
HOOFDSTUK I.

LIGGING , GH.ENZEN , OPPERVLAKTE , NATUURLIJKE EN GEOLOGISCHE

GESTELDHEID VAN HET KKIXEllllIJK BltAZILIË.

Brazilië, tot op de eerste helft van de zestiende eeuw officieel
slechts bekend als de «Terra da Santa Cruz», heeft zijn tetren-
woordigen naam te danken aan het roode hout van de Caesalpinia
echinata, dat reeds in de eerste eeuw n:\ de ontdekking van
Amerika het belangrijkste uitvoerartikel van het land uitmaakte
en in Europa gebruikt werd in de plaats van de uit Indië
ingevoerde kleurstof, welke in Spanje en Italië, //Brezile" of
//Bresil» genoemd werd '.

Het keizerrijk is gelegen tusschcn 5° 10'NB. en 33°45'ZB.
en met uitzondering van de eilanden Fernando de Noronha en
Trindade, tusscheu 8° 19' 26° O.L. en 30» 58' 26" W.L. van
Rio de Janeiro, overeenkomende met 34° 40' en 73° 15'W.L.
van Greenwich.

De uiterste punten van het rijk zijn gelegen:
a. in het Noorden, de in de serra Roruima gelegen bronnen

van de Cotingo, zijtak van de Facutii-rivier, op 5° 10'
N.B. en 17° 35' W.L. van Rio de Janeiro;

6. in het Zuiden, de monding van de Chuy-rivier op SS»
45' Z.B. en 10° 21' 27" W.L.;

c. in het Oosten, de Pedra-punt nabij de stad Olinda, op
8» 0' 57" Z.B. en 8° 19' 26" O.L.;

rf. in liet Westen, de bronnen van de Javary, op 6° 59' 29"
Z.B. en 30° 58' 26" W.L.

Het is begrensd:
ten Z.O. O. en N.O. door den Atlantischen Oceaan;
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ten N. door Frausch, Hollaiidscli eu Engelsch Guyana en

Venezuela;

ten NW., W. en ZW. door Colombia, Peru, Bolivia,
Paraguay en de Argentijusche republiek;

ten Z. door de Orientalische republiek Uraguay.

üe grensscheiding wordt volgens de bestaande tractaten be-
paald of voorloopig aangenomen als te zijn , tusschen Brazilië en

F r a n s c h - G u ) ana. Zoowel bij art. 107 van het Weener-
congres-tractaat van 1815, als bij de Parijsclie conventie van
28 Augustus 1817 is als grensscheiding beschouwd de üyapock-
rivier tusschen 4* en 5» NB. en verder de serra de Tumu-
cumaque.

Het schijnt dat Prank rijk tegen deze regeling bezwaren heeft
opgeworpen, en als grensscheiding gesteld wenscht te zien een
zijtak van de Araguary-rivier, welke, in genoemde serra ont-
springende, zich onder den naam van de Rio Mamaie ofCara-
paporis op ongeveer 1° 45' N.B. uitmondt in het kanaal van
dien naam, dat het eiland Maraca van liet vastland scheidt.
Door deze grensbepaling zou Frankrijk zijne bezittingen aan-
zienlijk uî re.hcfiid *.iior.

In 1841 werd het nabij die grens gelegen landschap Amapii

onzijdig verklaard en de desbetreffende stukken in 1862 ge-
ratitieerd.

N e d e r l a n d s c h - G u y a n a . Ofschoon ook de grenzen hier
nog niet officieel zijn geregeld, neemt men op de kaart als
zoodanig aan de serra de ïumucumaque.

E n g e l s e n G u y a n a . Bij de tractaten van 28 Januari en
29 Augustus 1842 is het landschap Pirara onzijdig verklaard;
de greusregeling is daarbij echter niet bepaald.

Brazilië neemt als grens aan de serras de Essary, Acarahy
en Tumucumaque, Engeland daarentegen de serra Pacaraiina en
de Surumii en Tacutu-rivieren.

