humaine". Neste traba
lho já se nota, claramente, ~um espírito crítiço e experimen
tal, mas ainda são repetidos numerosos preconceitos da , . ' . 
epoca. 

Le second su.iet végétal dont on exprime dans ·r Amérique méri .. 
dionale une substance vénéneu~e pour oindre les. armes, est la Liarte, 
ou la Béjuque ,qu'on nomme, dans la lan.gue de la Gui:ane, ·Curare, , 

.et qui nait dans les marais et les terres noyées . . On dit qu'elle ne 
produit ni fleurs, ni fruits; mais aq. lieu d'imp.uter à la nature un 
écart si singulicr, attribuo,ns plutôt ce rapport à , l'ignorance, ou à 
la méprise des observateurs qui nont peut-être jamais rencontré cet 
arbuste. dans ~ le temps de sa floraison. Les Mémoires manuscripts 
dont j'ai f ait usage, assurent qu'il porte des fleurs tétrapétales d'un 
jaune pâle, auxquelles succedent de petits fruits de la forme d'une 
feve, contenus, au nomhre. de trois, dans une capsule piriforme. - sr 
1es caractéres particuliers de toutes les lianes américaines étai~nt 
mieux constatées, il seroit facile de décider si cette observation· a 
~té bj(.n faite. Quoiqu'il en soit, on déterre la racine du Cura.re cn 

. automne; on la découpe en rouelles qu'on. fait cuii:e lente1neut dans 
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des grands Marabous, ou des chaudrons à la sauvage, jusqu'à ce 
que le sue extrait s'epaississe es parvienne à la consistence de Sirop. 

Les effluvia et les vapeurs quis s'élevente pendant la cuisson sont 
mortelles pour ceux qui la reçoivent dans la bouche ou dans le nez; 
aussi est-il bien certain que les Indiens ne confient cette opération 
qu'à des vieilles f e1nmes décrépites et inutiles. 

Mr. de la Condamine prétende qu'outre la Béjuque, il entre dans 
cette préparation plus de trente especes d'herbes pilées; il se peut 
que les Ticonnas f ont cette addition, dans l'idée de renforcer le 
poison; mais les Caveres de l'Orénoque n'emploient que la seule Liane, 
sans y ajouter d'autre végétaux quelconques. On éprouve cette con
fection en la frottant sur la pointe d'une fleche qu'on plonge dans du 
sang frais: s'il ne s'ensuit pas une coagulation instantanée, la drogue 
doit être encore plus concentrée; et on la remet au f eu pour l'épaissir 
davantage, en la tournant continuellement avec une spatule de bois. 
Quand elle est assez cuite, on la verse dans de petits pots, qu'on dis
tribue aux chasseurs, qui l'emploient pour tuer le gibier; car il n'y a 
point d'exemple que ni les 1'iconnas, ni les Caveres aient jamais 
attenté, avec ce fatal secret, à la vie des hommes, au contraire des 
Caraibes qui en faisoient anciennement u-n grand usage dans leurs 
guerres, et 1nême dans leurs querelles. 

Ce venin peut se conserver long temps; et les fleches qui en ont 
été trempées, ne perdent pas leur vertu malf ais ante au bout de trois 

~ . . 
ans, et tuent encore alors, en trois minutes, les animaux qu'elles 
effleurent. 

Ces fleches sont de deux especes: les grandes qu'on décoche 
avec des ares et les petites qu'on souffle par le moyen d'une sarba
cane, f ai te d'un jonc é:yuidé, par des certaines f ourmis qui en ron
gent la moelle, qu'elles aiment. 

Un voyageur qui se sentiroit, par malheur, frappé d'une de · 
ces pointes, au centre d 'une forêt de l' Amérique et qui ne seroit pas 
à la portée de se procurer au plus vite du sucre ou du sel, n'auroit 
d'autre ressource que de sucer la plaie, et même de l'ouvrir avec un 
couteau pour y faire entrer la salive, et en extraire jusqu'aux 1noin"'. 
dres atomes de la substance acide. 

Uma das descrições mais impressionantes sôbre o curare, 
que nos indica claramente o ·estado de â~imo dos brancos, 
incapazes de compreender o que êle .era realmente, é aquela 
de J. Gumilla ( 44), escrita na sua "Historia natural civil y 
geografica de las Naciones situadas en la Riveras del Rio 
Orenoco"; o Curare é considerado obra do demônio; a sua 
preparação é inspirada pelo demônio-à nação "mas inhuma
na, bruta y carnicera de quantas mantiene el Orinoco" . 

Del mortal veneno llamado curâre; raro modo de fabricarle, y 
de su instantánea actividad. 

~o satisf echa la Serpiente infernal com 11aber inficionado desde 
el paraíso, con su pestifero y mortal veneno, á todo el Genero Hu
mano, no se cansa, ni desiste de su maligna porfia, vomitando nue
vas muertes; para las almas con el pecado; y para los cuerpos, con. 
los venenos a que incita entre las gentes de razon y juicio; y con 
las ocultas ponzofias que descubre Y. manifiesta a las Naciones ciegas 
del Orinoco, y a outras semejantes. 

Dijo esto con toda seriedad y sinceridad, porque á lo que puedo 
percibir de sus ocultos arcanos de algunos venenos, cotejados estos 
con la corta capacidad, y ninguna reflexion de aquellos incultos 
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Indios, infiero con bastante fund amento que sus noticias y circuns
t ancias de toda la maniobra, no son, ni pueden ser hijas de su débil 
juicio, ni de su tosca industria ; y asi, unas armas tan mortif eras 
provienen de la safia implacable, con que el enen1igo comun mira á 
todo el Genero Humano; cuja total rui na fuera su mayor consuelo. 
La demonstracion del hecho será la mejor p rueba de lo que· lle vo 
expressado. 

I ... a Nacion Caverre, la mas inhumana1 bruta y carnicera de quan
tas mantiene el Orinoco, es la maestra ; y ella tiene el estanque dei 
m as violento veneno, que à mi ver, h ay en la redondéz de la tierra. 

Sola esta Nacion r.etiene el secreto y le fabrica, y logra la renta 
pingue del resto de todas aquellas Naciones, que por si, o por ter
ceras personas, concurren á la cornpra del Curáre, que asi se llama: 
,,ende~se en unas ollitas nuevas, ó botecillos de barro, que la que mas 
tendrá quatro onzas de aquel veneno, muy parecido en su color al 
arrope subi to de punto: no tiene sabor ni acriinonia especial; se pone 
en la boca, y se traga sin riesgo ni p eligro alguno; con tal que ni 
en las ancias, ni en otra parte de la boca 11aya herida con sangre; 
p orque toda su actividad y {uerza es contra ella, en tanto grado, que 
tocar una gota de sangre, y cuajarse toda la del cuerpo, con la velo
cidad de un rayo, todo es uno. Es meravilla el ver, que herido el 
hombre levemente con una punta de flecha de curáre, aunque no haga 
m as r asgufio, que el que hiciera un alfiner se le enaja toda la sangre, 
y muere tan instantáneamente, que apénas puede decir tres veces 
Jesus. 

A vista de tan instantánea operacion de la naturaleza, quiero 
poner otra del arte é ingenio del nunca bastantemente alabado Padre 
Anastacio Kilkerio. Celebrada la Casa Profesa de Jesus en Roma 
las· glorias dei nuestro Sanfo Patriarca Ignacio de Loyola: la funcion 
era a toda costa: toda la testera de aquella grande Iglesia era un 
intr.icado é innumerahle labirinto de velas: la hora de cncenderlas 
ya se passaba, y el concurso de Comunidades y Noblcza e&taba ya 
impaciente por la demora: salió un h ermano vie.io con una cana, y 
cn ella una luz para encender; con que creció la impaciencia: ni en 
tres horas, decian, podrá encender tantas velas. Y, aqui dei asom
bro ! apenas tocó una pavesa de la vela cerca na, quando improvisa
mente ardieron todas, por la simpatia del preparativo secreto, que
dando en un istante iluminado el ten1plo, y asombrado el concurso:
prontitud muy parecida á la del curáre. 

El mismo instantáneo ef ecto r econocí despues en los tigres, 
antes, leones y otras -muchas fieras y aves. 

A vista de este inaudito y fatal veneno, y á vista de la gran 
facilidad con que todas las Naciones del Orinoco, y de sus dilatadas 
vertientes le consiguen,, no puedo dexar de alabar la sabia provi
dencia del Altisimo, y bendecir su paternal misericordia, por haber 
dispuesto, que no sepan bien aquellos bárbaros las invencibles armas, 
que tienen en su curáre; ni permita su Divina Magestad, que lo pe
netren, ni entiendan, para que puedan lograr la luz dei Santo Evan
gelio. ?qué Misionero, qué Espafí.ol, qué soldao pudiera vivir entre 
ellos, si despreciada por los mismos la silenciosa furia de sua saeta 
e curáre, no se aturdieran ai estrépito y tiro contingente del fuzil? 

Es de saber que' toda la ponzofia del curáre sê origina de una 
raiz dei mismo nombre, tan singular y unica, que solo es raiz de si 
misma, sin arrojar jamás bojas ni retofíos; y aunque cresce, siempre 
va escondida, digámoslo, asi, temerosa de manifestar su oculta ma
lignidad; y para que al resto de las plantas, cino el cieno podrido y 
corrupto de aquellas lagunas, que no tienen desague: de manerà, 
que sus aguas, solo eh caso de grave necessidad se beben, por ser 
gruesas, de ma color, peor sabor, y de hedor correspondiente. Entre 
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el cieno corrupto, sobre que descaregan aquellas. aguas pestif eras, 
, nasce y cresce la raiz dei curáre, parto legitimo de todo aquel con
junto de inmundicias: s~can los lndios Caverres estãs raices~ cujo 
color es pardo, y despues de lavadas, y echas pedazos, las machacan, 
y ponen en ollas grandes, á fuego lento: buscan para esta f aena la 
vieja rnas inutil del Pueblo, y quando ésta ese muerta ·á violencias 
del vaho de las ollas, corno regularmente acontece, luego substituen 
otra dei misn10 calibre, en su lugar, sin que ellas repugnen este em
pleo, ni el vecindario ó la parentela lo lleve a mal; pues ellas y ellos 
saben, que éste es el paradero de las viejas. Así como se va enti
biando el agua, va la pobre anciana amasando su muerte, mieh.tras 
de olla en olla va estregando aquella raiz machacada, para que con 
mas facilidad va.ia expeliendo su tósigo, en el jugo, de que ·se va 
tinturando el agua, que no passa de tíbia, hasta tomar el color de 
arrope claro: entoncés la Maestra exprime las raízes con todas 
aquellas pocas fuerzas que su edad le permita, dexando caer el caldo 
dentro de la olla, y las arroja como mumes; luego anade lena, y 
empieza de recio ef cozimiento; ya á poco rato de hervir las ollas, ya 
atosigada, cae muerta, y entra la segunda que 0á voces escapa, y á 
veces no. 

Cobra finalmente púnto el cocimiento; mezma la tercera parte 
dei caldo, y condensado ya, grita la desventurada cocinera, y acude 
al punto el Cacique con los Capitanes, y el resto de la gente .dei 
Pueblo, ai exâmen deu Curáre, y a ver si esta ó no, en su debido 
ponto: y aqui entra la major admiracion de toda esta rara maniobra. 
Moja el Capitan la punta de una vara en el curáre, y mismo tiempo 
uno de los mocetones concurrentes, con la punta de un huezo se 
hace una herida en la pierna, muslo ó brazo, donde le da gana, y al 
asomarse la sangre por Ia boca de la herida, acerca el Cacique la 
punta de la vara con el curáre, sin tocar la sangre, porsi la tocara, 
y retrocediera, inf icionára toda la de las venas, y muriera logo el 
paciente: si la sangre que iba à salir retrocede, yá está el veneno 
en su punto; si se queda asomada, y no retrocede, le falta ya poco; 
pero si la sangre corre por afuera, como naturalmente debe correr, 
le falta mucho fuego; y asi le mandan á la triste anciana, que prosiga 
en su maniobra, hasta que repetidas despues las pruebas necesarias, 
aquella natural antipatia con que la sangre se retira violentamente 
de su contrario,. les manifiesta, que ya el curáre sulvó a su debida y 
suma actividad . 

. . . Pero que todo esto sea invencion de la Nacion mas tosca y 
bárbara dei Orinoco ?quien lo creerá, sino conf esando, que todo ello, 
desde el hallazgo de la raiz, hasta el fin, fué dictado por el Demo
nio? Y o asi me hé persuadido. 

CONSIDERAÇÕES SôBRE AS LENDAS DO CURARE 

Pelo que resulta daquilo que expusemos ràpidamente e 
da leitura de outros documentos da épcca, dv.rante os três 
séculos que se seguiram à descoberta da América, o curare 
ficou sempre envolvido em um profundo mistério. Aquilo 
que não se compreendia por falta de conhecimentos cientí
ficos era interpretado como um segredo diabólico nas mãos 
de uma raça inferior e feroz, a qual conhecia os antídotos 
contra o veneno, mas ~o os reyelava de maneira alguma. 
Nenhum branco pensava, entretanto, que o curare repre
sentasse o fruto de uma grande d.escoberta científica ·reali-
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zada com a experiencia de gerações de homens, perfeitós 
observadores . da natureza e que esta descob.erta que podia. 
ser utilizada contra os invasores brancos tinha, também,, 
uma aplicação muito ma.ior nq v~da da. tribo. Df.' ffl.to, per
mitia aos homens defender-se das feras e conseguir a caça 
sem que o animal ficasse inutilizado como alimento. As: 
lendas sôbre o curare têm, porém, na nossa opinião, razões.. 
profundas. 

Durante a viagem qu'e tivemos a oportunidade de fazer
·ao Alto Rio Negro, vivemos, por algum tempo, junto aos .. 
índics, no seu ambiente livre e primitivo. Compreendemos,. 
assim, a tragédia desta raça que, inexoràvelmente, vai desa-· 
parecendo sob a penetração devastadora dos brancos. 

O contato com os índios, que estudamos também sob ()l 

ponto de vista biológico, médico e etnológico, mostrou-nos,. 
de forma evidente, quanto é errôneo o conceito de conside~ 
rá-Ios como primitivos, pertencentes a uma civilização abso
lutamente inferior à· nossa. Nas condições de vida em que 
vivem êles alcançaram uma organização soc1al e um conhe- · 
cimento da natureza tão perfeito que, no meio dêles, eu me 
·sentia completamente inferior, como que pertencendo a um 
mundo talvez mais bárbaro. (A nossa viagem foi realizada 
em 1944, quando na ~uropa funcionavam as câmaras de ex
termínio a gás e nos Estados Unidos acabavam de preparar 
a bomba atômica!) " \ 

.O estudo do curare foi, para mim, a mais clara demons-
tração dó gênio desta raça. · ' 

Os índios sempre demonstraram uma grande descon
fiança por mim, pois eu era branco. Lembro-me ainda das. 
primeiras palavras faladas em "língua geral", traduzidas; 
pelo intérprete, quando se aproximou da nossa embarcação, 
uma canoa com três índias semi-civilizadas que nos ofere-. 
ciam peixes em troca de alguns objetos úteis para elas. "Os 
nossos homens não. queriam que viéssemos; os brancos nos 
tra-z:em somente doenças". Nada de amigo ou de bom espe
ravam de nós. Estas palavras, cujo significado compreendi 
tanto mais profundamente quanto mais me aproximei dos 
índios, exprimem tôda a sua tristeza e a sua desconfiança. 
Não obstante o comportamento amigo das autoridades e dos 
missionários, no espirita índio permanece ainda a lembrança 
do passado. . 

. O estudo da bibliografia sôbre o curare obrigou-nos a 
ler os antigos documentos relativos à conquista. Alguns. 
dêstes documentos são, na minha opinião, muito importan .. . 
tes; pois permitem compreender as razões que constituem, .. 
provàvelmente, a base ·de tôdas as lendas infantis e inveros-. 
símeis sôbre o curare, permitindo julgá-las com serenidade.:.. 
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Transcreverei, portanto, o documento que julguei mais im
portante. Embora não se refira diretamente ao curare, mos
tra o aspecto trágico de que se revestiu a conquista da Amé
rica, as incompreensões profundas e ódio qu.e separaram os 
conquistadores dos índios que não podiam suportar a es
cravidão. 

Antonio de Herrera ( 45), cronista de Sua Majestade das 
índias, que fala repetidas vêzes sôbre o terrível v.eneno das 
flechas .dos índios, quando descreve a viagem de Orellana no 
Rio Amazonas, assiin se referiu na "Historia general de los 
Hechos . de los Castellanos en las islas y tierra firme de el 
Mar Oceano". 

Decada I, Livro septimo, Cap. XIV, p. 197. 
Llevaban Ojeda, i Juan d e l a Cosa Religiosos, porque en todas 

maneiras queria el Rei, que se procurase atraer á los Indios con 
' suavidade: y como !levavam muchos lndios d e la Espaiíola, que en

tendiam aquella Lengua, les an1onestaron, que los recibiesen pacifi
camente, dexando sus crueldades, idolatrias, sodomias, y otros abo
minables vicios, de que usabam: mas como ellos. estaban mui airados, 
por la causa referida, no quisieron dar o idos á las amonestaciones, 
y requerimento, que . se llevaba ordenado desde la Corte, el qual me 
ha parecido de poner aqui á la letra, porque sirvió en 'todas las 
demás ocasiones de las Indias, adonde los Castellanos metieron pie, 
haciendo primero con él sus protestaciones, como el Rei se lo man
daba: y es el siguiente. 

Yo Alonso de Oyeda, criado de los mui Altos, y mui Poderosos 
Reies de Castilla, y de Leon, Domadores de las Gentes Barbaras, su 
Mensagero, i Capitan, vou notifico, que Dios Nuestro Sefior, Uno, i 
Eterno, crió el Cielo, i la Tierra, i un Hombre, i una Mujer, de 
quien vosottos, i nosotros, i todos los Hombres dei Mundo, fueron, 
i son descendientes procreados, i todos los que despues de nosotros 
vinieron: mas por la muchedumbre de generacion, que de estos ha 
procedido, desde cinco mil, i mas Aiíos, que ha que el 1\llundo fue 
criado, f ue n-ecesario, que los unos Hombres f uesen por una parte, 
i los otros por otra, i se dividiesen por muchos Reinos i Provincias, 
porque en ·una sola no se podian sustentar, i conservar. De todas 
estas Gentes Dios Nuestro Sefior dió cargo a uno, que fue llamado 
San Pedro, para que de todos los Hon1brcs dei l\iundo fuese Seiíor, 
i Superior, á quien todos obedeciesen, i fuese Cab.eça de todo el 
Linage Humano, d ó quier que lós Hombres estuviesen, i viviesen, i 
en qualquer Lei, Secta, ó Creencia: i dióle á todo el i\1Iundo por su 
scincio, i jurisdiccion; i como quiera que le mandó, que pusiese su 
Silla en Roma, como en lugar mas aparejado, para regir el Mundo·; 
tambien le prometió, que. podia estár, e poner su Silla en qualquer 
otra parte del Mundo, i jusgar, i governar todas las Gentes, Chris
tianos, Moros, Judios, Gentiles, i de qualquiera otra Secta, o Creen
cia, que fuesen. A este llamaron Papa, que quiere decir, Admirabie 
Maior, Padre, i Guardador, porque es Padre, i Governador de todos 
los Hombres. A este Santo Padre obedecieron, i tomaron ·por Sefior, 
Rei, i Superior dei Universo, los que en aquel tiempo, vivian; i ansi
mismo han tenido á todos los otros, que despues de él fueron al Pon
tificado elegidos, 1 ansi se ha continuado basto aora, i se continuará 
hasta que el Mundo se acabe. 

