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niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook. DAS Taaltraining voert het beheer 
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República Federativa do 
Brasil 

Federale Republiek 
Brazilië 

 

 
 

De vlag van Brazilië is groen met een grote gele ruit in het centrum. Binnen de ruit staat een blauwe cirkel 

afgebeeld, met witte sterren en een witte band. Op deze band staat “orde en vooruitgang”. Brasília is de 

hoofdstad sinds 1960. Met zijn 8,5 miljoen km
2 

is Brazilië het grootste land van Zuid-Amerika en het op vier na 

grootste land ter wereld. Het inwoneraantal bedraagt 200.000.000.  
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Het land bestaat uit een een federaal district en 26 deelstaten, gegroepeerd in 5 regio’s. De grootste steden zijn: 

São Paulo (rood), Rio de Janeiro (rood), Salvador (blauw) en Brasília (geel). Brazilië kent 5 grote geografische 

eenheden: het amazonebekken (groen) waar het Amazoneregenwoud en de hoogste berg van Brazilië, Pico da 

Neblina, 3000 meter hoog zich bevinden.  

De cerrado /:see'hadoe/ is een savanne-achtig gebied met een hoge biodiversiteit en veel bedreigde diersoorten, 

zoals de blauwgele ara arara-canindé.  Het pantanal /:pangtangnauw/ is het grootste draslandgebied ter 

wereld waar de bedreigde jaguar onça-pintada leeft. De sertão/caatinga (blauw) is integendeel een droog en 

woestijnachtig gebied.  De andere twee eenheden zijn a Mata Atlântica, het Atlantisch Woud en o Pampa 

(oranje), het natuurlijk grasland dat in Zuid-Brazilië voorkomt waar de capivara (waterzwijn) leeft. In a Mata 

Atlântica, wonen er tevens bedreigde diersoorten zoals tamanduá-bandeira (reuzenmiereneter), tucano de 

bico preto (groefsnaveltoekan) en mico leão-dourado (gouden leeuwaapje).  

86,8% van de Brazilianen is christelijk (65% katholiek). De basiliek van Aparecida (Onze Lieve Vrouw) in 

São Paulo is de tweede grootste ter wereld en jaarlijks bezoeken 8 miljoen pelgrims de basiliek. In 1921 heeft 

de katholieke kerk geld ingezameld om een Christus- standbeeld te bouwen. Tien jaar later was het gereed. Het 

monument is 38 meter hoog en is een van de 7 nieuwe wereldwonders.  In het noordosten is een gedeelte van 

de Brazilianen aanhanger van candomblé, religie die door de slaven vanuit Afrika is meegenomen.   

Brazilië heeft de zevende grootste economie ter wereld. Inflatiecijfers waren 900% in 1988. Maar helaas alleen 

1968-1974, 2000 en 2005-2010 waren het groeiperiodes. Vanaf 1994 met de monetaire hervorming daalde de 

inflatie naar 35%. De economische groei stijgt maar blijft relatief gezien achter bij andere landen zoals India en 

China.   

 