V e n e z u e l a . Bij art. 2 van het tractaat van 5 Mei 1859
is bepaald, dat de grens tusschen beide rijken zal loopen, van
af de bronnen van de Memachi-rivier, over den bergrug, die
de waterscheiding vormt tusscheu de spruiten, die in de Venezue-
laausche rivieren Aquio en Tomó vallen en die, welke zich in
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de Brazil iaaiische riviereu Guainiu, Xié en Issana of ïtjuiare
storten, — dwars over elf. Tlio Negro, tegenover het eilandje
S. José nabij Serro Cucnhy, en van daar in rechte lijn ovor
het kanaal van Maturae^ en de serras Oupi, Iinery, Quahy,
Urucusiro, Tapirapeeó én Parima, noordwaarts tot aan de serras
Pacaraima on Essary. Deze bergen vormen de waterscheiding
tusscheu de liraziJiaansthe eu Venezuelaausohe rivieren.

V e r e e n i g d e s t a t e n van Co ioa ib i a . Aangezien het door
Brazilië dd. -25 Juin 185-1 gedaan voorstel niet werd aange-
nomen , zijn de grenzen tusschen beide staten nog niet definitief
bepaald.

Volgens de in 1888 door de Braziliaansche Regeering ge-
publiceerde kaart vaJi dat rijk, ww.it de grens bepaald dooi-
de lijn, ktopende van de samenvloeiing va» de Apaporis en
Tarahyra.s-rivie.ren, langs deze laatste tot aan de serra de Arara-
Cuara, waar zij üiifcspriflgt, en voorts over de hoogste toppen
vaH dezen bergketen tot aan het punt, waar de grensscheiding
met Venezuela begint.

Volgens de door de Colombiaansche Regeering uitgegeven
kaart, neemt deze ecliter als grens aan , de lijn , welke loopt van
het punt, waar de Javary in de. Amazonen valt, tot aan de
monding van de Avati-Paranii en verder langs de «Japura-rivicr
tot aan het meer (lagoa) de Cainapi, om alsdan van dit punt,
in rechte lijn noordwaarts te gaan tot aan de samenvloeiing,
nabij Loretto, van de Rio Negro en de Rio Cababuri en
verder langs deze rivier tot aan het Cupi-gebergte, dat de water-
scheiding vormt tusschen de Amazonen en Orinoco-bekkens.

Colombia maakt derhalve, door deze grensscheiding aan te
nemen, aanspraak op een zeer aanzienlijk deel van Brazilië.

Pe ru . Met het oog op het beginsel «uti possidetis» is bij
art. 7 van het tractaat van 23 October 1851 bepaald, dat de
grens zal loopeu van het dorpje Tabatinga in een rechte lijn
noordwaarts tot aan de Rio Yapunt, tegenover de monding van
de Apaporis-rivier, en zuidwaarts aan genoemd dorpje, langs
de Rio Javary tot aan hare bronnen.

B o l i v i a . Bij art. 2 van het tractaat van 27 Maart 1867
is als grensscheiding aangenomen, de lijn, loopende van de
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volgens in rechte lijn van daar over het midden van de meren
Caceres, Mandioré, Gahyba en Uberaba naar de Corixa Grande,
zoodanig dat Brazilië de hooglanden van de Pedras de Amolar
en da Insiia verkrijgt; van af de Corixa Grande in «echte lijn
westwaarts over de bergen Boa Vista en Quatro Innaös naar de
bronnen van de Rio Verde, en, deze rivier volgende tot aan hare
samenvloeiing met de Guaporé; van daar door het midden van
deze rivier en van de Rio Mamoré tot aan de Beni rivier;
en alsdan in rechte lijn tot aan de bronnen van de lavary,
waar de grens met Peru begint.

P a r a g u a y . Bij art. 1 van het tractaat van 9 Januari 1872
is de grens vastgesteld door het midden van de Parana" rivier
van de monding van de Iguassu tot aan den waterval //Sete
Quedas" en van daar over de hoogste toppen van de Serras
de Maracaju en de Amainbahy tot aan de hoofdbron van de
Rio Apa en verder langs deze rivier tot aan hare monding
aan den oostelijkeu oever van de Rio Paraguay.

A r g e n t i j n se he R e p u b l i e k . Bij art. 1 van het tractaat
van 14 December 1857 is bepaald, dat de grensscheiding zal
loopen: langs de Uraguay rivier tot aan den mond van haar
affluent Quarahim en van d.'uir tot aan de Pepiry-Guassii; en
verder langs deze rivier tot aan hare bronnen; vervolgens over
de hoogste toppen van het terrein tot aan de hoofdbron van
de Santo Antonio, en deze rivier langs tot aan hare uitmon-
ding in de Iguassii of Rio Grande de Coritiba, en voorts deze
rivier langs tot aan hare uitmouding in de Rio Parana.