Uno de los Pontifices pasados, que he dicho, como Seiíor dei 
Mundo, hiça Donacion de estas Islas, i Tierra-Firme del Mar Oceano, 
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á los Catolicos Reies ·de Castilla, que eran entonces D. Fernando, i 
Dofia Isabel, de Gloriosa Memoria, i á sus Sucesores, nuestros Seiio- 1 

res, con todo lo que en ellos hai, segun se contiene en ciertas Escri
turas, que sobre ello pasaron, segun dicho es, que podeis ver (si 
quisieredcs). Asi que su Magestad es Rei, i Sefíor de estas Islas, i 
Tierra-Firme, por virtud de la dicha :Óonacion, i como á tal Rei, i 
Sefior, algunas lslas, i easi todas, á quien esto ha sido notificado, han 
recebido á su Majestad, i le han obedecido, i servido, i sirven, como 
Subditos lo deben hacer,. i con buena voluntad, i sin ninguna resis
tencia, luego, sin ninguna dilacion, como fueron informados de lo 
susudicho, obedecierón á los Varones Religiosos, que les embiaba, 
para que les predicasen, i ensefiasen nuesira Santa Fé: i todos ellos, 
de su libre, i agradable voluntad, sin premio, ni condicion alguna, 
se tornaron chrislianos, i lo son: i su Majestad los recibió alegre, i 
benignamente, i ansi los mandó tratar como á los otros sus Subditos, 
i Vasallos: i vosotros sois tenidos, i obligados á hacer lo mismo. 

Por onde, como -mejor puedo, vos ruego, i requiero, que enten
dais bien en esto que os he dicho, i tomeis para entendello, i deli
berar sobre ello, el tiempo que fuere justo, i reconozcais á la Iglesia 
por Sefiora, i Superiora del Universo Mundo, i al Sumo Pontífice, 
llamado Papa, en su nombre, i á su Magestad en su lugar, como Su
perior, i Sefíor Rei de las Islas, i Tierra-Firme, por: virtud de la. dicha 
Donacion: i consintais, que estos Padres Religiosos os declaren, i 
·prediquen lo susodicho: i si ansi lo hicierdes, hareis bien, i aquello 
que sois tenidos, i obligados, i su Magestad, i Yo en su Nombre, vos 
recibirán con todo amor, i caridad, i vos dexarán vuestras Mugeres, 
i Hi.ios libres, sin servidumbre para que de ellas, i de vosotros bagais 
libremente todo lo que quisieredes, i por bien tuvieredes, como lo 
han hecho casi todos los Vecinos de las otras Islas: Y aliende de esto, 
su Magestad vos dará muchos Privilegios, i Exempciones, i vos hará 
muchas mercedes; 

i si no ho hicier,edes, ó en ello dilacion maliciosamente pusie
redes, certifico-os, que con el ainda de Dios, Yo entraré poderosa .. 
mente contra vosotros, i vos haré gu,erra por todas las partes, i ma
nera que Yo pudiere, i vos sujetaré ai iugo, i obediencia de la lglesia, 
i . de su Majestad, i tomaré vuestras Mugeres, i Hijos, i los haré 
Esclavos, i como tales los venderé, i dispondré de ellos como su 
Magestad mandará: i vos tomaré vuestros bienes, i vos haré todos 
los males, i dafios que pudiere, como á Vasallos, que no obedecen, 
ni quieren recebir á Su Sefior, i le resisten, i contradicen. Y pro
testo, que las muertes, i dafíos, que de ello se recrecieren, sean á 
vuestra culpa, i no de su Magestad, ni nuestra, ni de estos Caballeros, 
que con migo vinieron. , 

. Y de como os lo digo, i requiero, pido ai presente Escrivano, 
l d, t t• . . d <;:t1c me .. o o por es imon10 s1gna o. 

I 

Seria injusto afirmar que nenhuma voz defendeu os ín
dios n~uele tempo. Uma figura de grande valor moral, o 
bispo de Chiapas, Bartolomeo de las Casas (29), filho de 
Francisco las Casas e sobrinho de Francisco Penalosa, que 
estiveram· com Cristovão Colombo na sua s~gunda viagem, 

' tornou-se o apóstolo dos índios. :!le viu e conheceu os con
qliistadores e os índios e tomou partido, generosamente, a 
favor dos oprimidos . . A sua personalidade reuniu a nobreza 
da alma, o espírito evangélico e a coragem excepcional. O 

• 
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seu livro "Historia de las Indias ", no qual fala repetidamente 
s()bre o curare, foi proibido na Espanha até 1875. Entre
tanto, fêz-se sentir na: (30) 

1 
Disputa ó Controversia entre el Obispo Don Fray Bartholomé 

de las Casas, ó Casaus: Obispo que fue dela Ciudad Real de: Chiapa: 
en las lndias parte dela nueua Espaíía, y el Doctor Gines de Sepulueda 
Chronista dei Emperador nuestro Sefior, sobre que el Doctor con
tendia, que las conquistas delas Indias contra los Yndios eran licitas, 
y el Obispo por el contrario deffindio, y affirmó ter sido, y ser im
possible no ser tirranicas, injustas, & iniquas; La qual Question se 
ha ventilada, y desputada en presentia de muchos letrados, 'fheolo
gos, y Legistas en una Congregacion, que mand"ó sú Magestad juntar 
el Afio de 1550 en la Ciudad de Valladolid. 

Bartolomeo de las Casas afirma que os índios não são 
seres inferiores mas: 

Los lndios son de tan buenos entendimentos y tan agudo de 
ingenio: de tanta capacidad y de tã dociles para qualquiera sciencia 
moral y especulativa doctrina: y tan ordenados por la mayor parte 
pueydos, y razonables en su pülicia, teniendo muchas leyes justíssi
mas: y tanto han aprovechado en las cosas de la f ee y Religion 
Christiana y en las buenas costumbre, y correciõ delos vi cios: dõde 
quiera que hã sido doctrinados por los Religiosos y personas de buena 
vida, y appuechã cada dia: qto naciõ e el Mudo de hallo despues de 
subido los Apost. ai cielo y oy se bailaria. 

Dexo de dezir el admirable appuechamieto qenellos ha auido 
en las artes mechanicas y liberales como leer y escrevir y musica \ 

. de cãto de iodos musicos instromentos: Gramatica y Logica y de 
todo lo demas que se ha ensefiado y ellos han oydo. 

A penetração dos brancos deve ser pacífica e cristã e 
n·ão uma guerra crimino'sa de conquista: 

A lo que dize que si bien se cõsidera todo lo q yo digo y escriou
va endereçado a prouar que todas las Conquistas que hasta agora 
se hã hecho (aun q se ayan guardado todas las instruciones) han 
sido injustas y tyranicas: y confirmar lo q escrevi en mi Confessio
nario & c. Digo a lo primero q dize su Merced gran verdad y assi 
torno a redezir q todas las conquistas y' guerras q desde que se des
cubrieron las Indias hasta oy inclusive: se han hecho contra los yn-

' · dios: fuerõ siempre y han sido injustíssimas, tyranicas, infernales: 
y que hã sido peor.es y enellas se han cometido mas deformidades~. 
y con mas offensas de Dios: que las que haze los Turcos & Moros 
cõtra el pueblo christiano. Y todos los que enellas se han hallado 
han sido predones iniquissimos, salteadores y crueles tyranos: & 
cometieron en hazellas grauissimos & inexpiables peccados: & todo 
quando enellas ouieron y adquirieron: fue y es violento, robado y 
salteado y tyranizado. . . . .. Y mas aiiido q si como el Doctor affir-
ma los Reyes por impossible (lo qual no es cosa q pueda caer ni 
deua pesarse delas cõsciencias & real~s animos delos Catholicos 
Reyes ni de su Magestad ni de su christiano y vigilãti,ssimo Cõsejo _ 
delas yndias que oy' es) dierã tales instruciones y pouisiones para q 
de per se y pricipal intento· se hizieran las suso dichas guerras . &. · 
cõquista & oy se hiziessê, solo porel titulo q el Doctor Sepulue4a ,.
finge si alguna nueua causa justa: que· ni entõces las hechas se jus-
tif icarã ni las q oy se hisiessê seriam justificadas ni escusadas: 4 · 

\ 
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los Reyes Catholicos passados pecarian mortal~ente, & su Magestad 
oy de tal peccado no escusaria; y fuerõ y serian in solidu ala res • . 
tituciõ y satisf acion suso dicha •abligados. , 

São hipócritas, demonstra Bartolomeo de las Casas, as 
afirmações de que a guerra de conquista é feita para civi
lizar os índios e impedir que sacrifiquem seres humanos. 

Lo digo q ha cõtado muy mal el Doctor: porque mas con 
verdad podemos Y. muy mejor dezir: que hã sacrificado los Espafioles 
a su diosa muy amada y adorada deJlos la cudicia en cada un afio 
delos q ·han estado en ·ias Yndias despues que entrauan en cada 
prouincia :1 que en cie an los yndios asus <lioses en todas las yndias 
sacrif icauan. Esto los cielos y la ti erra y los elementos y las piedras · 
lo testifican y claman: y los tyranos n1ismos que lo perpctraron no 
lo niegan. Porque vease pn rebosantes de gentes todos aqllos reynos 
quando en cada uno entrauamos estauã: y qye tales los tenemos oy
parados: pues estã destruydos y estirpados. Verguença grâde y vi
tuperiosa cõfusiõ deuiamos auer: y a q temor de dios nos falta: qrer 
colorar, o escusar obras tã execrables y nefandas: teniendo delante 
los ojos mas tierra' en luego y en ancho que ay en toda buropa con' 
parte de Asia _: q por aue:r bienes y riqzas cõ suma crueldad, ijusticia 
y tyrania robadas y usurpadas : hemos despoblado y ermado y asso~ 
lado en obra de quarenta & cinco, o quarêta y ocho afíos: las quales 
pleníssimas vimos y problatissimas ·de l1umanissimas gentes estauan. 

As palavras de Barto lomeo de las Casas comoveram 
Carlos V, o qual lançou editos contra a escravidão e para um 
melhor tratamento aos índios. As' suas idéias são ou deve
riam ser hoje as idéias de todo;; os brancos honestos. Os ín
dios têm hoje, entre as· autoridades, protetores e amigos sin
ceros. Entretanto, durante séculos' não sucedeu o mesmo e 
a incompreensão recíproca d·eve ter,sido profundíssima. Ates
tam êste fato, por parte dos brancos, as narrações sôbre a ' 
preparação do curare, nas quais os índios são sempre repre
sentados como crueis primitivos e, por parte dos índios, o 
mêdo e a desconfiança que ainda hoje manifestam contra 
qualquer branco que dêles se aproxime. 

III 

NOTÍCIAS SOBRE O CURARE DESDE 1800 ATÉ 
OS NOSSOS DIAS 

(método de preparação e plantas usadas pelos índios) 

Em 1781 F. Fontana (39) escrevia: "J'insêre de toutes 
ces expériences que les vapeurs de fumées du poison Améri ... 
cam sont innocentes, soit qu'on .les flaire, soit qu'on les res- \ 
pire; et M. de la Condamine avoit certainement été trompé 

. quand il a écrit que ce poison est préparé par les Femmes 
condamnées à mort, et qu'on connoit que le poison est par
venu à son point de perfection, lorsque les vape.urs qu'il jette, 

i 
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pendant qu'an le fait bouillir tuent la personne qui y assiste". " 
Não existe antídoto contra o veneno, afirma Fontana e 
nenhum valor têm o sal e o açucar: "Mes expériences 
m'ont appris pourtant, qu'ils ne sont d'aucune valeur et que 
ce seroit en vain, qu'on se flatteroit d'obtenir la guérison 
par ces remedes, si on auroit eu; le malheur d'ávoir été vray
ement empoisonné par ie Tícunas". A profundidade desta 
afirmação torna-se ainda mais evidente se se considera que, 
ainda no princípio dêste século, cientistas de valor conside
ravam ainda o sal de cozinha como antídoto. 

1 Podemos considerar como definitivamente acabado com 
F. Fontana o obscurantismo medieval que acompanhava sem
pre as notícias sôbre o curare. 

Durante todo o século XIX e até os nossos dias se suce
deram expedições científicas, realizadas por naturalistas e 
cientistas com a finalidade de .esclarecer o mistério da pre
paração do curare pelos índios. Lentamente a verdade co
meçou a aparecer. 

Reunimos, nas páginas seguintes, as referências de maior 
importância para o conhecimento do método de preparação 
e das plantas usadas pelos ín·dios. Segun.do Planchon (68), 
que realizou um trabalho magistral sôbre o curare, e que 
reuniu as observaçõe~ de acôrdo com as regiões das quais 
provinham, também nós reuniremos os dados históricos sôq_re 
a preparação do veneno do ponto de vista geográfico. Dêste 
modo, poder-se-á ter uma visão menos fragmentária do 
assunto. 

1) Região do Alto Rio Orinoco 

Em 1799 chegavam à América do Sul A. von Humboldt 
e A. Bonpland. Os dois jovens amigos fizeram, juntos, expe
dições no interior da América, recolhendo observações e ma
terial de estudo preciosos. Humboldt nascera em Berlim 
em 1769, enquanto Bonpland, em la Rochelle, n·o ano de 
1773. De volta à Europa Humboldt escreveu o seu famoso 
livro "Voyage aux régions équinoxiales du nouveau conti
nent", que representa uma obra de incalculável valor cientí
fico. A ex:traordinária cultura e a inteligência de Humboldt 
fizeram dêle uma das figuras mais completas como homem, 
cientista e filósofo da .sua época. A vida de Bonpland foi, ao 
c-0ntrário, menos feliz, pois tendo voltado à América do Sul, 
passou anos trágicos no Paraguai, onde foi mantido sob vigi-
lância: como suspeito de espionagem. _ 

No Alto Orinoco, em uma localidade chamada Esmeral
da, Humboldt teve a sorte de assistir à preparação do curare 
que é descrita, detalhadamente, no seu livro ( 47). Segun
do a nossa opinião, essa descrição deve ser .considerada como 
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a mais importante das que chegaram até nós. O m.étodo 
usado pelos índios foi estudado cientlficamen te. ::G! um mé
todo. complexo, que consisté essenêialmente em dois tempos. 
No primeiro são extr~ídos e concentrados lentamente, pelo 
calor, os princípios ativos de um arbusto, o "Bejuco de Ma
vacure". No segundo os índios conseguem, . mediante a adi
ção do sueo de -uma segunda planta, .o Kirakaguero · (que 
para a preparação do veneno é tão importa:Q.te quanto a 
primeira); provocar uma modificação na côr e na consistên
cia do extra to; que se torna escuro e càrrsistente como o al
catrão. 

' 
$egundo o autor, o Kiràkaguero é desprovido de ação 

'tóxica. Sua função s~ria a de provocar a transformação dos 
caracteres químicos e físicos do veneno. · A êste propósito é 

. útil lembrar que Humboldt, cientista enciclopédico, era tam
bém químico e colaborou cem Gay Lussac em-importantes . , . pesquisas qu1rmcas. 

' 
Segundo julgamos, na descrição de :a_umboldt (47) são 

"interpretados e' assinalados, com clareza, os pontos essen
- ciais da preparação do veneno, como procuraremos demons

. trar em seguida. 

'When we _arrived _at Esmeralda, the greater part of the Indians 
w.ere return~ng from an excursion which they had macle to the east, 
beyond the Rio Padamo, to gather juvias, or the fruit of the berthol
letia, and th'e liana '\Vhich yielda the curare. Their return was 

' 

-celebrated b.Y a festival, which is called in the missioh la fiesta · de 
las juvias, and which resembles our harvest-homes ·and vintage-feasts. 
The women had_prepared a quantity of fermented -liquor; an'd during 
two days the Indians we.re in a state of intoxication. Among nations 
who attach great importance to the fruit of the palm, and of some 
other trees t~seful for the nourishment of man, the period ·when these 
fruits are gathered is marked by public rejoicings, and time is divided 
according to these festivais, which succeed one another in a course 
invariably regular. \Ve were fortunate enough to find an old 
Indian more temperate than the rest, who was employed in preparing 
the curare poison from freshlygathéred plants. He was the chemist 
of the place. We found at his dwelling large earthen pots for boiling 
the vegetable juice, shallo'\ver vessels to .f avour the evaporation by a: 
larger surface, an<J leaves óf the plantain-tree rolled up in the shape 
of our filters, and used to filtrate the liquids, more or less loaded 
with fibrous mafter. The greatest order and· n~atness prevailed in 
this hul, which was transformed into a chemical laboratory. The old 
India~ was known throughout the ;mission by the· name of the poison· 
mastet (amo dei eurare). He had that self-sufficient air and tone 
of pedantry of _ )Vhich the pharmacopolists of Europe were f ormerly 
accused. "l know", said he, "that the whites have the secr.et of 
making soap, and manufaeturing that hlack powder which has · the 

. defect of .máking a noise when used in killing animais. The curare, 
which we prepare from father to son, ,is superior to anything you 
Q-an make down, -yonder (béyond sea),; lt is · the juice of an herb 
which kills silenty, without any one knowing whence the str0-ke 
comes"~ · · · . 
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This chemical operation, to which the old man attac)led, so 
much importance, appcared to us extremely simple. The liana · 
(bejuco) used at Esn1eralda for the preparation of the poison, bears 
the sarne nan1e as in the forests of Javita. lt is the bejuco de Mava
cure, which is gathered in abundance east of the mission, on the left 
bank ot the Orinoco, beyond tllc 1\10 Amaguaca, in the ruouniai.nous 
and roçky tracts of Guan~aya and Yumariquin. Although the bundles 
of bejuco which we found in the hut of the Indian were entirely 
bare of leaves, 've had no doubt of their being produced by the 
sarne plaut of th.e strychnos f amily (nearly a"llied to the rouhamón 
of Aublet) which we had· examined in the forest of Pimichin. • 
1:he n1avacure is employed fresh or dried indiff erently during several 
weeks. The juice of the liana, when it h.as been recently gathered, 
is not regardcd as poisonous; possibly it is so only when strongly 
concentrated. lt is the bark and a part of the alburnum which 
contain this terrible poison. Branches of the mavacure four or five 
lincs in diameter are scraped 'vith a knif e, and the bark that comes 
off is bruised. and reduced into very thin filaments on the stone 
en1p]oyed for grinding cassava. The venemous juice being yellow, 
the whole fibrous mass takes that colour. It is thrown into a funnel 
nine inches high, with an opening four inches wide. This funnel 
was of all the instruments of the Indian · laboratory that of which 
the poison-rnaster seemed to be most proud. He asked us repeatedly 
if, por alia (out yonder, meaning in Europe), we had ever seen 
anything to be compared to tbis funnel (embudo). It was a leaf 
of the plantain-tree rolled up in the f orm of a cone, and placed 
within another stronger cone made of the leaves of the palm-tree. 
The whole of this apparatus was supported by slight frame-work 
made of the petioles and ribs of palm-leaves. A cold infusion is 
first prepared by pouring water on the fibrous matter which is the 
ground bark of the mavacure. A yellowish water filters during 
several 11ours, drop by drop, through the leaf y funnel. This filtered 
water is the poisonous liquor, but it acquires strength only when 
concentrated by evaporation, Iike n1olasses, in a large earthen pot. 
The Indian from time to time invited us to taste the liquid; its taste, 
more or Iess bitter, decides when the concentration by fire has been 
carried sufficicntly far. There is no danger in tasting it, the curare 
being deleterious only when it comes into immediate contact with 
the blood. The vapours, theref ore, which are disengaged from the 
pans are not hurtfuJ, not~rithstanding ali that has been asserted on 
this point by the missionaries of the Orinoco. Fontana, in his 
ex.periments on the poison of the ticuna of the Amazon, long since 
proved that the vapours arising from this poison, when thrown on 
burning charcoal, may be inhaled without danger; and that the 
statement of La Condamine, that Indian women, when condemned to 
death, have been killed by the vapours of the poison of the ticuna, 
is incorrect. 

