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1. 0 Hábitat

v ertl Uas dezenas de naçôes indígenas, denominadas comumente Tribos, vi
gne ’ ^esentemente, na bada do Uanpés, o majestoso afluente do Rio Negro
Corre ^° r Vaiaas centenas de quilómetros, dos sens 850 km. de comprimente,
b a(q a r° demarcador de fronteira entre o Brasil e a Colombia. Constiteli a

 o gg Ra upés, com sens dois principáis afluentes, em territorio Brasileiro,
tn ra j e 0 R apuri, e os inúmeros pequeños tribntários, urna única área cul

po^’ C ° m Amentos dem intéressantes sob o ponto de vista etnográfico, e que

^ re sumir sob a denominaçâo de «civilizaçâo uanpesina».
r crrir&gt; 4. P rirneiras noticias e escassas informaçôes dos habitantes dessa regiáo,

ao século 18;

Porti ^oteiro da viagem da cidade do Fard até as ultimas colonias dos dominios
tani a !° Zes ern 08 Ri° s Amazonas e Negro, do primeiro Vigario Geral da Capi-

S. José do Rio Negro, José Monteiro de Noronha. Datado de 1755.
 de g J ® Diario da Viagem que em visita e correiçào das povoaçôes da Capitania

XcLui ey °'p- ^° Negro fez o Ouvidor e Intendente Geral da mesma, Francisco
* Obéira de Sampaio, no anno de 1774- e 1775.

Ahgy 0 ^ Diario da Viagem Philosophica pela Capitania de S. José do Rio
^pelo D r Alexandre Rodrigues Ferreira, em 1775 e 1776.

autores °' n ° en ^ an ^ 0 &gt; noticias obtidas por informaçôes de indígenas, pois, dos
s ar, f u Pra, apenas Rodriguez Ferreira viajou pelo rio Uanpés, sem pas-
 náo P rim eira grande cachoeira que se diz Ipanoré. Os dois primeiros

nltr
Alé

apassaram sequer o baixo Rio Negro.
G eo _ ^ lern dessas très primeiras fontes, convém recordar aqui as Noticias

And^j-, lCas da Capitania do Rio Negro, no grande rio Amazonas, do Cónego
(hoj e çj. Ern andes de Souza, que foi Vigario em S. Gabriel da Cachoeira
^ u blic \ a Uau P és ’ no Rio Negro), já em 1793, embora sua obra só tenha sido

a a no século passado.

 Gager^ 1*1 ° na tnralista inglés Alfred Russel Wallace realiza urna

Ca ch 0e j r ^ e es ^- u dos pelo Rio Negro. Sobe o Uaupés até a segunda etapa de
s fine é lauareté, e, na sua obra A Narrative of Travels on the Amazon