Daarbij werd tevens bepaald dat beide rijkengemeene aanspraken
hebben op de twee eerstgenoemde rivieren, en op de Iguassii
van af de monding van de Santo Antonio tot aan de Parana".

Het tractaat is echter tot nu toe niet geratitieerd, wijl de
Argentijnsche Republiek, als grensscheiding de rivieren Chapecó"
en Ohopim wenschende, aanspraak maakt op een groot gedeelte
van de provincie Rio Grande do Sul.

U r a g u a y . De grensscheiding met deze republiek is geregeld
b.j de tractaten van 12 October 1851 en 15 Mei 1852

Artikel 1 van het eerste tractaat bepaalt dat de grens zal
loopen van de monding van de Ghuy-rivier over de S. Miquel-
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tol aan do jaguarün overeenkomstig het «uti pasddefcis», terwijl
art. 8 § 3 van hot tweede tfaetaafc vaststelt dat de grens Ver-
der zal loopfin van laatstbedoelde punt, langs den rechter
oever van de Jagimrao tot aan hare hoofdbron in de vallei van
Acegtia en van di'ulr regelrecht over de flio Ncgrn, tegenover
de uitmonding van de 8. L u k , langs deze rivier tot aan den
berg Sant 'Anna eu van diy'tr langs de Qaamhiiii of Invenisda
rivier tot aan hare uittnonding in de IJraguay,

Uit liet vorenstaande zal men ontwaren dafc de meeste
grensscheidingen nog niet bepaald gijn.

Op grond van de hangende grensk^eêtien kan men dan
ook moeielijk de juiste uitgeslrfiktltisid van het rijk opgeven.

Volgens de nieuwe door de Braziliaanf-elte Eegeering uit-
gegeven kaart \an 1883 woslt die uitgestrektheid doof Prof.
Lauriaao José Martins Pealia gtachat op S,337j2ÏH viisrksote
tiioineters.

T«n eiiide «s;» beier svemelifc te künnm insbbeii vart de
gnwtte %'aa het keizerrijk*» ^j«f Ik ltferyi«fef dë liitgestfcktlieM
T8H dc verschülende provinciën van Brazilië, benevens die van
verschillende rijken van Europa, Amerika, Azië, Afrika en
Australië.'

EUROPA.

Oostenrijk-Hongarijë . . .
Duitsche Rijk
Frankrijk
Spanje
Zweden
Noorwegen
Groot-Brittannië
Italië
Enropeesch Turkije. . . .
Rumenië
Portugal
Griekenland
Bulgarije
Bosnië en Herzogewina . .
Servië
Zwitserland
Denemarken
Nederland
België

Rusland
Finland
Diverse staatjes en eilanden.

Te zamen. . .

Oppervlakte in
vierk. kilometers.

625.168
540,518
528,572
500,443
450,574
325,423
314,951
288,540
201,340
129,947
89,625
64,688
63,972
61,065
48,582
41,213
38,302
33,000
29,455

4,375,378
4.924,211

373,604
57,383

9,730,576

Bevolking.

37,869,954
45,234,061
37,321,186
16.333,293
4,565,668
1,913,500

35,246,562
28,452.639
5,305,500
5.376,000
4,550,699
1,979,423
1,998,983
1,326,450
1,700,211
2,846,102
1,969 039
4.060,580
5.536,654

243,586,504
81,598,569
2.028,021

530,320
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AZIË.

Siberië
Oneigenlijk China . .
Eigenlijk Thina . . .
Biitsch-Indië . .
Russisch Azië. . . .
Onafhankelijk Arabië .
Aziatisch Turkije . .
Nederlandsch-Indië . .
Perziè'
Siam
Afghanistan . . .
Kaukasië
Rirma
Annam
Japan
Philippijnen . . . .
Beludschistan . . . .
Engelsch Birma . . .
Korea
Himalaya Staten. . .
Cambodja
Onafhankelijk Malakka
Fransch Cochin-china .
Overige landen . . .

Te zamen.

AWERIKA.

Vereenigde Staten . . .
Brazilië (*)
Canada
Argentijnsche Republiek !
Mexico
Venezuela (t) . . . !
Bolivia . .
Peru ; "
Colombia . . . . ! !
Ecuador. .
chili . . . ! . ' ; ' "
Centraal-Amerika . ! !
Guyana |
West-Indische eilanden
Paraguay
Uraguay . . . ! ' "
New Foundland . ! !
Panama
Overige landen . ! . !

Te zamen. .