The most concentrated .iúice of the mavacure is not thick enough 
to stick to lhe darts; and therefore, to give a body to the poison, 
another vegetable juice, extremely glutinous, drawn from a tree with 

• I may here inserte the description o! the eurare or beJueo de ~lava.cure, 
taken !rom a manuscript, yet unpublished, o! my learned fellow-labourer M. 
Kunth, corresponding member ot the Institute. "Ramuli lignosi, oppositl, ramu· 
lo. altero abortivo, teretfusculi, fuscescentl-tomentosi, fnterpetlolos lineola pt-
losa notali, gemrnla aut processu !lli!ormi (pedunculo ?) terminatl. FOLIA 

opposlta., berev1ter petlolate., ovato-oblonga, acurnlnata, intergerrlma., réticulato· 
trlplinervia.. nervo medlo eutus prominente, membranacea, cfllata., utrinque gla
bra, nervo medlo !uscescente-tomentoso. lacte vlrldla, subtus palldiora, 1 1/2-2 
112 polltces longa., g..9 ltnea.s lata. PETIOLI llneam longl tomentosl. inar-

, ti e ui a ti". 
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large leaves, called kiracaguero, is poured into the concentrated 
infusion. As this tree grows at a great distance from Esmeralda, 
and was at that period as destitute of flowers and fruits as the 
bejuco de mavacure, we cpuld not determine it botanically. 1 have 
severa} times mentioned that kind of fatality which withholds the 
most interesting plants from the examination of travellers, while 
thousands of others, of the chemical properties of which '1Ve are 
ignorant, are found loaded with flowers and fruits. ln travelling 
rapidly, even within the tropics, where the flowering of the ligneous 
plants is of such Iong duration, scarccly one-eighth of the trees can 
be seen furnishing the essential parts of fructification. The chances 
of being able _ to determine, I do not say the family, but the genus 
anel species, is consequently as one to eight; and it may be conceived 
that this unfavourable chance is felt most powerfully when it de-prives 
us of the intimate kno,vledge of objects whicl1 afford a higher 
interest than that of descriptive botany. · 

At the instant when the g1utinous juice of the kiracaguero-tree 
is pourend into the venonious liquor well concentrated, and kept in 
a state of ebullition, it blackens, and coa~ulates into a mass of the 
consistence of tar, or of a thick syrup. This mass is the curare of 
commerce. 'Vhen '1Ve hear the lndians say tl1at the kiracaguero is as 
necessary as the bejuco de mavacure in the manufacture of the poison 
we may be led into error b.y the supposition that the former also 
contains some deleterious principle, while it only serves (as the 
algarrobo, or any other gummy substance would do) to give more 
body to the concentrated juice of the curare. The change of colour 
which the mixture undergoes is O"'\Ving to the decomposition of a 
hydruret of carbon; the hydrogen is burned, and the carbon is set 
free. The curare is sold in Iittle calabashes; but its prenaration 
being in the hands of a few f amilies, and the quantity bf ooison 
attached to each dart being extremely small, the best curare, that of 
Esmeralda and Mandavaca, is sold at a very hi~h price. This 
substance. 'vhen dried. resembles onium: but it stronglv ah.sorbs 
moistnre 'J.rhen exposed to the air. lts taste is an agreeable bitter, 
and M. Bonpland and myself have often sw::illowed small portions 
of it. There is no danger in so doing, if it bP. certain that neith.er 
lips nor giuns bleed. ln experiments made by Mangili on the venom 
of the viper. one of his assistants swallo"'reti a11 the ooison that could 
be extrarted from four larae vioers of ltaly. without heing affected · 
by, it. The Indians consider the curare, taken internally, as an 
excellent stomachic." 

Humboldt não hesita em considerar o "Bejuco de 
Mavacure" como uma Struchnos muito nróxima ao Rouha
mon descrito por Aublet (4) que, em 1775, tinha publicado 
uma monografia muito importante sobre a "Histoire des 
plantes de la Guyar~ française". Trata-se, provàvelmente, 
da primeira observação nrectsa sôbre a importância de ~ma 
loganiacea na preparação do curare. (Segundo alguns au:.. 

--- tores êste mérito caberia, na verdade, a Schreber (80). De 
fato, êste autor tinha exprimido a opinião de que uma das 
plantas m.enciq,nadas pelo naturalista Bancroft (5), o qual 
.em 1769 havia descrito o método de preparação do veneno 
pelos índios Accawaw, fôsse precisamente uma loganiacea. 
Entretanto, na descrição de Bancroft, as plantas eram tôdas 

• 



186 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. VIII 

indicadas com nomes índios (Woorara, Warracoba, Courana-
pi, etc.), sem nenhuma indicação botânica). · 

Sôbre a outra planta, o Kirakaguero, não temos nenhum 
dado preciso: conhecemos sómente, como refere Planchon 
(68), que "c'est un arbre à larges feuilles". 

2) Região do Alto Rio Essequibo <Guiana Inglêsa) 

Muitos anos depois da viagem de Humboldt e Bonpland, 
um outro naturalista, Waterton (89), descreveu a preparação 
do curare segundo o método usado pelos Makuxi, nas regiões 
do Alto Essequibo. A descrição relatada por êle não fornece 
dados novos de particular importância. Entretanto, é inte
ressante, pois mostra os ritos usados por aquêles índios, que 
correspondem aos seguidos, também, pelos índios Maku por. 
nós estudadcs, e que vivem no Alto Rio Negro, muito afas
tados da região do Essequibo. Quem prepara o veneno não 
dev:e comer nada durante a preparação; o recipiente onde o 
veneno é preparado nunca deve ter sido usado; as mulheres 
não podem assistir; etc. Quanto ao método de preparação, 
os índios informaram ao ingênuo naturalista que venenos 
de cobras, de formigas, etc. entravam na composição do cura
re. Provàvelmente foram indicados pelos índios para con
fundir o expectador. De fato, os venenos animais são des
t ruídos ràpidamente pelo calor e não poderiam, t eórica
mente, resistir à demorada ebulição a que· é, submetido .. o 
curare. ~ 

ln about seven hours fron these stupendous sons of the hill, 
you leave the Essequibo, and enter the river Apourapoura, which 
falls into it from the South. The Apourapoura is nearly one-third 
the size of the Demerar a at Stabroek. For two days you see nothing 
but level ground, richly clotbed in timber. You leave the Siparouni 
to the rigbt h and , and on the third day you come to a little hill . . . 
Two days after leaving this, you get to a rising ground on the 
w estern bank, where stands a single hut; and about half~a-mile in · 
the f orest there are a fe\v-more-some of them square, and some round 
with spiral roots . 

. ~ . You are now within the border s of Macoushia, inhabited by 
a diff erent tribe of people, . called Macoushi Indians; uncommonly 
dexterous in tbe use of the blow-pipe, and f amous for their skill in 
preparing the deadly vegetable poison, commonly called \Vourali . 

. . . The wourali poison destroys lif e's action so gently that the 
victim appears to be in no pain whatever; and, probably, w ere the 
truth known, it feels none, saving the momentary smart at the time 
the arrow enters. 

A day or two bef ore the Macoushi Indian prepares his poison, 
he goes into the f orest in quest of the ingred_ients. A vine grows 
in these wilds which is called w ourali. It is from this that the 
poison takes its name, and it is the principal ingredient. When he 
has procured enough of this, . he digs up a root of a very bitter taste, 
ties them together an,d then looks about for two kinds of bulbous. 
plants, which contain a green and glutinous juice. He fills a little 
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quake, ~hich he carries on bis back, with the stalks of these; and 
lasUy, ranges up and down till he finds two species of ants. One 
o.e tnem is very !arge and biack, and so venomous that its sting pro
duces a f ever ; it is most commonly to be 1ne~ with on the ground. 
The other, is a little red ant, which stings like a nettle, and generally, 
has its nest under the leaf of a shrub. After obtaining these, he has 
no more need to range the f orest. 

A quantity of the strongest Indian pepper is used ; but this he 
has already planted round his hut. 'fhe .pounded f angs of the 
Labarri snake, and those of tl1e Couanacouchi, are likewise added. 
These he commonly has in store ; for when he kills a snake, he 
generally extracts the fangs and keeps them by h-im. 

Having thus found the necessary ingredients, he scrapes the 
wourali-vine and bitter root into thin shavings, and puts the1n into 
a kind of colander n1ad~e of leaves : this he holds over an earthen pot, 
and pours w ater on the shavings : tbe liquor wl1ich comes through 
bas the appearance of coff ee. When a sufficient quantity has been 
procured, the shavings are throw n aside. He then bruises the bulb
ous stacks and squeezes a proportionate quantity of their juice 
through his h ands into the pot. Lastly the snake's fangs, ants, and 
pepper are bruised, and thi;own into it. lt is then placed on a slow 
fire, and as it boils more of the juice of the wourali is added, 
according as it may be found necessary, and the scum is taken off 
with a leaf: it remains on the fire until reduced. to a thick syrup 
of a deep brown color. As soon as it has arrived at this state, a 
few arrows ar e poisoned with it, to try its strengl1t. lf it answers 
the expectations, it is poured out into a calabash, or little pot of 
Indian manifacture, which is car efully covered with a couple of 
leaves, and over the.m a piece of deer 's skin, tied round with a cord. 
They keep it in the most dry part of the hut; and from time to time 
suspend it o ver the fire, to counter act the eff ect of dampness. 

The act of p reparing this poison is not considered as a common 
one: the savagc n1ay shape his bow, f asten the barb on the point of 
bis arrow, and 1nake his other in1p.lements of destruction, either 
lying in h is hammock, or in the midst of his f amily ; but, if he has 
to prepare the \vourali poison, many precautions ar e supposed to be 
necessary. 

1 '{he women and young girls are not allowed to be present, lest 
the Y abahou, or evil spirit, should do them harm. The shed under 
\vhich it has been boiled is pronounced polluted, and abandoned 
ever .after. He who makes the poisou must eat no th ing that morning 
and thus continue f asting as long as the operation lasts. The pot 
in which it i s boiled must be a new one, and must never have held 
anything bef or e, otherwise the poison would be deficient in strength; 
add to th.is, that the operator must take particular care not to expose 
himself to the vapour which arises from it \vhile on the fire. 

Though this and other precautions are taken, sucn as frequently 
washing the face and hands, still the lndians tl1ink that it affects 
the health, and the operator either i s, or what is more probable, 
supposes himself to be sick for some days after. 

Thus it appears tbat the making the wourali poison is considered 
as à gloomy and piysterious oper ation; and it would seem that they 
imagine it affects others as w ell as him who boils it; for an Indian 
agreed one evening to make some for me, but the next morning he 
declined having anything to do with it, alleging that his wif e was 
with child! 

· A nosso ver, porém, a notícia mais importante que 
Waterton nos forneceu é aquela relativa ao tratament0- do 
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envenenado, tratamento que hofe sabemos ser o único pos-
sível longe de um hospital: . . , · 

It is supposed by some, that wind introduced into the Iungs - by 
means of a small pair of bellows would revive the poisoned patient, 
provided the operation be continued for a sufficient length of 
time. It may be so; but this is a difficult and tedious mode of cure, 
and he '\\1ho is wounded in the forest far away from bis friends, or 
in the hut of the savages, stands but a poor chance of being saved 
by it. . 

Had the lndians a sure antidote, it is likely they would carry it 
about with them, or resort to it, immediately after being wounded, 
if at hand; and their confidence 'in its efficacy would greatly d_imi
nuish the horror they betray when you point a poisoned arrow 
at them. 

A descrição de um curarizado é feita de modo simples 
e comovente. 

' 

The Arowack Indian said it w as but f our years ago that he 
and bis companion were ' ranging in lhe forest in quest of game. 
His companion took a poisoned arrow and sent it at a r ed monkey 
in a tree above him. lt_ was nearly a perpendicular shot. The 
arrow misse(,} the monkey and in the descent, struck him in the arm, 
a little above the elbow. He was convinced it was all over with 
him. "I shall never", said he to his companion in a faltering voice 
and looking at his bow as he said it, "l shall never", said he bend 
this bow again". And having said that , he took off his little bamboo 
poison hox, which hung across bis shoulder, and putting it together 
with his bow and arro"\v on the ground,. he laid himself down 
close by them, bid his companion farewell and never spoke more • 

• 

* • * 
Ainda na Guia.na Inglêsa Robert e Richard Schomburgk, 

em sucessivas expedições, se ocuparam do curare. Robert 
Schomburgk (79) que foi, sem dúvida, um explorador cora
joso e um naturalista de valor, indicou que os índios Makuxi 
usam, na preparação do curare, uma loganiácea que foi iden
tificada por Bentham e chamada pelo próprio Schomburgk 
de Strychnos toxifera. Esta planta cresceria, segundo o na
turalista, nas montanhas graníticas da cadeia do Canuku 
(latitude 3°10' N) que segue as grandes savanas dos rios 
,Rupunumi, Mahu e Takutu. Entretanto, Rott'~rt Schom-
burgk não conseguiu obter que os índios lhe mostrassem a 
preparação do curare. Sucessivamente êste autor fêz uma 
nova expedição ao interior da Guiana. Os índios não encon
traram dificuldade em arranjar a Stry.chnos toxifera, mas 
se negaram novamente a preparar o curare em sua presença. 
O ressentimento de Schomburgk transpar.ece claro nos seus 
escritos: · 

... he retracted bis promise, and refused to prepare it in my 
presence. However, the bark w as in my keeping, and as 1 had 
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paid for it, 1 considered myself to 11ave a full right to it; and 
although he demanded it back, it was now my turn to refuse him~' ... 

Irritado pelo insucesso de sua segunda viagem, Robert 
Schomburgk decidiu, então, preparar sozinho o curare, ex
traindo-o das raízes da Strychnos toxif era . 

. . . The dreary 'winter season" ,.as the time when the tropical 
rains descend in torrents is called by the Brazilians, gave me 
sufficient leisure to enter into fúrther inquiries with regard to this 

• poison, and I resolved to make some ~xperiments how far the pure 
'bark of the Urari plant, Strychnos toxif era, unmixed with any other 
substance, might prove f atai do animal life. 1 took, the.refore, · two 
pounds of the bark shavings, and having poured a gallon of water 
on it, allowed it to remain in that state for twenty-four hours. 
Half of it was filtered off, and keeping a steady but gentle coai fire, 
it ·was boiled in a new pot, adding f.rom time to time more of the 
infusion. After having concentrated it by boiling to the consistence 
of thin syrup, and having allowed it to cool, two arrows were 
poisoned with this substance, and fowls wounded, one in the_ thigh 
and the other in the neck. The eff ects became apparent after 5 
minutes: the first died in twenty-seven minutes after the wound- bad 
been inflicted; and the latter, which had been woundéd in the neck, 
after twenty-eight minutes. The gentleman who accompanied me on 
my expedition, and Senhor Pedro Ayres, who had been sent by the 
commander of the district to welcome us at the Brazilian boundary, 
were present during these experiments, and it is therefore established 
beyond doubt, that the Urari plant alone, without any assistance of 
lndian charlatanism, or the addition of extraneous substances not 
likely to add to its efficacy, produces the fatal effect. The boiling 
process was finis}led in less than seven hours, while the Indias 
employ more than f orty-eight hours for lhat purpose; and as it 
requires a period rather longer to produce death in the fowls 
wounded with it than would have been necessary with good Ma
cusi poison, tbis must be ascribed to . our decoction being not 
sufficiently concentrated. The poison which 1 had thus prepared 
was of a brownish colour: good Macusi poison is jet-black, and 1 
have no doubt that it receives this appearance from one of the 
ingredients which the Indians add to it. 

O próprio Schomburgk ficou convencido de que o seu 
curare preparado "without any assistance of Indian charla
tanism" não era, absolutamente, como o curar.e índio. Era 
um veneno que matava, lentamente,- cêrca de meia· hora 
depois da inoculação, mais claro do que o curare dos índios 
e que não podia, portanto, ser usado de maneira alguma 
para a caça. Mesmo reconhecendo não ter alcançado o fim 
desejado, çonsidera o método dos índios como um "simples 
charlatanismo", assim çomo nos séc~los precedentes tinha 
si(io _considerado como segrêdo demoníaco. . . 

'· • • •• 
Em tôdas as descrições sôbre o curare.,.· é referido gqe o 

irmão - Richard Schomburgk - teve ocasião ' de assistir à / 
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preparação do curare. Mesmo Mac Intyre (61) aceita e cita 
uma longa descrição da preparação do curar e feita pelos 
índios na presença de Richard Schomburgk (78) e que foj 
publicada por êste autor em Adelaide (Australia), em 1879; 
esta descrição seria a mais importante que existe atualmente 
sôbre a preparação do curare e sôbre as plantas usadas pelos . 
índios na Guiana Inglêsa. Com grande surprêsa nessa, en
contramos uma carta enviada pelo missionário Yond a Ro
bert Schomburgk, datada de 4 ·de outubro de 1838 e publi
cada honestamente, na íntegra, por Robert· nos "The Ann .• 
and Mag. of Nat. Hist." de 1841. Nesta carta, a preparação 
do veneno é descrita com todos os pcrmenores que corres
pondem exatamente àqueles que depois de muitos anos des
creveu Richard Schomburgk, atribuindo a si próprio o mérito 
da descrição dêsse método. . 

Como em seguida foi aceita a descrição de Richard 
Schomburgk como sendo original, sentimo-nos na obrigação 
de r-eivindicar, ao obscuro missionário Yond, o mérito de ter 
feito a mais ccmpleta e perfeita descrição do método de pre
paração do curare pelos índios. 

Parece-nos muito duvidoso que Richard Schomburgk 
tenha conseguidor realmente, assistir à preparação do veneno 
pelos índios, pois o orgulho impedia aos dois irmãos a com
preensão da psicologia dos índios. De qualquer forma, mes
mo admitindo que Richard Schomburgk tenha assistido, à 
preparação do curare, a sua descrição perde qualquer valor 
cientifico, pois foi escrita depois daquela do missionário e 
dela em nada difere. 

Na descrição de Richard Schomburgk aparecem algumas 
identificações botânicas de plantas que faltam naquela do 
Padre Yond. Assim, êle afirma que o veneno, se perdeu 
parte de sua atividade, pode ser reforçado pela adição do 
suco da raiz de Mahinot utilissima. :S:ste dado, que pessoal
mente consideramos falso, falta na descrição do Padre Yond. 
O estudo cuidadoso da literatura mostrou-nos que nem a 
identificação botânica das plantas ativas nem o método para 
recuperar a potência do veneno constituem fruto do trabalho 
pessoal de Richard Schomburgk, mas foram tiradas das ano
tações do irmão Robert e da descrição de Ferdinand 
Appun· (3). 

Parece-nos pois necessário, a fim de documentar estas_ 
n:s:::~s e.firmações, que têm ·como finalidade atribuir o mé
rito a quem verdadeiramente o merece e desfazer uma fama 
fictícia, transcrever as descrições originais ·Sôbre a prepara
ção do curare pelo Padre V. T. Yond, em 1838, por e. F. 
Appun, relativa ·à viagem feita em 1850 (publicada em 1871) 
e por Richard Schomburgk (publicada em 1879) . 
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To Robert H. Schomhurgk, Esq. 

Pirara, 4 th October, 1838. 

My dear Sir, 

/ 

Knowing as 1 do that your object in visiting these wilds is. 
that of inaking general research, for the information aad benefit of 
&ociety at large, 1 take the present opportunity of prcsenting you 
with the prornised statement of .tl1e manner ho,v; and the ingredients 
from which, the 1nuch famed Urari-poison is inadc, of which there 
h~1s .been so much conjecture and erroncous accounts g1ven in 
tiine past. 1 

Since the tin1e that 1 have come to reside amongst thc Macusi 
Indians as missionary, euriosity has led me to go to a little expence 
in procuring one of the lndians from the Canuku mountains, who 
is noted for his being able to make powerful poison, whom 1 prevailed 
upon to boil a quantity before rrie at the Mission House. 1 was 
fortunate enough in purchasing a quake or basket of Urary bark, as 
also a quantity of Arimaru, Tarireng and Tararemu; the rest my 
Urary-maker procured in the space of three days. The ingredients 
being already procured, the next movement in course was tbe 
erecting of my tent, and enclosing three parts of it round \vith 
palm-leaves, which for the time being was called the lndians' Urary 
Hou~e. This temporary house \Vas erected in the front enclosure, 
opposite the door, that 1 might see every movement; A buck-pot 
(The earthen pots in which the lndians prepare their . food, and 
which they manufacture themselves, are called, in the colony buck
pots, buck being ~mong the colonists a cognomen for lndian-S.),, 
that would hold a little more tban a- gallon, and that had never been. 
used, was then brought, as also four shaJlow plates: the first w.as to 
boil the ingredients in, and the others to expose the Urary liquid 
to · the sun when })oiled, in order to reduce it to a jelly. 

One large gooby (The fruit of a species of pumpkin., which,, 
af ter having been scQured out; is used in li eu of a flask·S.) stopped 
at the mouth or stall-end with loose cotton, was ,opened at the· 
head-end sufficiently wide for admitting the contents of the Urary
pot through when poured out. A second small gooby was made,, 
in the shape of a funnel, -and stopped with silk grass, in order to. 
pour the Urary througl1 when moving it from one drying plate to. 
the other, that the scum which rises on the top during the time 
of drying might be kept back. The last receptacle is a small calahash 
(The bowls prepáred of the fruit of the Crescentia cujete~ or 

calabash-tree.S.), that will hold half a pint, into which the whole 
<;>f the Urary is poured by degrees. through the small funnel, after 
it has. been brought to the consistency of thin starch. As soon as 
all things were set in order, and the wood split up in readiness for 
making the fire, the man set off in search of 1 could not conveiveo 
wbat, and therefore 1 asked one standing near 'me why the man~ 
had gone away. He said: "He is gone to fetch bis tinder-box, to. 
make fire, for be will not take a light from any person's fire, you will:. 
see he will make bis -own". 1 waited awhile, and then he came: 
with a tinder-box and steel in his band. 1 lookcd at the box· and· 
·tinder to see if there was anything remarkable in it, but found it to • 
. be simply a roll of loos'e cotton wound round with thread, abo.ut: 
an inch in diameter, and seven in length, having for its case a pie.ce · 
of bamboo of the sarne length, which aids in protecting the cotton.• 
from getting damp, also serves · as an extingu1sher to the burning 
tinder when put downwards in the bamboo-case. Mulatto then~ 
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took bis red flint-stone, such as the Indians commonly use, which 
is found in some of the distant mountains, and seems to be just as 
good as our flint-stone at home for such a purpose (The red flint
stone here alluded to is compact quartz (jasper), which is found in 
the vicinity of Mount Roraima, and along the banks of the rivcrs 
Coko and Cukenam.-S.), and struck several times, but the cotton 
having by some means got rather damp, he could not succeed in 
getting a light: he then went to my kitchen and lighte.d bis cotton 
roller. Now 1 thought 1 should find that he would make his fire 
from this burning tinder, that had certainly got its spark from my 
kitchen fire; but no, instead of tl1is he pushed it into bis bamboo 
extinguisher, and let it remain there until every spark was put out. 
He then struck a light from bis own flint, and so began making a 
fire. Other fire than that 'made hy the Urari~maker is not allowed 
to come under the roof of the Urary-House, lest the whole should 
be defiled. Neither may any water be used in drawing or cooking 
the Urary but that which is procured by the Urary-maker, and even 
that must not be put in any vessel, save bis own sacred goblets. 

Mulatto began boiling the Urary about eleven on Friday the 
19th of September 1838. The ingredients used are as follows: 

Urary (or Strychnos toxifera, Schomb.-S.) bark from a vine 
Arimaru bark (Strychnos cogens, Bentham.-S.) vine .... 
Tarireng ....... . ... ...... .......................... . 
Yakkee ....................... . .. .. ...... ...... . . ... . 
Wokarimo . . . .......... . ; ............................. . 
Tararemu 1hoz., from the root of the Tarireng vine ..... 
Maramu (a species of Cissus. 1 brought some of these 

roots with me, which have been planted with success 
at Messrs. I .. oddiges and sons, and at the Botanic 
Garden in Berlin.-S.), a bulbous root, not boiled, 
but soaked in the half-cooked tTrary, and the slime 
is squeezed from it; to congeal the whole ......... . 

Manuca ( or Manica, an intensely bitter bark of a tree 
which 1 conceive to belong to the Xan(hoxylaceae. 
It is said to have the quality of salivating when taken 
internally, and the inhabitants of the Rio Negro and 
tJie Amazon use it tberefore in syphilitic complaints) 
the bark of a large tree, four small pieces. 

2 lbs. 
~ " 
~ '' 
~ " 
~ " 
1h oz. 

1 ·~ Ibs. 

Of these, however, he had to make two separate boilings, on 
account of his pot being too small to contain the quantity of bark 
necessary at once, for each- of '\Vhich he took a day, for the first 
almost the whole of Friday, and the second the greater part of 
Saturday. The Urary was the first ingredient that was put in the 
pot, and the rest he every now and then kept adding by little and 
little, until the whole was used. He kept ~ut a slow f ire during 
the whole time of cooking, just sufficient to keep the liquid in a 
simmering state, which seemed to suck the virtue out of the bark 
well. Upon each additional handful of bark that he put in the pot 
during the · ti me of cooking, he took special e are to blow, inf orming 
me that that would give virtue to the Urary and make it strong. 
Of course 1 did not deem . that to be a pro per time for giving my 
opinion as to its real value or not, knowing. that a little opposition 
would soon make· him leave his work altogether and 1 should ·bc 
left with the ingredients unboiled, to muse over rny own folly; 

. I · tQ.erefore told hirn he was welcome to do as he p'leased, my only 

. desire being to· see everything that was done, and that the . Urary · 
•Should be ~~rong . or palnful -as they term it. The ·whole of -tllese 
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two .· days (Friday and SaJurday) had simply been to draw the 
poison out from the mixed quantity of bark,. so as to form the 
Urary liquid, which in appearance was not unlike strong-draw-n 
coffee. The 'vhole liquid, consisting of a gallon and a half when 
first drawn, by this time had been reduced to about a quart, which 
v.ras then poured into a gooby, the head of which had been cut out, 
and the tail-end stopped up with loose cotton, sufficiently tight to 
stop any thick sediment from passing through, acting as a sort of 
strainer, througl1 which it passed into a large shallow plate and the 
pot 'vhich he had been using, in order to be exposed to the sun. 
This was on Monday morning. ln course of t\Vo or three hours 
after the Urary had been exposed to the sun, 1 observe<l the 
powerful eff ect whicl1 the slime from the bulbous root Muramu 
( Cissus species?-S.) had in perceptibly congealing the liquid to a 
jelly. On Tuesday Mulatto began to pour the Urary into the more 
shallow plates, 'vhere it remained still exposed to the sun, until 

. brought, as already stated, to the consistency of thin starch, and was 
from thence removed to the last r eceptacle, a small calabash, capable 
of co~taining near balf a pint, to which srµall quantity the whole 
was brought. 

This process of drying continued from Monday until Thursday 
followjng, when Mulatto gave it over to n1e. Mulatto then asked me 
to come and see him try its strength, informing me tbat the first 
creature upon which it must be tried was a Tapooya (a species of 
lizard fóund amongst the grass in the savannahs); for if it quickly 
kills that the Urary must be stron g, because of its being hard to 
kill, having but little blood. 1 was at a loss to know how he would 
catch such a S"\vift little creature in so awk\vard a spot, and how 
he would find them at all; but the mystery soon 'vas revealed, fo!", 
having taken a torch in his hand , he sct fire to the dry ~rass, which 
spread abroacl and n1ade the· poor Tapooyas fly from their retr:eat 
to hide in some distant tuft of grass or brush.wood which Mulatto 
keeriÍy observed. and slilv pounce<l upon and secured the1n. H~ 
then took a small piece of wood, abouf the thicknes<; of a stocking 
needle, poisoned it at the nointed end with a little of the new-made 
TTrary. and then stuck it in one of the hind legs of the lizard. He 
tben let it loose when it ran a few yards : then, panting, lay down 
and died. A secon d an<l third he nierced in the tail, upon v.rhich 
it had much the sarne effect; they both died in a few minutes. A 
rat v.ras then brou~ht in by one of the lndians, and its thigh was 
sJigbtly piercerl with a needle-Iike arrow, which had such an effec t 
upon the poor cr~ature gs sc~rcely to alJow it .to move tcn feet before 
it lay do,:vn and cxpired. 1 then prouosed, as 1 was ahout haNing 
a fow1 killed for dinner, to have it slightly touched 'vith lJrary on 
the leg: to this Mulatto made som.e ob.iection, saving he never tri.ed 
his Urary on fowls, and to do so \Vould sooil the whole; hut as I 
pressed it, he said, "Then let jt be done". MulJ:itto then made a 
small arro'\v on purpose, drying jt. a little over the fire: for , said he~ 
''The Urary is yet soft, ~nd it will strio off from the arro'v as soon 
as it comes in cont::ict with the skin: but if it be dried it will not, 
and 'vilJ '1et to the blood". The ~.,oble cock was thP.n shot in the 
thigb, when it ran for ~en or twelve yards, · then walked across tbe 
road, of twenty yards wide, and lay do'\v in the grass, when its head 
f ell a.s though its neck had been broken, and .he soon after died. 

1 wished to have trief] the effects of the Urary on a deer, or 
some <>ther wild animal, but . have not yet had an opportunity; 
however I doubt not, from what 1 have seen, of its being sufficiently 
strong to destroy any· animal with which we are acquainted in a 
short tinie. Iiaving heard in time past that snake-teeth were a 
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necessary ingredient of the Urary, I asked Mulatto whether they 
were not (happening to have a few by me that ·had been taken from 
the head of a large rattle-snake that had been taken a few days 
before, which were at his service), but he said they were not at 
ali necessary, that he never used them, nor would they assist much 
in making the Urary strong, since the Urary poison did not depend 
either upon them or the stinging-ant, and that for himself he used 
neither. Mulatto did not fail to act according to their superstitions, 
in abstaining from meats; also in requesting me not to eat or drink 
sugar when I carne to see him (This superstition no doubt arises 
from their believing sugar to be an antidote to the Urary poison-S.), 
and that no person or woman especially 1night co1ne near the Urary. 
House; and even on the Lord's day would h e not altogether ceasc 
to boil the Urary, but kept a few sparks alive under the pot, 
notwithstanding my request that he should do nothing during the 
sabbath. He would not as usual come into the chapel, but sat without, 
considering, as 1 suppose, that he would become defiled by congre-
gating with the people, and thereby destroy the po\ver of the Urary. 

I must now conclude, and beg your acceptance of the al:iove 
· observations. as con1ings from one who wishes you every success 

in your arduous undertaking, as also your welfare in general, botb , 
of soul and body. 

Remaining ever yours, 
T. YOND". 

, 

. C.F. Appun (3): 

Er hielt a1n nãchsten Morgen redlich seio 'Vort, in dem er 
mich nach dc1n Frühstück in sein Laboratorium einlud, um seine 
Kunst der Giftfabrikation zu bewundern. Zuvõrderst holie er selbst 
Holz und "\Vasser herbei und machte ein grosses Feuer an, über das 
er einen neuen irdenen, 6 Quart haltenden, mit Wasser gefüllten 
Kochtopf, auf drei ihn1 ais Feuerherd dienende Steine setzte, worauf 
er den J:<:ingang der Hütte durcll eine aus 'Vedeln der Maripa-Paln1e 
mattenahnlich geflochtene Thür verschloss, dam~t kein Uneingeweih
ter in das Heiligthum eintrete oder gar sein Geheimniss belausche. 
Nunmehr breitete er alle ihm nõthigen Rinden und Wurzelstücke, 
dreizehn an der Zahl, vor sich hin und wahlte von den Rinden 
zuerst die hauptsachlich zur Urari-Bereitung erforderlichen aus: es 
waren die Rinde und das AJburnum von Urari-yeh (Struchnos toxi
fera Rob. Schomb.). die Rinde der Arimeru (Str11chnos cogens Benth.) 
und Yakki -(Strychnos Schomburgkii Kl.), letztere die einzige · Ura
fipflanze, deren Standort nicht auf dem llamikipang, sondern in .der 
Savane von Pirára ist. Indem er von der Rinde der Str. toxifera wohl 
achtmal mehr, ais von der der andern beiden Arten nahm, stampfte 
er sie sammtlich in einen grossen, ausgehõhlten, in die Erde gegra
benen, ais Mõrser dienenden Holzblock und warf sie dann in den 
über dem Feuer stehenden Topf. Darauf kamen die ' anderen Rinden 
(der Urostigma, des Ei-yeh, Tar~reng, '\Vakarimo, u. s. w.) wie die 
Wurzelstücke ( des Rouhamon oder der Pagamea, Tarireng, Tara
remu, u. s. w.) an die ReiheJ die ebenfalls, nachdem sie zerstossen~ 
in die bereits kochende Flüssigkeit goworfen wrden, womit der 
erste Act der Giftbereitung beendet war, indem der inhalt des Topfes 
nunmhr 24 Stunden Jang über einem mãssigen Feuer gelinde 
kochen musste. Ich entf ernte mich in dieser Zeit aus dem J.Jabora
torium und überliess Tenaqua gern seiner eintõnigen / Beschãftigung 
·des Unterhaltens des Feuers, des Schaumabschõpfens von der koch
enden Masse, sowie des heftigen Blasens in dieselbe, das, wie er leise 
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hemerkte, von vortheilhaftester Wirkng für die Stãrke des Giftes sei. 
Ich fand ihn noch hei derselben Beschâftigung, ais ich am 

nãchsten Morgen in die Giftbude trat; sein gefãhrlicher Extract, den 
er .sorgsam behütete, war jedoch bereits sehr eingekocht und dick
flüssig, von der Fârbung gekochten, starken Kaf ees. Sobald er die 
Masse für hinreichend gekocht hielt, nahm er sie vom Feuer und 
goss sie in einem grossen, über cinem flachen, irdenen Gefãss befind
lichen Trichter , der aus einem gewaltigen Blatte der Ravenala gedreht 
und innen mit dem lockeren schwammartigen Zellgewebe der Fru
-cht der I .. uffa eagyptiaca, zum Durchseihen der Flüssigkeit gelegt war. 
Langsam trãuf elte diese durch den primitiven .Trichter, worauf sie 
in dem flachen Gefãsse einige Stunden der Einwirkung der Sonne 
ausgesetzt '\VUrde. Dann erst fügte er dem Extracte den, aus der 
mennigrothen z,viebel ein~r Burmannie (B. bicolor Mart.) gepressten, 
~chleimigen Saft hei, worauf derselbe· sofort zu einer gallertartigen 
Masse gerann, die dann, in noch flacheren Gef ãssen wiederum der 
Sonne ausgesetzt, zu einer dicken Paste, wurde, w elcl1e er darauf in 
kleine Kalabassen füllte, die mit Calatheablãttern oder Rehf ell fest 
verschlossen und mit Curauafãden zugebunden wurden. 

Statt der Saftes der Burmannia wird auch der schleimige Saft 
der knolli~en \Vurzel der Cissus quadrialata H. B. et Kth. ('-'Muramu" 
der Macuschis) zum Eindicken des Urari benutzt. 

Um die Starke des Urari zu prof:>en, ritzte Tenaqua ein Huhn 
mit einem in das Gift getauchten Pf eilchen, das fünf Minuten, sowie 
einige Eidechsen, die zehn Minuten nach der Verwundung starben; 
die Wirkung des Giftes tritt hei kaltblütigen Thieren spãter ais hei 
warmblütigen ein. 

Vieles ist von südamerikanischen Reisenden über die Bereitung 
des Urari, der sie vielleicht nie beigewohnt, gefabelt worden, selbst 
der, durch seinen phantastischen Ritt auf dem Alligator und die 
von ihm entdeckte Affengattung ( ?) berühmte vVarterton, dessen 
Mitteilungen sonst grõsstentheils glaubwürdig sind, setzt in seiner 
Beschreibung der Fertigung des Urari, den vegetabilischen Bestand-. 
the.ilen desselben· noch die Giftzãhne der gefahrlichsten Giftschlangen, 
als Bothrops atrox, Lachesis rhombeata und Crotalus horridus, sowie 
die sahlimmsten grossen Ameisengattungen, als Ponera Cryptoceras 
und ausser dem noch andere grassliche Dinge zu, um dem Leser recht 
gewaltig die Haut schaudern zu machen. 

Durch von mir eigens angestellte Versuche habe ich mich fest 
davon überzeugt, dass der gehõrig ausgekochte Saft der Rinde der 
drei hier angeführten Strychnos-Arten, ganz besond.ers der von Str. 
toxif era, allein schon hinreichend ist, um Urari in eben der Stãrke 
und Workung als das von· den Macuschis gefertigte herzustellen, zu 
dessen Coagulirung nur das Hinzufügen des sclíleimigen Saftes der 
Knolle der Cissus, der Burmannia oder einer anderen gummiartigen 
Substanz nõthig ist. 

Trocken und sorgfãltig verwahrt, behãlt das Urari mehrere Jahre 
seine tõdtliche 'Virkung, anderen .Falls wird diese durch den giftigen 
Saft der Cassuda-Wurzel (Manihot utilissima Pohl) wieder hervor
geruf en, indem etwas davon in die Giftcalabasse gethan und diese, 
wohl verdeckt, auf ein bis zwei Tage in die Erde gegraben wird, 
in welcher Zeit der Saft mit dem Urari sich ver~ischt und dessen 
tõdtliche Wirkung erneut. · 

Getrocknet gleicht- das Urari dem Opium, zieht aber, der I.uft 
ausgesetzt, die Feuchtigkeit an, sein Geschmack ist angenehm 
bitter und es ist durchaus gefahrlos, es zu verschlucken, vorausge
_setzt, dass weder Lippen noch Zahnfleisch wund sind; einige ln-
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dianerstãmme gebrauchen es sogar innerlich als treffiicbes Magen- . 
mittel ... 

Unter allen indianschen Pfeilgiften steht das Urari der Macuschis 
als das wirksamste obenan, es übertrifft hei weitem das Curare von 
Esmeralda ('Mavacure" der Mayongkong oder Maquiritares), dessen 
Haupt-Ingredienz der Saft des Bejuco de Mavacure (Rouhamon guia- , 
1lense Aubl.) ist. Sogar die im Quellgebiete des Orinóco, zwischen 
dem Padamo und Ventuari lebenden Mayonkongs tauschen von cJen 
Macuschis und Arekunas das Urari gegen die langen Halme der 
A.rundinaria Schomburgkii (Curata), die als Blaserohre benutzt wer
en, ein, ein sicherer Beweis, dass sie das Urari dem von ihnen selbst 
fabricirten Curare vorziehen. Noch schwãcher, weil auf seine Zu 
bereitung wenig Sorgf alt verwendet wird, ist das Gift der am Ama
zonas und Yupurá lebenden Ticunas, Pebas, Passés, Xibaros, u. s. w., 
obgleich es hauptsãchlich in dem Safte desselben Rouhamon guia
nense Aubl. besteht. 