Oppervlakte in
vierk kilometers

12,469,524
7.531,074
4,024,690
3,525,097
3,017,760
2.507.390
1.889,000
1,698,757
1,648,195

726,850
721,664
472,666
457,000
440,500
382,447
296,182
276,515
229,351
236,784
234,000
83,861
81,500
59,456

1,570,587

44,580,850

9,331,360
8,337,218
8.301,503
2,835,969
1,945,471
1,137,615
1,297,255
1,119.941

748,850
643,295
537,187
465,485
461,977
244,478
238,290
186,920
110,670
81,823

447,831

38,473,138

C) De bevolking kan geschat worden op
9,930,470 vrijen

500,000 indianen en
1,000,000 slaven.

Bevolking.

3,911,200
21,180,000

350.000,000
248.833,564

5,036,000
3700,000

16,132,900
28 867,000

7,653,600
5,750,000
4,000,000
5,546,554
4,000,000

21000,000
36,357,212
6,300.000

350,000
3,707,646
8,500,000
3,300.000

890,000
300,000

1,597,013
8,678.311

795,591,000

50,442,066
11,108,291
4,324,810
2,400,000
9,577,279
2,075,245
2,325,000
3,050,000
2.774,000
1,146 033
2,420,500
2,667,000

347,600
4,617,450

293,844
438,245
161,374
226,000
20,663

100,415,400

11,430,478
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AFRIKA.

Sahara-gebied
Aequatoriaal g e b i e d . . . .
Egypte (Neder- en Opper-) .
West-Soedan en Boven-Guinea
Midden-Soedan
Galla- en Somali-landen . .
Tripoli en Fezzan . . . .
Portugeesche Bezittingen ter:
Westkust en
Oostkust
Marokko
Algiers
Matebele-land
Muata Samwo's gebied. . .
Kasongo's gebied . . . .
Vlarutse-Mambunda-gebied
Tunis
Britsche Bezittingen . . .
Madagascar
Transvaal
3ranje-Vrijstaat
Zulu-land
Swasi-land
Abyssinië
Overige landen

Te zamen.

At'KTBALIE.

Vastland van Austral ië . .
Nieuw-Guinea. . . . . .
Nieuw-Zeeland . . . . .
Melanesié
Tasmania . . . . . . .
Sandwich-eilanden . . . .
Polynesia
Miki 'onesië. . . . . . .

Austral ië . . . . . . .
Kuropa . . . . . . . .
Azië . . . . . . . . .
Amer ika
Afrika . . . , , . . .
Poollanden

Te zaaien . .

Oppervlakte in
vierk. kilometers.

6,180,426
3,972,880
2,900 836
1,993.046
1,714,984
1,897,038
1,033,349

809,400
991,150
812,332
667,065
344,083
344,947
342,491
268,377
116,348
677,218
591.964
285,363
107,439

40,036
14,035

333,279
3,384,167

29,823,253

7,627.83-2
807,956
272.989
145,855

67.894
17,008

9,791
3,530

8,952.855
9,730,576

44,580.850
38,473,138
2i>,«ï:},'253

4,478.200

136,038 872

Bevolking.

2,500,000
47,000,000
16,417,474
43,600,000
31 800,000
15,500,000
1,010,000

9,000,000
1,000,000
6,152,179
2,867,626
1,200,000
1,000,000
4,000,000

900,000
2,100,000
1,728,492
3,500,000

815,000
133,518
150,000

40,000
3,000,000

10,408,971

205,823,260

2,493,200
500,000
534,578
617,400
445,705

57,985
121,500
91,600

4,232,000
327,743,400
795,591,000
100,415,400
205.823.260

82,500

1,433,887.500
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DTCHTHFJD VAN BEVOLKTNG

KIROPA.

België

Nederland
Engeland

Italië

Duitsche Rijk
Frankrijk

Zwitserland
Oostenrijk-Hongaiijë
Denemarken

Portugal

Spanje
Griekenland

Turkije

Rusland

Zweden

Noorwegen

Siberië

AZIK.

Java en Madura (a)
—
—

Straits Settlements
—

Japan
Eigenlijk China

—
—

Britsch-Indië

—

Annam

Ceylon
Korea

Fransch Cochin-china

Philippijnen
Soenda-eilanden

Britsch-Birma

Kaukasië

Cambodja

Aziatisch Turkije
Birma

Siam

Perzië

AMERIKA.