Richard Schomburgk (78) : 

"At last my long cherished wish to witness the preparation of 
the urari, of which so many fables . had been told (as there always 
will be about anything enveloped in a certain mystery), was to be 
fulfilled, and I f ound the proçess, except a f ew unimportant cere
monies, as simple as possible. The small hut, which on my arrival 
in the village 1 supposed to be the laboratory of the chemist, was 
really the urari house. The lndian began first to take the bark 
from the Strychnos which we had brought from the Ilamickipang, 
then produced the other ingredients, which it seemed he l1ad in 
store, and separated the required quantities. I am sorry to say that 
from the barks he used besides the Strychnos,, 1 could not ascertain 
the botanical names of these plants, which he called ·Tarireng, 
\Vakarimo, and Tararemu; but to ali appearances they also belonged 
to a species of Strychnos. When 1 asked him where they grew, 
he answered, far, far away in the mountains; it would tàke him five 
days to get there. The preparation of the several ingredients would 
be according to the weight, as follows: Bark of Strychnos toxif era, 
2 lbs., from Yakki (Strychnos Schomburgkii), 14 lb.; Arimaru 
(Strychnos cogens), 14 lb.; '\1 akarino, 14 lb.; the root of Tarireng, 
1h oz.; the root of Tararemu, 1h oz.; the fleshy root of Muramu ( Cit1!IU$ 
spec.); four small pieces of ·Wood of a tree of the species of Xantho .. 
xylere, called Manuca. Having finished the preparations, he went to 
his hut and returned with a new earthen pot, holding about f our 
quarts, and t\vo smaller ones, also quite new, formed like flat pans. 
He then went into the urari house and put down the vessels. ln the 
first the poison was to be boiled, in the others it was to be exposed 
to the sun for condensation. The great strainer or funnel, ma de 
out of palm leaves, was cleaned, and fresh silk-grass put into it to 
strain the fluid; the great block of wood dug into the ground to 
serve as a mortar, was cleaned, and in it the several -ingredients 
were crushed. The urari preparer, after having arranged everything, 
built a h earth with three stones, and laid the wood ready to light the 
fire, and. went away to f etch (as 1 was afterwards informed, for I 
had not e~changed a single word with the preparer of the poison, 
.and got all the information from my companions) the utensils to 
light the fire, though there was a large fire burning clo~e by us, buf 
which was of no use, being lighted by profane hands. Neither dare 

· he use any water except that brought in the pot to be used for the 
ôperation; in fáct no other implemeot could be used but such aa 
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has been made by the cook; neither would he have assistance from 
nny of tl1e inhabitants. Any transgression of the sacred rules would 
nullify 'the operation of the poison. ln addition to the fleshy root 
of tbe Muramu, 0 he crushed the severa} diff erent kinds of bark, but 
eaeh one singly, in the níortar, lighted the carefully piled-up wood, 
and then threw first into the pot-which holds about seven quarts, 
and which was filled with water.-the bark of the Strychnos toxif era. 
As soon as the water began to boil the Indian added at certain 
intervals a handful of the other ingredients except the. Muramu root. 
ln doing so he 'bent bis head over the pot, strongly blowing into the 
mixture, which he said afterwards was adding considerably to the 
strength of the poison. During the process he only kept as muel1 · 
fire as was necessary for slow boiling, ·carefully skimming the foam 
collecting on the extract. 

Within the next twenty-hours the old man left the fire only for 
one moment- keeping the mixture at an equal heat. After the lapse 
of twenty-four hours the extract became thick, and was reduced by 
the boiling to about a quart, and had assumed the color of a strong 
decoction of coff ee. The old cook. then took the extract from the 
fire, and poured it into the strainer above mentioned; the extract 
trickling slowly into another flat vessel, left the remainder in the 
silk-grass. After exposing lhe strained extract to the sun for about 
three 11ours, · he added the slimy juice pressed · out of the root of 
Muramu, which had previously been soaked for a short time in the 
boiling poison, and then had been pressed out. ·The poison imme
diately exhibited a remarkable alteration, curâling to a jelly-like 
substance. After this peculiar process, he poured the poison into 
earthen vessels, flatter than those before mentioned, for the purpose 
of bringing the poison to a consistence equal to tl1at of thick treacle 
by exposing it -to the sun. Afterwards the .poison was poured into 
the peculiar small calabashes or small half round earthen vessels, 
manuf a_ctured only for that purpose, where it ultimately changed to 

' a hard substance. On the third day the poison was ready; when 
the cook, satisfied with the product, tried the strength of the poison 
in my p_resence, for which purpose he caught some lizards. He 
dipped the point of a pin \vhich I gave him into the black treacle-like 
substance, let the poison get dry, and wounded one of the lizards 
in one of the toes of the hind foot, and then let it run. After the 
lapse of nine minutes the peculiar symptoms of the poison made 
their appearance, anp one minute after that the slightly wounded 
animal was dead. A second and third were wounded on the tails, 
w hen the poison operated in the sarne time. He had chosen the 
lizards for the triai, maintaining that the operation of the urari 
with a \varm-blooded animal takes only half the time which is 

, · required for a cold-bloqded animal. A rat caught by a boy confirmed 
that assertion, and died in the fourth minute; a fowl which I had \ 
bought for my dinner, died in the third minute. Each of these 
animais was but slightly wounded. The Indians maintain that the 
poison,even if kept well, and especially dry, will r etain its life-

· destroying power only two years. Should the poison lose its power, 
they restore it by adding ·a little juice of the .poisonous manihot root 
(Manihot utillissima). After pouring some of the manihot juice into 
a calabash containing the urari, they dig it into the ground, covering 
it with earth, and let it remain there for a day and a half. The 
manihot juice is then mixed with the poison, when it regains its 
former strength. The truth that after a cerJain lapse of time the 
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poison would need a longer ti me to take eff ect, 1 have seen confirmed 
by my own experiences with the urari manufactured in my 
presence. 

Torna-se evidente; dado o que transcrevemos, que a des- ~ 
crição do Padre Yond é a unica verdadeiram'ente digna de f e 
e cientificamente importante. Dela resulta que na Guiana 
Inglêsa, como no Alto Orinoco, a preparação do curare pelos 
índios é feita em dois tempos : extração e concentração dos 
princípios ativos contidos em algumas plantas; modificação 

'" das propriedádes fisico-químicas do extrato mediante adição 
do suco de pelo menos uma outra planta: " ... In course of 
2 or 3 hours after the Urari had been exposed to the sun, 
I observ.ed the powerful effect which the slime of the bulbous 
root Muramu had, imperceptibly congealing the liquid to a 
jelly". · ' 

O arbusto chamado Muramu .Pelos índios teria portanto, 
na Guiana Inglêsa, a mesma função do Kirakaguero dos 
índios do Orinoco. 

O Padre Yond não conhecia a identificação botânica .dos 
arbustos e, como temos lembrado, os nom.es científicos assi
nalados ao lado dos nomes índios foram esçritos por Robert 
Schomburgk. Portanto, podem existir dúvidas sôbre a cor
respondência entre as plantas que o missionário viu os índios 
usarem e. a identificação botânica feita por Robert Schom
burgk. 

Baseando-nos, porém, nas afirmações de Robert Schom
burgk (79) e de C. F. Appun (3), as plantas das quais seriam 
extraídos os princípios ativos pertencem a espécies diversas 
de Strychnos. A mais importante seria a Urari dos índios 
ou Strychnos toxif era. O Arimaru dos índios seria, segundo 
Bentham (7), a Strychnos cogens. (Sôbre esta Strychnos, 
segundo a opinião dos botânicos, seriam necessárias ulterio
res pesquisas para se chegar a uma Ídentificação segura da 
espécie). Enfim, o Yakki é indicado pelo próprio Schom
burgk como a Strychnos Schomburgkii, descrita com êste 
nome por Klotsch (Planchon (68) observa que a mesma 
planta já tinha sido indicada com o nome de Strychnos pe
dunculata Bentham). 

Mais vagos são os dados botâniccs sôbre os arbustos usa
dos pelos índios para conferir ao curare a sua côr caracterís
tica e a sua consistência de alcatrão. Um dêstes arbustos, 
provàvelmente o mais importante, é o Muramu. Robert 
Schomburgk pensa que se trate , de uma espécie não identi
·ficada de Cissus, que Appun considera como Cissus quadria
lata. :S:ste último autor é de opinião que se use "zum 
Eindicken des Urari", também o suco de outro arbusto que
identifica como Burmannia biColor. 
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* * * 
Aplicações médicas do curare índio 

Robert Schomburgk, assim como F. Appun, deixaram 
importantes referências sôbre as primeiras aplicações médi
cas do curare na medicina humana e veterinária. Robert 
Schomburgk refere que Mr. Sewell, cirurgião veterinário em 
Londres, aplicou o curare no tratamento do tétano do ca
valo. Sewell foi levado a realizar estas tentativas clínicas 
pela idéia de que " ... if a horse's tetanus were destrcyed by 
poison, which acts by suppressing nervous power, and if líf e -
were then restored by artificial respiration, the nervous 
system, on reanimation taking place, might possibly be free 
of the original morbid irritation". · 

O curare foi também experimentado na terapêutica da 
raiva e Schomburgk accnselha, a êste respeito, a leitura do 
"Nottingham Journal, 1.0 april 1839" . 

Appun escreve que o curare teria sido usado com suces
so " . . . wãhrend des italienischen Krieges in dem Hospitale 
zu Turin von dem Artzte L. Bella". 

3) Região do Alto Rio Paru (Guiana Francêsa) 

As notícias sôbre a preparação do curare na Guiana 
· Francesa nos foram dadas por um grande explorador francês, 
o médico Crévaux (34,35), entusiasta da natureza virgem 
d.as florestas tropicais, que para êle representava a única 
razão da vida. "Poderei eu achar no mundo prazier maior 
do que tomar um banho naquela água virgern que ainda 
não tenha sido contan1inada pela civilização?" Esta sua 
paixão sem limites pela natureza selvagem foi a causa de sua 
mo-rte trágica pelos índios nos quais depositava absoluta 
confiança. 

~ Crévaux, acompanhado pelo seu inseparável amigo Apa-
tou, pôde assistir à preparação do curare segundo ,.o método 
dos índios Trio, no Alto Rio Paru, que desemboca no baixo 
Rio Amazonas. O autor refere que os Roucouyenne, mesmo 
vivendo próximo aos Trio, não conhec.em a preparação do 
veneno. / 

. Transcrevemos a- seguinte descrição sôbre a preparação 
do curar e pelos índios, que nos foi deixada· por Crévaux, eJl! 
c~ti~o v:..,.:o e brilhante. 

I 

Nous partons de bon matin avec le Tamouchi. son péito et 
Apatou: nous descendons en canot au pied d'une petite colline située 
sur la rive droite.. Apres une course accélérée de deux heures, Ala
moiké s'arrête devant une liane de la grosseur d'une serpent Boa, 
qui s'éleve jusqu'à la cime. d'un arbre de 25 à 30 metres, avec lequel 
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elle confond ses feuilles. Je brule- d'ímpatience de posséder cette . 
plante qui est appelé Ourari par tons les Indiens de la Guyane. _ 

Avant de commencer son opération, Alamoiké donne à chacun 
des spectateurs un grain de piment enragé qu'il f aut "-mordre à belles 
dénts; ce n'est qu'apres s'être assuré que nous avions mâché et 
avale ,1a pillule que le piay (médicin) se met à fouiller la terre avec 
un baton pour dégager les racines. Une seconde apres, il me pré
sente um gros Scorpion noir en disant: Yolok (diable) sans mani
fester ni crainte, ni horreur. Se gardant de tuer cet animal, qu'il 
considere comn1e un gardien du poison il ajoute quelques mots que je 
crois pouvoir traduire par: Tons va bien. 

Alamolké a ramassé une grande quantité de racines qu'il ren.. 
ferme dans deux catouris <le feuilles de palmier, et que, rendui à 
l'habitation, il met à la riviere. Le lendemain, nous f ai sons une 
nouvelle excursion à la recherche des plantes accessoires, qui en
trent daps la composition du poison. La premiere espece recueillie, 
appelée Potpeu est tres voisine d'un faux Jaborandi. Etant certain 
que ce n'est pas une plante toxique, je me mets à la n1âcher. Ala
moiké, me voyant avaler impunément une plante qu'il croyait toxi
que, n'a plus de secrets pour un collegue qu'il croit plus fort que lui. 
11 me f ait cueillir moi-même toutes les plantes qu'il f aut ajouter pour 
faire le poison. Nol}.s recueillons ainsi quatre especes de la famillé 
des P épéritées. . Alamolké ramasse également les feuilles d'un Pal
mier. 

Nous passons l'apres-midi à râcler les racines de I'Ourari qui 
ont passé vingt quatre heures dans l'eau. 

En me livrant à ce travai!, je me tarde pas à avoir lei. mains 
jaune~ comme si j'avais touché la teinture d'iode. Je goute un péu 
de cette écorce qui se détache en petites plaques et je remarque 
qu'elle a une saveur amere tres prónoncée. . 

Ce n'est que le troisieme jour que j'assiste, non seulement comme 
témoin, mais comme aide-préparateur, à la fabrication du poison. 

Le sue du Potpeu, des Pépéritées et des f euilles de Palmier es~ 
exprimé apres avoir écrasé et fait tremper dans l'eau ces substances 
végétales. Le plus important c'est d'extraire le sue de l'Ourari. 
Alamo:iké mouille l'écorce avec le liquide alcalin provenant des 
feuilles du Palmier et, en prenant une grosse poignée, il !'exprime 
de · toutes ses forces. Le sue, qui ressemble au jus de tabac, est 
mélangé à celui des Pépéritées et filtré. Le liquide qui mesure à 
peu pres un d emi-litre, est re.cueilli dans une marmite de terre, et 
additionné d'une poignée de piment sec, écrasé avec un pilon. Ala
molké met le pot sur le feu et va se laver les mains á la riviére, 0 
Etant resté dans la hutte pour garder la marmite, je suis bientôt 
pris d'un éternuement qui me force d'abandonner mon poste. Deux 
enfants, couchés dans un hamac, sont réveillés par les vapeurs du 
piment. Le pot est retiré du feu apres dix minutes, bien avant le 
commencemennt de l'ébulition. Alamoi'ké coupe alors le stipe d'un 
Maripa, se met à tailler des fleches, qu'il trempe dans l'Ourari et 
fait secher au soleil. II ajoute des nouvelles couches au fur et à 
mesure de la dessication, et, pour que le sue adhere mieux, il a eu 
soin (le faire sur la fleche des petites incisions qui s'entrecroisent. 

Un petit singe qui gambadait, est frappé à l'épaule avec l'une 
de ces fleches; il se met à courir pendant une minute, puis, s'arrê
tant, je lui vois faire quelques grimaces; il cligne de l'oeil et bientôt 
ses mains paralysées l'âchent prise et il tombe á la renverse. Six 
minutes apres la bl~ssure, il est dans un état d•inertie tres voisin 
de la mort, ses muscles ne répondent plus aux piqures d'une aiguille; 
aprés sept minutes, ce n'est plus qu'un cad:r.avre. · 
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O estudo botânico das plantas ~obtidas por Crévaux foi 
realizado por Planchon (6U). Assim como na Guiana In
-glêsa e no -Orínoco, também na Guiana Francesa uma 
Strychnos foi indicada . pelos ín<;lios como planta mais im
portante. (Planchon considero·u esta loganiãcea como espé
~ie no~a, chamando-a Strychnos Crevauxii, mas, segundo às 
conclusões de ·Me ~rntyre (61), ~a s. Crevauxii seria, a9 contrá
-rio, u:{!la vari~dadie· da. S. guia.nensis <Aubl.) Martius, ampla .. 
mente difundida nas · regiões da Guiana e do Alto Amazonas, 
onde se prepara o eurare). 

As plantas a·omplementares usadas na preparação do 
curare seriam tôdas, segundo Planehon, espécies diversas de 
Piperáceas. O Potpeu dos índios seria muito próximo ao 
Piper hosmannianum·. ~ 

4) Região. do Alto Rio Amq,zonas 

Reunimos, neste capítulo, as notícias que nos chegaram 
seja dos afluentes do norte do alto Amazonas (Rio Japur~), 
seja .do Rio Solimões, Marafion e das primeiras fontes no 
Equador. Nenhuma :notícia cieptlfieamente dig.na de nota 
temos, ao contrário, do baixo Am1izonas é nenhuma descri
ção exata que testemunhe a preparação do curare naquela 
imensa região que vai de Manaus a Belém, com exclusão das -
regiões montanhosas do Alto Paru, na Guiana Francêsa. 

a) Afluentes do Norte do Alto Amazonas 

RIO JAPURA 

Uma missão científica da qual faziam parte dois grandes 
pesquizadores, Màrtius e Spix, partiu e·m 1817, para o Brasil. 
Em · uma das suas viagens, Martius (60,83) e?Cploj"ou o Rio 
Japurá e assístiu à preparação do 'curare., recolhendo e iden
tü~cando- as plantas. 

.,.. Unf fato -novo e de grande importância científica --r.esulta 
de suas pesquisas. · As plantas das quais os índios extraíam 

_ os princípios ativos não pertenciam somente, como no ·· Ori
. noco .~ · ·n~s Guiana-s, .à família das -log~niâceas, mas também 
a espécies da família das menispermâceas~ :tle refere que a 
planta p_rincipal, chamada ·pelos j~dios Urarüwa, é uma 

-.-Strychnos · (indicada ·como Rouhamon guianens,is Aubl.), 
mas -que :os índios acrescentam, juntamente com sucos· e ·ma
cerados preparados com Piper geniculatum, e com "O_litros ar

- bustos, ~ casca-de uma espéc~e de Coccu.lus. 
- . Nos anos seguintes, Martius (59) ip.iciou a escrever uma - "- . 

>.obra 1fundàtnental ·de botânica brasileira, a "Flora ·· Brasi-
. --1Iens~"· .. çNo--capí:ttilo rléStinado ·ao- us9 das :lqganiáçeas '.êl~ 

- . 
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descreve, novamente, o método e as plantas usadas na pre: 
paração do curare pelos índios, no rio Japurá, fazendo ligeiras 
modificações na sua descrição anterior, e assinala a Abuta 
imcne, nova menispermácea, como planta importante na pre
paração do curare, naquela região. (Segundo lv'ic Intyre~ 
uma das menisperináceas colhidas por Martius no Japurá 
seria provàvelmente o Chondodendron limaciifolium). 

Em poucas palavras, Martius descreve, claramente, o 
método de preparação do curare. 

Cita, também, uma série de venenos de origem· animal 
que seriam usados pelos índios mas, não podendo controlar; 
pessoalmente, a veracidade da afirmação refere, com prudên
cia científica, que se trata de uma crença popular (vulgo 
creditur). 

Operis disciplina inter Indios secreta habetur; solus in tugurio 
separato laboral .veneficus, jejunio quasi auspicatus, tacitus, feminas 
p_rresertim gravidas aut menstruis aff ectas arcet, ma terias quibus 
virus componitur occultat, novis in vasibus coquit, saccharu1n aut 
calamum saccharinum (qure pro antidoto principali habentur) appro
pinquari vetai. Barbari, imbecilles animo, superstitiosa facile con
cipiunt, non mirum igitur rem vana religione tractari, quod jam de 
la Condamine nunciavit et recentiores Auctores (Bancroft, \Vaterton, 
Cerqueira, nos ipsi, Rich. Schomburgk, Castelnau aliique) experti 
sunt. 

Vetulas decrepitas, quasi mortifero halitu immunes, veneficio 
impendi fabula est, sed animalia diversa: formicas, praesertim 
magnam (qure in Peruvia lssula, in Brasília Tocanguira a.udit, Cripto
cerum atratum Fabr.), scolopendras, ranas, bufones, dentes serpen
tium venenosuin (Trigonocephali crotalini et atroeis) ~ aliaque addi 
vulgo creditur. 

Vaporem e materiis quas cogunt adscendentem esse innocuum 
Rich. Schomburgk diserte prodidit. 

Hrec de venenorum strychneorum in Brasília conf ectione suf
ficiant. 

* * • 
Notícias-ulteriores sôbre as .plantas usadas pelos índios 

do Rio Japurá para a preparação d<l curare foram-nos deixa
das por Crévaux (34, 35), que teve a sorte de assistir à prepa-· 
ração do veneno, também neste rio. As planta~ foram estu
dadas por Planchon (68), o qual descreveu · uma nova 
Strychnos (Strychnos ya'J)'Urensis), sôbre cuja identificação 
botânica exata existem hoje algumas dúvidas. Além disso, 
Crévaux levou consigo outras plantas complenientares usa
das pelos índios e que Planchon classüicou como sendo uma 
espécie de Spigélia, ,outra d~ Arácea, e espécies diversas, tal
vez de anonáceas. 

b) Rio M araiicm e Solimões , 

O brilhante la Condamine (32) tinha percôrrido, na me
tade do século XVlll, o Alto Amazonas e descrito a prepara~ 
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ção do curare. Como já lembramos, as notícias são vagas 
e imprecisas. 

Mais ou menos l!Pl século depois, uma expedição fran
cesa conduzida por De Castelnau (31) e da qual fazia parte 
o médico e botânico Weddell percorria, novamente, o Rio 
Amazonas. Subindo pelo Rio Marafion, próximo à foz do 
Ambyacu (que significaria ".rio do veneno"), De Castelnau 
encontrou índics que estavam preparando curare . 

. . . Apres avoir remonté le Maranon pendant une demi-heure, 
nous cntrâmes dans l' Ambyacu, dont le nom veut dire riviere du ' 
venin. Nous débarquâ1nes pres de son e.mbouchure, à ~n petit port 
oú nous vimes plusieurs pirogues. l/ Ambyacu est assez large dans 
cet endroit. Nous suiviníes un étroit sentier dans la f orêt, puis nous 
escaladâmes une montée tres rapide. Dans une partie du · chemin, 
les Indiens avaient taillé des marches; mais nous parvin1nes à un 
endroit à pie contre leque! 011 avait placé trois tertres de palmiers 
qui servaient d'échelles grâce aux entailles qu'on y avait pratiquées. 
Un sentier qui passe au milieu de groupes formés de palmiers et de 
Vvilla dei monte ou arbre à raisin, nous conduisit au village, qui 
est composé d'une quinzaine de maisons f ormées de pieux plantés en 
terre, entre lesquels on construit un mur de boue et qu'on surmonte 
d'énormes toits de feuilles de palmier. Ces huttes ont le plus sou- · 
vent une forme un peu arrondie. 

Nous trouvâmes dans cet endroit une vingtaine de familles com
posées de cent dix indl.vidus; plusieurs d'entre eux avaient les oreilles 
énormement dilatées, et avaient été anthropophages une grande par
tie de leur vie. Ces gens avaient des traits en zigzag peints en rouge 
sur la figure, et ils se passent un petit baton de chaque côté dans 
le cartilege du nez. Auiourd'hui tous sont chrétiens. Ils témoigne
rent beaucoup de joie en voyant arriver le P. Rosas; auquel ils mon
trerent immédiatement une grande hutte qu'ils avaient préparée 
pour lui. 

Ce fut avec grand plaisir que je trouvai dans une maison plu
sieurs Indiens occupés à préparer le venin qui lui sert póur la 
chasse; ils ne pururent metre acun mystcre à leur opération. Ils 
avaient f ait cuire pen,dant vingt-quatre heures, dans une grande 
cbaudiere, les tronçons d'une liane, puis ils y ajoutêrent devand 
nous une matiêre ayant l'apparence de la mousse, mais que nous 
sumes provenir d'une autre liane qu'ils avaient râpée. Ce mélange 
devait encare bouillir pendant le même laps de temps pour prendre 
le cartilage du nez. Aujourd'hui tous sont, chrétiens. Ils témoigné
portions de ce venin; mais bu à des grandes doses, il tue instanta
nément. Les exhalations qui s'en échappent ne sont pas dange
reuses . 

. . . Les uns nous rapportaient des beaux oiseaux et des quadru
pedes; les autres, des insectes et des coquilles; dautres encore, les 
piantes usuelles dont je tenais beaucoup à me procurer les fleurs et 
les fruits, les Lianes du venin, etc... On donne à ces dernieres les , 
noms de Pani et de Ramou. La premiere, qui se reconnait à ses 
grandes f euilles, fleurit en septembre, et donne des grains en décem
bre. Le Ramou, fleurit en janvier: sa feuille est beacoup plus pe
tite que celle du Pani; on enleve de sa tive la premiere écorce, puis 
· on la râpe avec soin, et l'on obtient lê produit à apparence de mousse 
dont j'ai parlé en trait~nt des Oregones. Le Panz est plus commun 
dans le pays de ces derniers que le Ramou, ce qui f ait qu~ils en 
mettent une plus sr ande proportion dans leur venin que les Y aguaí. 
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Embora De Castelnau descrevesse, de forma muito sumá
ria, o método de preparaçãp, trouxe uma importante contri
buição ao conhecimento das plantas usadas na preparação 
do curare. De fato, o seu botânico Weddell conseguiu est·a
belecer que a planta chamada Ram'ou pelos índios era · uma 
nova espécie de Strychnos, a S. Castelnaue.ana e que o Pani 
dos índios era uma menispermácea para a qual propôs o 
nome de Cocculus toxicoferus. Infelizmente, não são conhe
cidas as flôres desta menispermácea, que se aproximaria mais, 
segundo Planchon (68), ao gênero Abuta e Çhondodendron, 
do que o gênero Cocculus. 

Desta forma, a observação de ~artius de que na região 
do alto Rio Amazonas os índios usam, na preparação do cura
re, ao lado de loganiáceas, também menispermáceas, fica 
confirmada completamente. (Arbustos complementares pro
venientes da mesma zona, colhidos em uma das explorações, 
por Crévaux, foram estudados" por Planchon, o qual teria 
achado espécies düerentes do gênero Piper, P. caudatum, ge
niculatum, etc. um·a Aristolochia, uma Arácea~ -uma Fitolac
cácea, etc.) 

De Castelnau refere, também, histórias 
·sôbre a preparação do curare. 

pouco verídicas 
( 

... Un des soldats qui nous accompagnait se prétendit grand 
connaisseur du venin des Indiens ; il l'éprouvait en le mettant sur la 
langue et disait que lorsqu'il était bon, il brulait comme du piment. 
II nous donna quelques inf ormations sur la maniere dont les Ti e unas 
f ont ce poison. Ils emplient les deux lianes des Oregones, mais 
donnent au Romou le nom de Couré et au Pani celui de Caucticutuma. 
Ils· font bouilli r d ifférentes especes de f ourmis qu'ils nomment To
candera et Tax i. La premiere est la grosse espece que l'on conn-ait 
du Pérou sous le nom de Issula. Ils y ajoutent des millepieds et une 
espece particuliere de Rainette verte, et mêlent cette composition à 
l'infusion des lianes, à laquelle il est peu probable qu,elle ajoute quel
ques vertus, bien que l'on, croie le contraire dans le pays. Ils y mê~ 
lent quelque fois un ingrédient de plus qui se com pose de la racine 
d'un arbuste auquel ils donnent le nom de Jacamin reteuma. 

Le contre-poison, car on assure que le sel n'a pas de pouvoir 
dans ce cas, est une liane connue sous le nom de Turacua-cipo et 
qui est tojours couverte d'une esp ece de f ourmis que piquent avec 
fo_rce. on· meurtrit la liane dont on {ait avaler le jus au blessé 
apres en avoir lavé la plaie. 

* * * 
Depois de mais de trinta anos, em 18781 encarregados 

pelo Museu do Rio de Janeiro, dois pesquisadores de valar, 
J'Obert e .Schwache, dirigiram-se · para o alto Eio Amazonas 
com a finalidade de estudar o cu·rare. Em Ca-lderão, locali
dade do Solimão próximo à fronteira · entre o B.rasil e o Peru, 
assistiram à preparação do curare e recolheram as plantas 
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" 
ativas (48, 81). Também êles puderam confirmar, nova-

, mente, que duas pl~ntas eram consideradas as mais impor
- tan tes: uma menispermácea chamada leu pelos índios e uma 

loganiácea chamada Urari. Os índios usavam, com·o plantas 
complementares na preparação do curare, uma Arácea, uma 

·. 

Aristolochia e três piperáceas diversas. A menispermácea foi 
classificada por Schwache como Anomospermum grandifolium 
e a loganiácéa como Strychnos Castelnaueana. Com a n;ie
nispermácea, Baptista Lacerda (56) realizou uma série de 
pesquisàs importantes sôbre o curare, afirmando que era pos
sível prepará-lo fazendo extratos da planta. Estas pesquisas 
provocaram forte reãção per parte de Barbosa Rodrigues (6). 
t:ste autor, botânico e naturalista de espírito vivo e entu
siasta, afirmava que eram as loganiáceas e não as menisper
máceas as plantas ativas. 

De acôrdo com -a importante opinião de Krukoff e 
Moldenke (55), o Anomospermum grandifolium, co.mo as ou
tras menisirermáceas que foram vistas em uso pelos índios, 
na região, do Alto Rio.Amazonas, por Martit1s e De Castelnau, 
deveriam ser consideradas, provàvelmente, como sendo ó 
Chondodendron lima·ciifolium (Diels).. 

e) Pri1neiros afluentes do Alto Rio Amazonas (Equaddr) 

Recentemente, um explorador norte-am_ericano, R. C. 
G~ll ( 41), assistiu à prepara.ção do curare na floresta equa
toriana, onde nascem os primeiros afluentes do Alto Am·azo
nas . . Sua viagem assume particular interêsse, pois de volta 
aos Estados Unidos levou consigo uma planta que era usada 
pelos índios na preparação do veneno. Com cs princípios 
ativos desta planta, o Chondodendron tomentosum, uma in
dústria farmacêutica americana preparou um prodl1to com 
ação curarizante que foi, ·em seguida, amplamente difundido 
no comércio para uso clínico. As manipulações químicas 
ieitas com os alcalóides desta menispermácea não foram re
veladas. 

Gill refere, de forma detalhada mas sem pretensões cien
tíficas, o longo método de preparação usado peles índios, que 
não difere daquele por nós já lembrado. Resumindo as no
tícias sôbre o curare, não admite nenhum valor nas pesquisas 
feitas antes dêle por cientistas de indiscutível seriedade e que 
haviam assinalado loganiáceas na preparação do curare. 
i:ste ponto de vista não é, a nosso ver, aceitável. Assim, êle foi 
levado a simplif.icar muito a complexa preparação do curare. 

,•. 

Reduced "to its fundamentais, lhe process consists in making_ .:a 
decoction variously of the roots, bark, tcndrils, and stem sections .of 
the plant f orm used. This decoction is -_é-0n.centr:ated by boiU.ng 
down, strajned, and s.et-~a-way to thiekeri' jnto a gummy paste. ln 
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some localities an infusion is prepared by placing the ingredients 
in a colander and repeatedly pouring the boiling water over them 
until the alkaloid has been extract~d, íthen the resulting liquid is 
boiled down and allowed to thicken. 

At other times, at the end of the long-drawn-out cooking process, 
the molasses-like, gooey liquid gets "tacky'', comes to a / 'point" some
thing like the terminal stages of taffy cooking (which it really rather 
resembles). The brujo tests the surf ace tension of the simmering 
brew with the point of a blowgun arrow. lf he can lift the skim, 
the stuff is done. This is ali a delicate procedure because the curaTe, 
if it cooks a minute too long, can easily scorch. When it arrive.s at 
just the critical stage, and he catches it at just the right moment,_ 
the squatting, nervous red man announces his relief at the end of the 
long vigil with an explosive "Yah? Jambi! ... " You who have paid 
for the stuff in weeks of body-racking and expensive jungle travel, 
also say "Y ah!" . . . and with an even better r~ason. 

. 
Em conclusão, também nas primeiras fontes do Rio Ama

zonas dos índios preparam o curare e usam uma menisper
mácea, o Chondodendron tomentosum. Esta planta, segura
m-ente rica em alcalóides, é usada juntamente com outras 
plantas das quais não conhecemos, ainda, a função e classi
ficação exatas. 

d) Rio Juruena (Mato Grosso, Brasil) 

Não se encontra nenhuma notícia de valór científico 
sôbre a preparação do curare pelos índios de Mato Grosso 
até o princípio dêste século. Esta_ região, por achar-se rela
tivamente distante do Equador, nunca havia chamado a aten
ção dos estudiosos do curare. Em 1909, porém, o botânico 
brasileiro Hoehne, em uma expedição organizada pelo então 
Ten-ente Coronel Cândido Mariano da Silva Rondon, reco,lheu 
o curare preparado em Mato Grcsso e conseguiu obter, de
pois de um longo período de paciente trabalho, as plantas 
usadas pelos índios Pareci e Nambiquara. A colheita foi 
r·ealizada na zona do Rio Juruena, graças à colaboração do 
índio Libório, jovem Pareci. 

As plantas colhidas e estudadas por Hoehne foram 
nove (46): 

Estas 9 plantas parecem, portanto, colaborar para produzir um 
efeito que é letal. Todas elas foram, como dissemos. colhidas por 
nós e identificadas em parte e continuam registradas no Herbario 
Nacional onde as depositamos. 

São elas respectivamente e pela mesma ordem: 
"Eriainiin" - especie de Strychnos infelizmente sem flores e sem 

frutos na ocasião. 
"lcunã" - Sapindacea. 
"Mani-eolonel" - Apocynacea. 
"Volacio" - Cassia rugosa Don. que é o "Infalível" dos cerrados, 

arbusto de casca corante e muito conceituado na medicina 
popular. 

• 

-

' 

.. 

-



' 

/ 

. " 

' 
REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. VIII 207 

"Soanà" - Lysvanthus virgatus Prog. dotada de substâncias amar-
gas, fortes, reputadas toxicas. 

"Ueiron" - ' Marcgraviacea. 
"Olonel-mazana" - Rubiacea. 
"Sehenhen" - Dioscorea. 
"Cataholô" - Bauhinia cataholo Hoehne. 

' 

Tendo trazido de cada espécie material suficiente para estudo 
e preparação do material no Rio de. Janeiro, foi o mesmo, de ordem 
do córonel Rondon e a pedido do Dr. Baptista Lacerda, entregue a 
êste último para ser ensaiado. Isto em 1909, logo depois que torna
mos a Cap.ital Federal. As tentativas feitas pelo ilustre' fisiologo 
citado, com o extrato de ~spécies isoladas redundaram em resultado 
negativo e dera1n lugar à publicação de um trabalho em francês que 
não é absolutamente a expressão d,os fatos. Insistindo com o Pr. 
Lacerda procedeu, no entanto, e.xperiências com o material que tinha 
sido preparado no J uruena pelo Indio Mathias Toloiri, e obteve 
resultados que comprovara:rn- cabalmente a · equivalencia deste novo 
ctirare · matogrossense com aqueles amazonenses e paraenses. Em 
dois minutos, tanto pombos como cobaias estavam em estado de 
paralisia característlc,a e pouco Clepois sucumbiam apresentando 
todos os sintomas da sene. 

As notícias relativas aos resultados negativos obtid;OS 
por Lacerda quando tentava preparar artificialmente o cura
re com a~ plantas que lhe foram f orneci<;las por Hoehne re
vestem-se, para nós, de particular interêsse, pois o curare 
índio colhidc nçi mesma zona .e preparado pelos índios era 
eiSsenciàlmente ati".'º· Resultados análogos obtiveram aquê
les que, anteriormente, tinham tentado preparar o curare 
ffi.zendo simples extratos de plantas ativas. · Isso veni con
firmar a complexidade do métodc usado pelos· índios . . 

A -'pla.nta mais importante, Eriain-iin· dos indígenas, se
gundo a identificação de Hoehne,. seria uma Strychnos. As 
outras plantas seriam. acrescenta-das, durante a preparação 
do veneno, regund.o uma ordem precisa, como mestra a bela 
lenda publicada-por Hoehne. 

~ 

A história indigena do "Erivâ", nô-la contou o çitado aborígene: 
"Foi há muitos anos, - disse êle, - um velho chamado Zaval foi 
caçar macolita · (tatu) e tendo achado um que ao avistá-lo se meteu 
num buraco, pegou no seu "Aluá" (Saraquá ou cavadeira de piúva) 
e abriu com êle a terra para dilatar a galeria e assim, com o braço 
alcançar a perna do animal. Mas, metendo o braço entre muitas 
raízes, a ponta aguçada de uma das mesmas feriu-lhe a mão. Quando 
isto se deu o velho ficou mal-e em poucos instantes veio a morrer, 
junto ao buraco que cavara. . . 0 seu· filho Calosare, · achando que 
o pai se demorava demais, saiu "'ª sua procura e finalmente o en~on
trou aí naquele estado.. Julgando que se devia tratar de crime, · 
o ínoço. tornou à aldeia e trouxe de lá o Utiariti (padre sacerdote) 
para lhe pedir explicações ·Sobre a morte misteriosa do pai. Ü 
"Utiarití'' examinou o terrenó, viu a ferida na mão ,do velho e vol .. 
tou-se então para o moço .e disse: "Teu pai morreu em consequên
cia deste ferimento qu~ o "Eriainiin", êste arbusto aqui lhe causou 

. com a sua raiz. Vai agora e aprenda com êste mal que te sucedeu: 
. . toma ':as raízes dêste arbusto e cosa-as juntando :propor~ionalmente 

' 
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e pela ordem as seguintes "Icunã", "Mani-colo.nel", "Volacio'\ 
"Soanà", "Uieron", "Oloriel-mazana'' e "Sehenben" e quando tiveres. 
tudo bem cozido, coa o caldo, deita fora o bagaço,_ põe o liquido 
novamente no lume o deixa evaporar até ficar uma pasta macia. 
Toma esta e conserva-a em potes bem fechados. Quando tiveres 
de caçar, por*s um pouco dessa massa na tua flecha antes de enviá-la 
à tua presa. Se assim fizeres terás muita caça, porque toda que 
ficar ferida com o veneno certan1ente morrerá ou ficará paralítica_~ 
e conseguirás apanhá-la com facilidade". · 

E assim fez Calosaré e continuaram fazendo os Pareeis e N an1-
biquaras sempre que pretendiam apanhar muita caça. Mas, para 

t que tudo fique bem, é preciso aplicar a pasta com u1na pázinha feita 
do arbusto "Cataholô" conforme recomendou o velho "Utiariti" a 
Calosaré. . 

Mais recentemente Vellard (87) estudou na mesma re
gião o curar e e o modo como era feito. Observc·u a prepara
ção do veneno por diversas tribos e descreveu, também, dife
rentes métodos mais ou menos simples. O métcdo seguido 
pelos índios Cabané é indicado pelo autor como típico. Tam
bém nesta zona a planta ativa seria uma Strychnos. A plan
ta usada pelos Nambiquara seria, segundo o autcr, uma es-
pécie m.uito próximo à Strichnos medeola. . 

É dificil fazer-se um estudo critico do trabalho .de Vellard. 
Nêle n.ão está claramente documentado o que provém de 
observações pessoais e que seriam cc·ntroladas pelo autor, 
tampouco o que lhe foi contado pelos índios e~ portanto, .não 
inteiramente digno ·de crédito. De fato, é difícil compreender 
que so1nente nesta zcna os índios conseguem preparar o cura
re com métodos de extração tão sim·ples, usando uma. só plan
ta, como o fariam os Nambiquara, segundo o autor. 

Considerando, porém, que a :x:eferida região se enccntra 
afastada das zonas clássicas do curare e que o autor fala de 
curares que permaneciam ativos nas ·flechas somente por 
poucas semanas, enquanto o curare índio mantem a sua ati
vidade por tempo muito prclongado, etc., pensamos que não , 
se trata da preparação de curares verdadeiros, mas de veneno 
de ação biológica provàvelmente diversa. Es.tas interessan
tes pesquisas de Vellard merecem ser retom·adas e confir
madas. 