—
—
—
—

—
—

—

*

—

—

—

—

—

Centraal Amerika

Vereenigde Staten

Mexico
Chili
Colombia
Panama
Peru
Uraguay

Ecuador
Bolivia
Brazilië
Venezuela (4)
Paraguay
Argentijnsche Republiek
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i'olgens Dr. A. PETERMAXX'S Mittheilunge.n 1882.

AFRIKA.

_

—
—

W.-Soedan en Boven-Guinea

—

—
Tunis

—
Aequatoriaal gebied

Kasongo-gebied
—

Port. Bezittingen, W.-kust
—
—
_

Abyssinië
—

Marokko
Galla en Soraali-landen
Algiers

—

Egypte
—
—
—
—
—
—

—

—
—
—

>ahara

-_

Al STRAMK.

—
—
—

—

—
—

Micronesië

—

—
Polynesië

—
—
—
—

—

z———
—

Nieuw-Zeeland

—

—
—

Vastland v. Australië

vierk. kilom.

188
167
123
112
104
99
95
87
84
71
71
69
61
51
48
46
41
36
33
31
27
26
26
22
21
17
16
16
16
12
12
12
12
11
11
10
9
9
9
8
8
8
7
6
6
6
5*
5
5
45
4
3
O5
a
22

i»

ï»
i '
0»
0*
0»
0»

(a) DP bevolking van
Java en Madura be-
staat volgens den
Regeerings-almanak
van Nederl.Indië 1884
uit:
European. 35,565
Inlanders 20,008,270
Chineezen 211,257
Arabieren 10,761
And. vreemde
oosterlingen 2,621

20,268,480

(4) Volgens l'An-
nuaire Statistique des
Etats-Unis de Vene-
zuela 1884.
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BRAZILIË.

Amazonas
Matto grosso
Para
Goyaz
Minas Geraes
Maranbaö
Bahia
Piauby
S. Paulo
Rio Grande do Sul. . . .
Parana .
Pemambuco
Ceani
Parahyha
Santa Catharina
Rio de Janeiro
Alagóas
Rio Grande do Norte . . .
Espirito Santo
Sergipe
Municipio Neutre . . . .

Te zamen . . .

KofBe-provinciën:

Minas Geraes
S. Paulo
Rio de Janeiro

Te zamen . . .

Yereenlgde Staten van
VENEZUELA.

B o v e n - O r é n o q u e . . . .
A m a z o n a s

" B o l i v a r . . . .
Y u r u a r i

' G u z m a n B l a n c o . . . .
" F a l c o n
* B e r m i i d e z . . . .

D e l t a
* Z a m o r a

C a u r a
* D e A n d e s . .
* L a r a . . . .

A r m i s t i c i o . . .
G o a j i r a

* C a r a b o b o . . . .
C o l o n i e G u z m a n B l a n c o
C o l o n
D i s t r i c t F e d e r a l . . . .
C o l o n i e B o l i v a r

Te zamen . . .

Oppervlakte in
vierk. kilometers.

1,897,020
1,370,651
1,149,712

747,311
574,855
459.884
426,427
301,797
290.876
236.553
221,319
128,395
104,250
74,731
74,156
68,982
58,491
57,485
44,839
39,090
1,394

8,337,218

574,855
290,876
68,982

934,713

310,310
235,566
229.796
210,164
187,823
93.815
83,532
65.667
65,317
58,458
38,134
24,085
18,526
9,348
7,732

555
431
117
22

1,639,398

Bevolking.

57,610
60,417

275,237
160 395

2,039,735
359,040

1,379,616
202,222
837,354
434,813
126,722
841,539
721686
376,226
159,802
782.724
348.009
233,979

82.137
176,243
274,972

9,930,478

2,039.735
837,354
782,724

3,659,813

18,478
18,240

267,251
18,799

503,756
188,903
55,677

240,635

301,420
238,157

34,696
163.401

1,595
137

70,198
645

2.421.988
NB. De met een • goteekende provinciën zijn de S t a t e n die de Unie uitmaken,

de overigen zijn Gebieden en Colonien, en het gebied van de Unie.
Van het grondgebied van de Vereenigde Staten behooren 381,910 vierk.

kilometers aan par t icu l ie ren en 1.257,488 vierk. kilom. woeste gronden
' r ' o f r^ü i , h f P ^ u l ' e r gebied, zijn: 123,208vierk. kilom. bouw-

giond, 246.400 vierk. kilom. weidegrond, 12,302 vierk. kilom. b o se h grond.
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Vereeiifgde Stale» van

MKXMO.