~ . 

Vellard escreveu, também, um·a curta mas interessante 
lenda sôbre o curare, muito parecida com àquela referida po1 
Hoehne. Esta lenda foi ccntada a Vellard por um índio 

" pareci. 

. 
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cipal pi votante) disse com voz grossa: "Eu o matei". Uma pequena. 
raiz de voz fina disse: "Eu o matei". Ai os homens levaram a rai:r 
para a aldeia e so.Uberam que ela era venenosa". 

* * * 
Concluindo, possuimos descriçõ·es documentadas sôbre a. 

preparação do curare na maciço montanhoso das Guianas. 
Ing1êsa e _ti·rancesa (Alto Rio ~ssequ1bo e iirto :rtio .t'aru) ~· 
no Alto Orinoc9 ina zona em que o Orinoco, a·Lravés uo Cas
s1quiare, se reune ao Rio An1a~onas), no .Piltc Rio Arüazonas. 
(quase sernpre, porém, nos at1uentes ao norte) e, por -fim,, 
cm algumas zonas de ·Mato ·Grosso (Juruena). (23, 76) 

'!'rata-se, portanto, de um enorme semi-círcu10 que com-· 
preende -a im·e.nsa bacia do Amazonas, ao norte e ao sul d0; 
Equador. 

N·enhuma noticia segura sôbre a preparação do curare 
é conhecida na imensa e baixa planície ao Rio Amazonas, 
de Mana·us a Belém, cnde se ·encontrarn os seus maiores 
afluentes. . 

E provável que ás plantas· ativas cresçam mal nas zonas 
baixas e periódicamente alagadas ou contenhan1 quantiddes· 
insuficientes de alcalóides para permitir a preparação do 
curare. 

É necessário, porém; lembrar que os índios que sabem 
preparar o curare são mesmo aquêles que viv~m nos bosques, 
o mais longe possível do contato com os brancos. Como os. 
maiores at1uentes do Amazonas, até Manaus, foram abertos. 
ao tráfego e ao comércio dos brancos desde há muito, os ín
dios que aí viviam cu. se aprofundaram nas florestas, ou se 
tornaram "civilizados", perdendo assim o conta to com· as tra
dições e a vida de suas~ tribos. As ·expedições científi.cas sô
bre o curare foram iniciadas em 1800 e, nesta época, talvez 
não f ôsse n1ais conhecido o método usado· pelos índios semi
civili~ados que viviam, ainda, nestas zonas. , 

Nós somos mais inclinados, porém, a admitir que nas 
zonas de colinas e montanhas das Guiª'1las, Orinoco ·e Alto 
Rio Amazonas, as condições climáticas sejam mais favoráveis. 
para a produção dos alcalóides pelas plantas ativas. SaQe-se: 
que a preparaçã-o do curare não é conhecida pelos índios que 
vivem em regiões afastadas do Equador. Certamente, êste 
fato pode ser explicádo pela ação do clima sôbre as plantas, 
·como L~cerda (56) )á havia indicado em forma clara e pre
cisa. 

Descrições sôbre a preparação do curare e sôbre as plan-. 
tas ativas foram "'dadas, também, por outros exploradores e, 
naturalistas de valor (42, 43, 64, 72 etc.). Deixamos de citá-· 

;las isoladament~ pois não trouxeram faros novos de impor-
r,tàne,ia fwidamental. . 

~ -); -
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IV 

PESQUISAS PESSOAIS - REGIÃO DO ALTO RIO NEGRO 
~ . 

Os índios do Rio Tiquiê e o método de preparação 
do curare maku 

Era bem conhecido que os índios do Alto Rio Negro usa
vam flechas envenenadas com curare, mas nenhuma descri
ção precisa existia sôbre o método e as plantas usadas na 
preparação do veneno. 

No ano de 1944 fizemos uma viagem de estudo ao Rio 
Uaupés, Papori e Tiquiê e tivemos a oportunidade· de assistir 
à preparação do curare e de recolher as plantas usadas pelos 
índios nesta preparação. 
, Nesta mesma zona por nós visitada, havia viajado, quase 

um século antes, Wallace (88) e sucessivamente Coudreau 
(33), Stradelli (84,85), Kcch-Grünberg (50, 51, 52) -e outros 
(58, 67, etc.). Recentemente, uma expedição comandada 
pelo General e. Rond-on tinha percorrido os mesmos rios e . 
Rondou (75) escrevera um livro detalhado sôbre os Uaupés. 
As preciosas notícias deixadas por êstes grandes naturalistas 
e exploradores •têm uma importância excepcional para o co
nhecimento da zona. Estudes de lingüística e de etnologia 
da região foram feitos por Brinton (27,28), Rivet, Beuchat, 
Tastevin (73, 74), Kok (53,54), Giacone ( 40), e outros 
(38, 62, 63, 70, 71, etc.). 

Durante a nossa viagem, procuramos estudar os índios 
do Alto Rio Negro do ponto de vista antropológico, médico e 
etnológico. Tomamos medidas antropométricas de algumas 
centenas dêles. Os dados relativos somente aos adultos (140 
índios da tribo Tukano, Tariana e Maku) foram publicados 
em colaboração com E. Willems (15). Além disso estudamos 
as impressões digitais de 111 indivíduos e os grupos sangüí
neos de 237 ( 16,11). Foram, também, tomadas medidas di
namométricas para estudar um eventual ambidextrismo dos 
índios (17). -

Uma doença que se manifesta com manchas de colorido 
diverso sôbre todo o corpo, chamada no Norte do Brasil 
puru-puru, constituiu objeto de. particulares pesquisas (12, 
13). Foi possível demostrar, por meio de reações sorológi
cas realizadas in loco, que se tratava de uma espiroquetose e 
que era a mesma doença conhecida com os nomes de caratê, 
pinta, etc. em outros países da América c_entral e Meridional. 
Esta afecção reveste-se de particular interêsse etnológico, pois 
parece que é voluntàriamente transmitida entre os índios do 
Rio Içana, por meio de flagelações rituais nas danças e festas 
da puberdade. j 
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O material etnológico colhido na nossa viagem foi coor
denado sob ·a orientação de H. Baldus. Julgamos útil r~fe
rir alguns dados de particular interêsse relativos à organiza
ção social dos índios do Rio Tiquiê, onde assistimos à prepa
ração do curare e ·à colheita das plantas ativas. 

. Ao longo do Rio Tiquiê, afluente do Rio Uaupés, que por 
sua vez é afluente do Rio Negro, vive a tribo dos Tukano, 
fortes índios que se dedicam sobretudo à pesca e ao cultivo da 
mandioca. Esta tribo é subdividida em numerosas sipes: as 
dos Tukano, dos Tujuca, dos Piratapuya, dos Karapana, etc., 
cujos nomes indicam animais ou elementos da natureza. ·~ 

Ent:ve os membros das diversas sipes existe uma espécie 
de hierarquia e os da sipe dos Tukano são os mais conside
rados. As diversas sipes falam uma língua um tanto dife
rente mas, para entender-se, usam o tukano, que é a língua 
falada pela sipe Tukano. Os indivíduos que pertencem à 
mesma sipe vivem em numerosos pequenos agrupamentos até 
100-150 indivíduos no máximo que, muitas vêzes, podem 
achar-se separados por centenas de quilômetros, entremea-~ 
dos por comunidades de índios de sipes diferentes. Antiga
mente, cada grupo vivia em uma grande habitação coletiva 
ou maloca. Atualmente, a influência missionária procura 
substituir as malocas por pequenas casas contendo uma só 
família. Todos os membros de uma sipe consideram-se ir
mãos, mesmo quando nascem muito longe um do outro. Re
conhecem-se imediatamente pela língua que falam. A união 
com· mulheres da mesma sipe não é, absolutam·ente, permi
tida; as espôsas são trocadas com outras · sipes da tribo Tu
kano ou com mulheres da tribo Tariana, que vi-re ao longo 
do Uaupés, e que é considerada do mesmo nível social pela 
tribo Tukano. Os filhos, sejam homens ou mulheres, per
tem à sipe do pai e falam a língua dêste. Em cada agrupa
mento ou maloca, as mulheres que não casaram falam a lín
gua da sipe, enquanto que as mulheres casadas que provêm 
de outras sipes falam línguas diferentes. Depois do casa
mento, a mulher passa a morar na maloca do marido. 

Os diversos grupos de índios têm um chefe ou tucháua, 
ao qual os índios se submetem dôcilmente. Ainda ampla

. m·ente difundida no Rio Tiquiê é a cnença no Jurupary man
tida pelos pajés <sôbre o Jurupary vide Koch-Grünberg e 
Stradelli). 

O interior da mata, seja para o norte, seja para o sul 
do Tiquiê, é habitado pelos índios Maku, de· língua diferente. 
A constituição física é· também düerente. São menos mus
culosos, porém mais ágeis e se dedicam, sobretudo, à .càça. 
Sua organização social, língua, etc., são· pouco conhecidas. 
Os Maku são profundamente . desprezados pelos Tukano, os 

• 
-·. 

' 
, 

' 

' ' 

, 

• 



. 
212 l{EVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. VIII 

quais, muitas vêzes, os obrigam a servir nos trabalhos humil
des das suas malocas. As pesquisas por nós realizadas sôbre 
os grupcs sangüíneos de indivíduos da tribo Tukano (sipes 
diversas) , tribo Tariana e tribo Maku revelaram que todos 
são·doadores universais, isto é, pertenc~ntes ao grupo O. Os 
Tukano ou Tariana se ofendiam ao saber que tinham o mes- ~. 
mo tipo sangüíneo dcs Maku. O uso das Maku como pros
titutas é permitido, mas o casamento e a vida com uma Makti 
é tido pela tribo Tukano como inadmissível. Os que come
tem ·esta falta não são mais tolerados no grupo. 

' . 
As perseguições pór parte dcs outros índios, assim como 

a necessidade de procurar a caça, obrigam os Maku a terem 
uma vida nômade. Daí o motivo de não possuírem belas 
malocas. São desconfiados e muitas vêzes traiçoeiros. Co
nhecem perfeitamente as p_lantas da mata e sabem preparar 
o curare. Usam péquenas flechas· que envenenam (Fig. 2) 
e lançam com sarabatanas (Fig. 3) e grandes flexas . enve- ~ 
i1e:;adas (Fig. 8) para caça maior, atiradas com arco (Fig.~ 
4). A preparação do curare, tão importante para a vida dos~ 
Maku, é envolta em ritos -e mistérios. 

Transcrevemos fielmente um trecho do diário de nossa 
viagem, porque indica claramente a localidade na qual assis
timos ·à preparação do curare e fornece notícias de interêsse 
etnológico sôbre a vid~a dêstes índios. 

5 Aprile .1944. • • • • • - - - r • - 1 -~.rn !f""rlllJ' 
. : . ·~ [{ . -~:ti!' 1 

Parto da Pari Cachoeira di rnattina ben presto, in una piccola 
canoa con tre lndi a me consigliate da Padre Dirnitrovitch: un Tu
kano, un Piratapuya e un Tujuca. Risaliamo il Tiquié diretti alla 
rnalocca dove troveremo gli. Indi Makú che conoscono la preparazione. 
del curaro (Fig. 5). II Tujuca capisce la lingua makú ma non parla 
il portoghese; il Piratapuya, secondo interprete della serie, mi dovrà 
tradurre nel suo portoguese primitivo quello che a lui riferirá l'Indi() 
Tujuca in lingua Tukano. 

Dopo circa sei ore di navigazione da Pari-Cachoeira, entriamo 
in un afluente di destra dei Tiquié. E' un igarapé molto scuro ·e 
coperto quasi interamente da gr.andi piante che si intrecciano- for
mando un tetto verde e in cui svolazzano quasi continuamente grandi
f arf alie azzurre. Si amo costretti piu volte a spin gere sulle pietre 
la canoa per superare piccole cateratte o grandi alberi caduti, che 
col loro tronco sbarrano_ il passaggio. · 

Verso l'imbrunire approdiarno ad una piccolissima r.ada e risa~ 
liamo un corto e rapido pendio. A circa centn cinquanta metri 
sorfl~ nn::i ~nrperba malocca india, lunga una ventina di metri e larga 
uJ.eci o quindici (Fig. 6). Vicino alia rnalocca é ben evidente Ja, 
regolare piantagione della coca. (Durante il viaggio il Piratapuya 
mi ha sp'iegato che gli abitanti della malocca, dove non é ancora 
stato nessun altro bianco, non sono Makú e non appartengono nep- -
pure alia tribú Tukano. Parlava d! essi con certo disprezzo chia.
mandoli uquasi uomini". Non saprei con precisione definire a quall' ~ 
tribú o aipe realmente appartenessero questi lndi; penso che fos1ero ·· ' 
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Tujuca che per avere troppa intimità con i Makú venivano disprez
zati dagli altri Indi). 

11 tuchaua, conosciuto dai mio lndio Tujuca, ci viene incontro 
e ci invita a entrare. Faccio subito spiegare le ragioni dellâ mia 
venuta, ma ho !'impressione che il nostro arrivo sia già stato segna
lato e sia preveduto. Una donna anziana s1 avvicina con un largo 
e basso cesto su cui si trova una grande torta di mandioca '~il bejú", 
dai sapore acidognolo e dalla consistenza clastica, che depone in terra 
avanti a "noi, insieme a due cuie ricolme della piccantissima salsa. 
Mentre mangiamo, la malocca si incomincia a popolare di uo1nini 
e ragazzi ricoperti solo di un~ piccola tanga. Apro una .. mia cassa 
e distribuisco regall (ta~acco, ami e speccbi). Frattanto anche un 
gruppo di donne, che ai. :mio· arrivo erano fuggite nel bosco, si sono 
riavvicinate alia porta della malocca. Hanno indossato una veste 
chc scende dalla cintura ai piedi e sono intente a bagnarsi con "la 
saliva il pollice e l'indice per meglio prendere alcuni piccoli insetti 
posa ti sulle loro carni nu de e che esse mangiano con soddisf azic;>ne 
( Conoscero purtroppo per esperienza personale cosa significhino le 
punture dei Simulium quando conteró, al mio ritorno in Pari-Ca
choeira, oltre 80 ponfi pruriginosissimi solo nel dorso della mia 
mano sinistra). Sembrano . non a ver piu paura di me: distribuisco 
specchi, anelli e ami. La piu vecchia, forse per ringraz1are, passa 
la mano ripetutamente nel n1io vestito. poi mi accarezza piu volte 
nella lunga barba stringendola fra le dita. Una giovane mi passa 
anche essa la mano nella barba dal basso all'alto e dall'alto ai basso. 
Evidentemente Ia barba rappresenta per esse una grande attrattiva, 
perche i loro uomini ne sono sprovvisti. 

f: orm~i )'ora della cena. L'indio Piratapuya e il Tukano si · 
mettono a lessare un grosso uccello acquatico che io ho ucciso 
durante il viaggio. Il 1'ujµca non vuole mangiare, perche prenderá 
l'"ypadú,, che i suoi amici della malocca stanno preparando. Uno 
di essi infatti, introdotto in un lungo tronco cavo, simile ad- un 
enorme mortaio cilíndrico, foglie tosta.te di coca, e intento a fran
tumarle battendo dentro -ritmicamente con un grosso .bastone di 

~ 10·15 cm di diametro. Finita l'operazione, la polvere verdastra ê 
raccolta e mescolata con alcune ccneri e messa in sacchetti di fibra. 
Nessuno degli uomini della malocca mangia, ma tutti prcndono 
l'"Ypadu" che viene messo tra i denti e la guancia. Quando parl~no 
a volte esce dalla bocca una sottile ncbbia di polvere verdastra e si 
vedo no le gengive e i denti colorati in verde scuro (Fig. 7). 

Sta calando la notte quando giungono due Makú, che gli uomini 
della malocca sono andati a chiamare subito dopo il mio arrivo. 
Hanno una piccola tanga e una collanina bianca intorno ai collo; il 
lobulo delle orecchie é forato e un piccolo pezzo di legno 0 infila: o 
nel foro. Portano con se ar chi, freccie avvelenate e cu raro (Fig. 8). 
11 curaro é dentro un vasetto di terra cotta nera e una specie di 
cucchiaio di legno e immerso ,nel veleno nero e appiccicoso come 
pece. Altro curaro é contenuto dentro il guscio legnoso di un 
frutto del bosco, simile a una grossa noce, aperta in corrisp~ndenza 
di un polo. lo compro quanto hanno con se e faccio promettere 
molti doni se mi móstreranno la preparazione del curaro. I Makú 
si allontanano nel bosco subi to dopo la· loro fugace apparizione; gli 
interpreti mi dicono che torneranno il mattino successivo per mo-. 
strarmi la preparazian.e. del curaro. (-

. I. .. a noite e ormai prof onda: osservo dall'interno la perf etta ·co
struzione della malocca. II pavimento é pulito e la terra ben .bat· 
tuta. Sei file di cinque grandi tronchi sorreggono il tetto forte
mete inclinato. Le due file interne, le piu alte, delimitano un corri-
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doio centrale di 4 o 5 metri di largbezza. Le quattro file late rali 
progressivamente, piu bass&, permettono di suddiTidere i lati della 
malocca in tanti scompartimenti separati tra loro da divisioni falte 
di foglie di palma elegantemente intrecciate. Alle estremità opposte 
dei corridoio centrale si trovano le due aperture che vengono chiuse 
da due pesanti porte. Come rapidamente mi rendo conto, il corri· 
doio centrale e il luogo 4i riunione e di vita in comune; in ognuno 
dei compartimenti laterali invece vive una famiglia intera con le 
sue reti di fibra, i suoi utensili, il suo focolare disposto nella· parte 
che guarda verso il centro_ della malocca. 11 chiarore dei f ocolari 
illumina debolmente; per aumentare la luminosità gli lndi hanno 
acceso delle striscie di legno bianco che brucia lentamente con 
f iamma luminosíssima. Queste torce vengono appese con la parte 
accesa rivolta obliquamente in basso, in appositi intagli fatti Iiei 
grandi tronchi, con l'estremità superiore fatta ad U. Appendo 
appunto la mia amaca tra due di questi tronchi. Verso le nove i 
gruppetti di Indi, che accoccolati sulle proprie gambe e riuniti in 
circolo avevano parlottato continuamente, probabilmente commen
tando il mio arrivo, si sciolgono e ognunõ va nel rispettivo reparto. 
Durante la notte mi sveglio e osservo che un gruppetto di Indi si e 
riunito di nuovo e sta parlando sommess mente. 

Ancora non ha incominciato ad albeggiare e già le donne sono 
ai lavoro. Hanno agganciato i loro "tipiti" all'estremità d~i pali 
f atti ad U e spremono dalla pappa di mandioca un liquido torbido 
eh~ f anno colare su recipienti di terra cotta. Alle prime luci sono 
tutti in piedi. Esco dalla malocca e un magnifico esemplare di 
cracide (Fig. 9) addomesticato mi viene incontro. • 

Un~ sgradita sorpresa pero mi attende. La vecchia, che ha 
ricevuto molti doni la sera precedente, mi si avvicina: ha sotto il 
braceio un grosso pezzo di bejú che sta mangiucchiando. Sputa nel 
pàlmo della sua mano un grosso boccone e, senza che io abbia il 
tempo di rendern1ene conto, con mossa amichevole, II,l.i passa la mano 
avanti alla f accia e spinge nella mia bocca il bolo masticato. lo 
accenno un sorriso di gratitudine per l'atto che certamente deve 
essere molto affettuoso e mi allontano voltando la testa per ripren
dere nella mia mano, senza farmi vedere, il ripugnante alimento; 

Dopo poco arrivano alcuni Indi Makú. Sono i due della sera 
precedente, accompagnati da altri: portano con se molti arbusti e 
iniziano una lunga conversazione con i miei interpreti. I Makú 
spiegano che hanno portato le piante con le quali essi preparano il 
curaro, ma non possono preparalo ora per molte ragioni; essi non 
hanno digiunato durante il giorno precedente; non hanno un reci
piente appropriato su cui far bollire il curaro (questo recipiente, 
secondo quanto mi spiegano gli interpreti non deve essere mai stato 
utilizzato per altri scopi) ; le donne della malocca non devono essere 
vicine, ecc. Solto le mie insistenze e il mio continuo distribuire 
doni, le donne vengono allontanate. Garantisco che la mia pentola 
non é mais stata usata prima e la metto a loro disposizione. Vinto 
dall'off erta di un grosso coltello, il Makú, che sembra essere il capo, 
mi f a dire che vomiterà quanto ha mangiato il giorno prima e inizia 
il lavoro. 