Chihuahua
Sonoia
Baja-California
Coahuila
Ialisco
Durango
Yucatan
Tamaulipas
Nuevo Leon
S. Luis Potosi
Veracruz
Oaxaca
Zacatecas
Guerrero
Campeche
Sinaloa
Miclioacam
Chiapas
Tabasco
Puebla
Mexico . . . . . . . .
Hidalgo
Guanajuato
Querétaro . ,
Agiiascalientes
Colima
Morelos
Tlaxcala
Districto Federal . . . .

Te zamen . . .

Oppervlakte in
vierk. kilometers.

272,716
201,600
152,847
152,517
126.825
110,463

84,585
75,191
74,033
71,210
71.116
70,838
68,596
68.568
67,539
67,152
55.693
43,930
32,935
31,120
25,972
21,693
20,276
8,300
7,199
7,136
4,536
3,898

231

2,001,715 1

Bevolking.

180,758
139,140

'23.195
104,131
994,900
190,846
285,384
144.747
194^861
506,799
504 970
718,194
413,603
308716

86,299
167,093
648,857
219,735

93,387
704.372
696,038
434,096
788,202
179,915
140,430

65,827
154,946
133,498
354,340

9,577,279

Diverse kofOelniideu.

AMERIKA.

Nicaragua
Guatemala
Honduras
Cuba . . . .
St. Domingo
Costarica
Haïti
S. Salvador
Jamaica
Portorico

AFRIKA.
Natal
Liberia
Bourbon

AZ1K.
S u m a t r a
S p a a n s c l i e b e z i t t i n g e n . .
C e l e b e s
J a v a e n M a d u r a . . . .
B a l i

Ce.vlon
B r i t s c h - I n d i ë 1 . . . .

(KoOie area Madras eu Bombay.)

Oppervlakte in'
vierk. kilometers,

133,800
121.140
120,480
118,833

53,344
51,760
23,911
18,720
10,859

9,144

48,560
37,200

1,979

443,234
296,182
200,132
131,733

5,396

63,976
500,000

Bevolking.

300,000
1,252,497

350.000
1,424.649

250,000
185,000
550,000
554,785
580,804
754,313

364,338
1,068,000

176,648

3,802,000
6,300,000
1,000,000

20,268,480
200,000

2 606,930
68,800,000

Bevolking per
vierk. kilom.

2
10

3
12

5
4

23
30
53
82

7»
28»
89

8
21

5
154

37

41
137
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Het grootste gedeelte van liet keizerrijk bestaat uit één hoog-
vlakte, gelegen tusschen den Atlantischen Oceaan en de groote
continentale waterscheidingen van de bekkens der Amazonen en
Paraguay-rivieren, die, bijna verbonden door het dal van de
Madeira en dat van haren bijstroom de Guaporé, de westelijke
grens vormen van liet plateau en het bijna zoo niet geheel
afsnijden van het bergachtig plateau der Anden. liet keizerrijk
bevat tevens een deel van het Guayna-plateau, bijna de geheele
uitgestrekte vlakte van den Amazonen-stroom en een aanzienlijk
gedeelte van die van Paraguay.

Behalve deze vier natuurlijke verdeelingen, is er ook een
Atlantische kuststreek, bevattende een smalle strook, tusschen
den Oceaan en de oostelijke grens van het groote continen-
tale plateau.

De algemcenc verheffing van de hoogvlakte bedraagt van
300.tot 1000 meters, terwijl de bergen zich 1000 ;\ 2000
meters boven deze hoogte verheffen. Ofschoon de Braziliaansche
hoogvlakte gewoonlijk als zeer bergachtig wordt voorgesteld,
bestaat zij toch voor een aanzienlijk deel slechts uit groote
tafellanden, die, wegens de diepe insnijdingen van de uitgestrekte
rivierdalen , zoo golvend zijn geworden, dat zij er tamelijk berg-
achtig uitzien.

De werfc/yfe gebergten — zoo wij deze uitdrukking beperken
tot de. verheffingen, gevormd door hooger gelegen lagen zijn
hoofdzakelijk gelegen in de oostelijke en zuidelijke deelen van
het rijk en kunnen geacht worden /wee groepen te vormen,
nagenoeg gescheiden door de hooge tafellanden aan de Parand,
en S. Francisco bekkens.

De oostelijke of Maritieme groep loopt langs de kust van
den Atlantischen Oceaan, op korten afstand van de zee, namelijk
van het noord-oostelijk deel van het vasteland, nabij kaap
S. Roque, tot aan of nabij de zuidelijke grenzen van het
keizerrijk.

De centrale of Goyaz-groep beslaat een deel van de zuidelijke
helft der provincie Goyaz en een deel van de provincie Miuas
Geraes, ten westen van de S. Francisco rivier en wordt aan
de Maritieme groep verbonden door een dwarsketen, welke zich
westwaarts door het zuiden van de provincie Minas Geraes
uitstrekt.

Deze dwarsketen vormt met de bergen van de Goyaz-groep
een gedeelte van de oostelijke en westelijke waterscheiding vanDownloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:07AM
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het vaste land en is meer algemeen bekend onder den naam van
Serra des Vertentes, een e oneigenaardige benaming, wijl een
aanzienlijk gedeelte, van de waterscheiding eigenlijk niet berg-
achtig is.

Het gebergte van de oostelijke groep vormt eene lange en
betrekkelijk smalle strook, van omstreeks 20 mijlen breedte in
de provinciën ten zuiden van Ilio de Janeiro, terwijl het zich
tot 4 a 5 maal die breedte uitzet in het zuidelijk gedeelte van
de provincie Minas Geraes, om méér noord-oostwaarts tot nabij
de S. ÏYaucisco rivier zich te vernauwen tot een breedte van
50 tot 60 mijlen.

In de provinciën Parami, S. Paulo, Rio de Janeiro, Espirito
Santo en het zuidelijk gedeelte van de provincie Minas Geraes,
waar deze groep hare grootste uitbreiding verkrijgt, bevinden
zich twee onderscheidene parallelketens, nl. de Serras do Mar
en da Mantiqueira, die zich van het zuidwesten naar het
noordoosten uitstrekken.

De hoogste punten in eerstgenoemden keten zijn de toppen
van het ürgel-gebergte, tegen den noordelijken achtergrond van
de baai van Rio de Janeiro, die een hoogte bereiken van 2232
m., terwijl in de laatstgenoemde bergenreeks, juist ditiir waai-
de drie Aq^ïe-provinciën Rio de Janeiro, Minas Geraes en S.
Paulo elkander naderen, de Itatiaia als de hoogste top (2712
m.), zelfs van het ganscherijk, beschouwd wordt. Tets ten noor-
den van de parallel keten van Rio de Janeiro gaat de reeks
der hooge toppen van de serra da Mantiqueira, die in eene
noord-oostelijke richting voortloopt, over op eene zijtak, die,
onder den naam van serra do Espinhaco, zich met eene geringe
buiging naar het oosten noordwaarts uitstrekt, langs den
oostelijken rand van het S. Francisco bekken.

De hoogste punten van deze keten zijn de Itacolumi (1752 m.),
de Caraca (1955 m.) nabij Ouro Preto, de Piedade (1783 in.)
en de Itambé (1823 in.) in het district Diamantina.

De bergen van deze oostelijke groep worden lager ten noorden
en ten zuiden van de drie bovengenoemde provinciën, terwijl
zij ten noorden van de S. Francisco zich vertoont als korte
onsamenhangende ketens en geïsoleerde toppen.

De westelijke berggroep bestaat uit ten minste &;ee onder-
scheidene ketens, namelijk die van de serras da Canastra en
Matta da Corda, welke zich uitstrekken in eene over het alge-
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ineen noordelijke richting van at' de bronnen der S. IVaucisco
tot aan den zuidelijken rand van liet bekken van haar
grooten westelijken bijstroom de Paracatil en de bergen van
zuidelijk Goyaz, die eene noordoostelijke richting aannemen,
tusschen de bronnen van de Tocauthis-Araguaya en die van de
Parana.

Eerstgenoemde bergketen is een uitlooper van de breede
westelijke zijtak van de serra da Mantiqueira, welke het zuidelijk
gedeelte van de provincie Minas Geraes doorsnijdt. Haar hoogste
punt (1282 in.) draagt mede den naam van serra daCanastra,
en bevat de bronnen , waaruit de S. Francisco-rivier gevoed wordt.
De grenzen en de uitgestrektheid van de tweede bergketen
kunnen nog niet met juistheid bepaald worden, wijl de geolo-
gische gegevens van die streek nog te gering zijn om dnïirop
eene onderscheiding te gronden tusschen de werfel^'&e berg-
keteuen en de hoogere of lagere verhevenheden, welke meer
aan de uitschuriug of doorgroev iiig van de horizontale laag
haar aanzijn te danken hebben, De hoogste punten van dit berg-
stelsel zijn de Montes Pyrineos nabij de stad Goyaz; zij worden
geschat op 2310 in. en 2932 m.; vermoedelijk is eerstgenoemd
cijfer als het meest juiste te beschouwen.