Divide gli arbusti, complessivamente otto, in due gruppi, indi
cando un gruppo di tre come piu importante (Si tratta di 2 menisper
macee e una loganiac~a, secondo la i.dentifi~azione ~atta a São P~ulo 
da F. C. Hoehne, d1rettore del'Ist1tuto d1 Botan1ca). Success1va
mente dispone in terra, come se f ose una tovaglia, un largo pezzo di 
foglia di banana e gli altri Makú incominciano a raschiare le cor
teccie e le radiei dei vari arbusti (Fig. 1 O e 11). Le varie rascbia-
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ture vengono deposte separatamente sulla f oglia di banana e sucessi
vamente messe a macerare in acqua. Cio fatto viene acceso un 
fuoco sotto la mia pentola in cui vengono versati i vari macerati, 
filtrandoli attraverso un ingegnoso imbuto realizzato con una. foglia 

· verde arrotol;ita (Fig. 12). Inizia cosi una ebollizione lenta: la 
spuma marrone che si forma viene elimina ta con una spatola di 
legno. Man mano che per l'evaporazione il liquido si riduce ad 
un resíduo denso, nu ovo macera to viene falto sgocciolare attraverso 
l;imbuto primitivo: l'ebollizione continua per qualche ora. 

Finalmente l'Indio dice al mio interprete chê il metodo é stato 
.mostrato, ma che probabilmente il veleno non "dorrà" perche non e 
.stato · rispettato tutto il cerimoniale. 11 veleno sarebbe poi molto 
.altivo se le piante fossero state messe a seccare durante due. giorni 
sopra un fuoco molto debole e se l'ebollizione, con continua aggiunta 

· di nuovi macerati, fosse continuata per altri due giorni. Faccio ri-
. spondere che sono disposto ad aspettare tutto il tempo necessario e 
~he daró i regali promessi solo se il curaro "dorrà", uccidendo la 
_gallina, che ho portato con me da Pari-Cachoeira, appunto per con
trollare l'attività del veleno. Allora l'Indio prende una piccola 
freccia di cerbottana, la intride nel liquido marrone che e restato 
in fondo ai recipiente, poi entra un istante nella malocca e, uscito 
:subito dopo, immerge la freccia nel petto dell'animale. La gallina 
barcola e muore in brevíssimo tempo in seguito a curarismo típico. 

' 
lo resto piuttosto scettico: il curaro preparato in mia presenza 

non e nero e pastoso, (come il ·curaro che ho comprato la sera pr~
.cedente) e la entrata dell'Indio nella malocca prima dell'esperimento 
mi ha insospettito. Sono peró ugualmente, soddisfatto, perchê ho 
con me le piante e il curaro delle loro freccie. Distribuisco i regali 
:promessi e prego i miei Indi di preparare tutto per la partenza 
(Fig. 13). 

As plantas, estudadas por Hoehne, resultaram ser duas 
menispermáceas, quatro loganiáceas (espécies indetermina
das de Strychnos), uma rubiácea e uma malpighiácea. 

* * * 
/ 

Depois da nossa partida, o Padre A. Giacone, da Missão 
. Salesiana de Jauareté, organizou-nos um Centro para colhei
ta do curar-e. Os índios Maku daquela zona prepararam 
algumas centenas de gramas de veneno m-uito ativo, o qual 
nos era enviado, periôdicamente, para São Paulo. Ao mesmo 
tempo o Padre Giacone recolheu para nós as plantas usadas 
pelos índios Maku (Fig. 14) da zona de Jauareté (Rio Uaupés) 
na preparação do curare. O nome que os Maku empreg!J.m 
na d·enominação destas plantas é o seguinte: 

· Nam-miôntê'; Nam-miôtê'; Nam-nimiãtê, . Bôkiíon-teg; 
Munkê-tén. 

A palavra Nam, em MakU: significa curare. A planta 
indicada pelos índios como sendo a · m:ais ativa é chamada de 
Nam-miôntê'. O estudo botânico desta planta confiamos ao 
Prof. G. Lusina, do Instituto de Botânica da Universidade de 
Romá. 
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Trascreveremos a seguir a lenda . que fci contada ao 
Padre Giacone pelos índios Maku. 

LENDA DOS INDIOS MAKU SôBRE A ORIGEM DO CURARE 
·. 

· Antigamente chegaram do Alto Rjo Uaupés uns índios bravos e 
querian1 matar os Maku, que eram os verdadeiros donos destas· 
matas. tstes não podiam defender-se por serem em menor' número 
e sem armas. Perto da povoação dêles havia uma grande pedra. ·· 
Um dia estavam três Makú perto da pedra quando, de repente, apa. 
receu sôbre aquela pedra um 1noço bonito e forte que êles apelida
ram de "Keinte" (Deus). f:le trazia uma caravatana. Depois êle 
desceu da pedra e foi cortar uns cipós e mais ·outras plantas, tirou 
raizes e cascas, misturou tudo e começol.1 em seguida a preparar o 
curare. Neste trabalho foi ajudado pelos três Maku. Uma vez 
pronto molhou a ponta das flechas no veneno, colocou uma na cara
vatana e subiu ao cimo dá pedra. Os Makú ficaram embaixo olhan
do o que ia fazer. Logo depois passou perto da pedra. uma acoti e 
o moço soprou ràpidamente na caravatana: a acoti f er-ida correu a 
dentro e depois caiu morta. O moço então disse aos três Maku: 
"Aí onde correu e morreu a acoti estão as plantas que deveis usar 
para fazer' o veneno curare. Cortai-as e fazei como eu .fiz; -assim 
podereis defender-vos de vossos inimigos e também matar animais 
para a vossa alimentação. O curare é a vossa arma para tudo'-'. 

Depois o moço desceu da pedra levando sua caravatana e entrou 
num grande buraco que. havia debaixo da mesma. No -interior da
quele buraco havia uma grande pedra achatada como mesa e sôbre 
ela o moço colocou a caravatana e disse depois os três Makú que o 
haviam acompanhado: "Eu estarei aqui para ensinar a todos e 
somente aos ~fakú como se prepara o meneno'. E ficou lá tanto 
tempo q\1e êle virou pedra e também a caravatana. . 

Os mais velhos dizem que os pais dêles viram_ ainda a tal pedra 
gran{le e no buraco dela a figura do moço .e da caravatana. Agora 
ninguém mais pode ver êsse moço e a caravatana. Se um velho vê 
por acaso aquêle moço e a caravatana, não pode contar para outros. 

O Casimiro Mandu, que contou a lenda, disse que seu avô tinha 
visto êsse moço de pedra, quando rapazinho e quando já velho contou 
ao filho o que tinha visto. Morreu dois dias depois por uma mor
dedura de cobra, como castigo por ter falta do ao segrêdo. • 

V 
/ 

PESQUISAS EXPERI~i!ENTAIS SôBRE O MÉTODO 
DE PREPARAÇÃO DO CURARE MAKU 

De volta de' nossa viage~ ao Alto Rio Negro tínhamos 
a sorte de possuir não sómente as plantas usadas pelos índios 
Maku na preparação do curare como, ao m~smo tempo, o 
cmare preparado pelos índios em nossa presença e curares 
adquiridos em cinco 1 u gare s diferentes (uma locali:.. 
dade do Rio Uaupés, uma do Rio Papori e três do Rio Tiguiê) 
(14). Foi-nos, portanto, possível fazet" um estudo interpre
tativos sôbre o método de _preparação do curare pelos .índios 
(*). ' 

( •) A• -noMaa pe.quiu1, tealind.. em colabotaçio com i química M • . Ippolito 
Biocca, foram pablicada1 DOI Rendiconti delta Accademia Nuionale dei Lnéeit em 
1946-1947 (18, 19, 20). 

' 
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Antes de tudo quisemos controlar a atividade curarizante 
do veneno índio colhiâo naquela zona, com parando-a com ~a 
atividade do· curare preparado em nossa presença. 

Os rt:sultados da dcsagem do curare Maku demonstraram 
que · cada grama de substância sêca das cinco amostras pos
suía uma atividade curarizante constante, mas variável de 
amostra para amostra, de 2.000 a 10.000 doses mínimas letais 
·para camondongos inoculados por via intramuscular, e de 
150 a 500 doses mínimas Ietai~ para coelhos inoculados per 
via venosa. · 

Os animais morriam sempre por intoxicação curárica 
típica. 

Ao contrário, o curare preparado em nossa presença, de 
côr bem mais· clara e menos denso e pastoso·, tinha uma ação 
tóxica muito inferior àquela do verdadeiro curàre Maku. 
Também a sintomatologia do envenenamento era bem dife
rente: sómente muitos minutos depois da injeção é que os 
animais começavam a apresentar os prim.eiros sintomas; a. 
morte sobrevinha após um prolo;ngado estado agônico, du
rante o qual os camondongos, impossibilitados de caminhar, 
apresentavam tremores generalizados e movimentes convul
sivos, especialmente dos membros posteriores . 

. A sintomatologia dos animais assim ·envenenados corres
pondia, pràticamente, àquela descrita por Robert Schom
burgk (79) e por outros autores que haviam tentado prepa
rar o curare fazendo simples extratos dJe plantas ativas. 
Faltavam ao v.eneno assim preparado as características bioló
gicas do curare. 

Estas primeiras observações confirmaram a idéia de que 
a preparação do curare pelos índios seria uma verdadeira 
operação química, durante a qual os princípios atives con
tidos nas plantas eram extraídos, concentrados e transfor
mados em uma substância com ação muito mais tóxica e ' 
curarizante. (Sawaya (77) já havia constado o elevado po
der curarizante de flechas envenenadas colhidas entre os ín
dias-:i'ukano, conservadas no Museu de Etnografia da Facul
dade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São 
Paulo-). , 

* * * ' 
" Como já lembramos, desde o século passado numerosos 

autcres c.~e grande v~lor tinham-prccurado preparar o cura-
• reusando loganiáceas ou menispermáceas empregádas pelos 

índios na preparação do veneno, mas os resultados eram 
sempre ince~tos e contraditórios, · . - . 

Desde há muito tempo sab'ia-se, porém, que introduzindo 
iieterminados--radicais (sobretudos metílieos) na molécula de 
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um alcalóide com típicas propriedades convulsivantes, _ comCJI 
a estricnina, era possível obter um derivado dotaq9 não mais 
de propriedades convulsivantes, mas de propriedades curari
zantes. Em pesquisas que realizamos com Tarantino <21)~. 
foi possível demonstrar que a iodometilação da estricnina: 
não só transforma o alcalóide de convulsivante em parali
zante, mas que o novo derivado da estricnina exerce a sua 
ação curarizante se introduzil!o na circulação, enquanto 
atravessa as mucosas do 'lparelho digestivo com muito maior 
dificuldade do qu.e a estrit::nina. Portanto, o animal tratado
pelo derivado iodometilado da estricnina morre com uma 
sintomatologia curárica e a sua carne poderia ser utilizada 
como alimento com menor perigo. 

Além disso, sabia-se tampém que não somente a trans
formação de alcalóides, bases terciárias de amônio em bases 
quaternárias confe~e a êles propriedades paralizantes, mas 
que a metilação d:e oxidritas fenólicas de alcalóides, bases 
quaternárias de amônio aumenta, grandemente, as suas 
propriedades curatizantes. Vital Brasil e cols. (26), par
tindo do Chondodendron platyphiUum, conseguira:m prepa
rar no laboratório um produto metilado que possuía proprie
dades curarizantes ·típicas e muito acentuadas, propriedades 
estas que faltavam ao material antes da iodometilação. En
quanto estudãvamos o nosso curare, Dutcher (37), em 1946~ 
publico usuas pesquisas sôbre o curare Serpa, que havia sido 
obtido no Equador pelo explorador Gill e que era preparado 
principalmente com o Chondodendron tomentosum (90). 
Neste trabalho foi pôsto em evidência que o resíduo que fica 
depois da ·extração COII! éter e clorofórmio é pequeno e de 
ação curarizante pràticamente desprezível, enquanto que as 
be.ses não extraídas pelo éter e clorofórmio são dotadas de 
propriedades curarizantes típicas e muito acentuadas. 

Repetindo as mesm~s pesquisas, confirmamos que tam
bém no curare Maku as bases que não são extraídas pelo éter 
e clorofórmio existem em elevadas proporções e são dotadas. 
de poder curarizante muito acentuado. 

TABELA 

CURARE MAKU 

Percentagem 

Atividade curarizante 
(dose mínima letal 
par a camondongos
inoculados por via 

intramuscular) 

• 

r 

1/5 mg = 1 dml ~ 
1/2 mg 1 pml 

Resíduo em éter . . . . . 0,29% 
Resíduo em clorofórmio 0,45 % 
Cloridrato das bases não 

extraídas pelo éter 
· e clorofórmio .... 11,41 % 1/ 2 mg 1 pml 
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·.· Nas te·ntativas de interpretar o método de preparação do 
curare IJ€los Maku, procuramos determinar qual das plan
tas por nós conseguidas seria a mais rica em bases não -.. 
traíveis pelo éter e clorofórmio e qual a atividade biológica 
destas bases em relação ·àquelas do curare Maku. 

Foi-nos, possível, assim, pôr ém evidência que uma me
nispermácea, que amàvelmente o botânico Lusma nos dedi
cou,-chamando-a Chondodendron Bioccai n. sp., pertencente 
ao grupo assinalado pelos índios como o mais importante, era 
enormemente mais rica em princípios ativos do que tôdas as 
outras plantas e possuia, quase que esclusivamente, as -frações 
não extraíveis ·em éter e clorofórmio (2,83 % ·em pêso). 

Esta fração, ao contrário, faltava completamente nos ou· 
tros arbustos. 

Ficava, portanto, evidente, que das plantas por nós co
lhidas, era uma rnertispermácea que fornecia a maior parte 
dos princípios ativos (fração não extraível pelo éter e cloro
fórmio) do curare Maku. 

A atividade biológica destas bases extraídas da referida 
planta era~ porém, 35 vêzes menor do que a das bases aná· 
logas extraídas do curare Maku. Os animais inoculados com 
as bases da menispermácea (fração não extraível em éter e 
clorofórmio) sofriam um envenenamento düerente daquele 
produzido pelo curare e morriam depois de uma prolongada 
agonia acompanhada de tremores intensos. 

Finalmente, procuramos controlar, na base do que foi 
por nós referido, se os índios, no seu complexo e longo método 
de pre·paração, agiam sôbre os' grupos metiláveis. Assim, a 
fração das bases da menispermácea não extraível em éter e 
clorofórmio foi submetida a iodometilação, para ccnstatar a 
possibilidade de se obter um produto com propriedades cura-
rizantes típicas. . ::-

Os resultados foram absolutamente demonstrativos. De 
fato, enquanto que antes da iodometilação 1eram necessários 
7 .mg da substância para matar um camondongo (sem que o 
envenenamento possuísse as características curâricas), de· 
pois da iodometilação eram suficientes 0,3 mg e o envenena
mento tomava as características típicas -provocadas pelo 
curare. 

Procedemos, então, à iodometilação do curar e imperfeito, 
preparado em nossa presença: também n·este caso o produto 
assim obtido era muito mais ativo e dotado de típicas pro
priedades curáricas. Finalmente, como contrôle, p!rocura
mos :verificar se a iodometilação deixava inalteradas as pro
priedades ~iológicas do curare Maku (~ação dos alcalóides 
não extraíveis em éter e clorofórmio). _Segundo as nossas 
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Pequena práin no Rio Tiquié. 
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Fig. D - Exc1nplur de c:rac:íc.lco do111t'sl itac.lo pc los í uc.l ios. 



, 

Fig. 10 - Preparação do curarc: o ín<lio esl<l raspando a c:a~ca de um arbusto. 
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técnica mais ou me~os perfeita de preparação, usada pelos 
índios. 

Resta ainda estudar e interpretar como os índios conse
guem obter êstes derivados e qual a função das diversas 
plantas complementares . 

Esperamos que diante da penetração devastadora da "ci
vilização" dos brancos, não desapareça ràpidamente o índio, 
levando consigo o seu segrêdo. 

NoTA: Um recente ,e importante trabalho do químico 
brasileiro Lazzarini Peckolt, publicado na Rev. Soe. Brasil. 
quim., 19: 109, 1950 (do qual infelizmente conhecemos só o 
resumo publicado no Chem. Abst. 9806, 1951), demonstra 
que os princípios ativos do curare não existem pré-formados 
nas plantas, mas formam-se durante o complexo método índio 
de preparação. As plantas podem, portanto, ser divididas 
em: aquelas que fornecem os alcalóides, aquelas que facili
tam a libertação dêstes alcalóides da sua combinação natu
ral e aquelas que permitem a formação de bas.es de amô_nio 
quaternârias, fornecendo os radicais alchílicos necessários. 

Esta confirmação dos nossos estudos publicados nos 
Rendiconti dei Lincei, por um químico do valor de Lazzarini 
Peckolt, é para nós causa de profunda satisfação. · 

RESUMO 

O assunto do presente trabalho foi o estudo do método indio de 
preparação do curare, que representa uma das mais interessantes e 
complexas m~nifestações culturais dos aborígenes americanos. 

Foram lembradas e examinadas, de um ponto de vista crítico, 
as principais noticias sôbre o curare, desde a época das conquistas 
até os nossos dias, tendo sido referidos os resultados das observações 
e pesquisas do autor e colaboradores sôbre o curare ·dos indfos Makú 
do Alto Rio Negro (Amazonas). Ficou evidenciado que nesta zona 
os índios extraem a maior parte dos alcalóides de uma menisper
mácea. As pesquisas químicas parecem indicar que, durante, o com
plexo método de preparação do curare, os índios agem sôbre os 
grupos metilaveis dos alcalóides. 

RESUMÉ 

L' Auteur étudie la méthode indienne de préparation du curare 
qui est un~ des manifestations culturelles les plus intéressantes et 
les plus complexes des aborigenes américains. 

11 revoit et examine, d'un point de vue critique, l'histoire du 
curare depuis l'époque des conquêtes jusqu'à nos jours et rapporte 
ensuite le résultat des observations et des recherches f aites par lui 
et ses collaborateurs sur le curare des · indiens Maku du Haut . Rio 
Negro (Amazones). Dans cette zone, on a pU, mettre en évidence 
que les· indiens extraient d'une ménispermacée la plus grande partie 
des alc·aloides. D'aprês les recherches chimiques, il résulterait que 
p_endant la complexe métrode de préparation dil curare, les in1diens 
agissent sur les groupes méthylables des alcaloides employés. 
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SUMMARY 

The present paper deals with the method used by the South 
American Indians in the preparation of curare, a method which 
represents one of the most interesting and complex ·cultural maní-
f estations of the American aborigines. · 

The history of the poison from the days of the conquest to 
modern times is examined . and critically revíewed. A report is 
presented on the observations and research made by the author and 
his associates ou the curare of the Makú Indians of the Alt<> 
Rio Negro (Amazon). ln this region the Indians extract the greater, 
part of the alkaloids from a plaµt of the menispermaceous family. 
Acting on the groups of alkaloids that can undergo methylation 
appears to be the basis of their complex method in the preparation 
of · curar e. · 
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