De groote tafellanden , van horizontale of bijna horizontale
ligging, van de Braziliaansche hoogvlakte zijn die van de
Parand, Amazonas, S. Francisco en Parnahyba bekkens.

Dat van het Paranu-bekken, dat geacht kan worden ook het
bekken van de Uraguay te bevatten, bestaat uit het grootste
gedeelte van de provinciën Eio Grande do Sul, S. Cathariua eu
S. Paulo, een deel van Zuid-westelijk Minas Geraes eu zuidelijk
Go.jaz, benevens het hooggelegen gedeelte van de provincie
Matto Grosso, en dat deel van de republiek Paraguay, dat tus-
schen de Parana en de Paraguay-rivieren besloten is.

De hoogste verheffing langs de oostelijke grens van de
provinciën Parami en S. Paulo wordt op 1000 meters geschat;
terwijl de algemeene hoogte een paar honderd meters minder
wordt naar het Zuiden en Westen, niet alleen wegens de af-
spoelmg, maar ook uit hoofde van eene algemeene verlaging
van de oppervlakte.

Het Amazonen-plateau, bevat het grootste gedeelte van de
provinciën Matto Grosso en Goyaz, een aanzienlijk deel van
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Zuid Para en een betrekkelijk klein stuk van zuidoostelijk
Amazonas en westelijk Maranhao.

Het wordt besproeid door de: Toeantius-Araguaya, Xingii,
Tapajos en het benedengedeelte van de Madeira-rivier met haren
zijtak de Guaporé; — welke, allen het plateau verlatende, een
reeks • van watervallen en stroomversnellingen vormen op om-
streeks 100 tot 200 mijlen afstands van de Amazonen-rivier.
De zuidelijke rand van dit uitgestrekte tafelland bestaat uit
eenc glooiing van S00—1000 meters hoogte, juist tegenover-
gesteld aan de waterscheiding van de Paraguay en de Guaporé-
riviereu, waaraan ine7i den naam heeft gegeven van Serra
dos Parecis.

Het tafelland van den S. IVancisco-stroom ligt hoofdzakelijk
ten westen van die rivier, in het westelijk gedeelte van Minas
Geraes en Bahia, en verheft zich tot eene hoogte van omstreeks
S00 meters.

Het is onzeker of het zich al of niet uitstrekt tot over de
waterscheiding, in dien zin dat het met de valleien van de
Tocantins en de Parnahijba een samenhangend geheel vormt.

Het Parnahijba-plateau omvat de geheele of bijna de. geheele
provincie Piauhy, een gedeelte van Zuid-Maranhao en van
westelijk Ceani en hangt wellicht samen met het Amazonen-
tafelland en wel door de waterscheiding van de Parnahijba- en
Tocantins-ri vieren.

Al deze tafellanden worden diep gegroefd door talrijke
rivierdalen, zoodat zij bijna overal een bergachtig aanzien
hebben; de ruggen en verhevenheden tusschen die valleien
en dalen worden gewoonlijk ten onrechte voorgesteld, zelfs op
de bestaande kaarten van Brazilië, als zoovele bergreeksen en
ketenen.

Het Braziliaansche gedeelte van het Guyana-plateau is zeer
onvolkomen bekend.

Bergketenen van 2000 meters en hooger vormen daar de
waterscheiding tusschen de rivieren, die zeewaarts stroomen en
die, welke hare wateren in de Amazonen uitstorten.

Het hoogland nadert tusschen de monding van de Rio
Negro en de zee, op onderscheidene punten en op slechts
weinige mijlen afstand, eerstgenoeinden reuzenstroom.
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Deze streek wordt besproeid door de Rio Negro en haar
affluent de Rio Branco, benevens door een aantal kleinere
rivieren, waaronder de Tamunda, de Trombetas, Paru, Iary,
en de Araguary de voornaamste zijn.

Het groote Amazonen-dal is betrekkelijk smal in het
beneden-gedeelte, van de monding van de Rio-Negro af;
de gemiddelde breedte bedraagt toch in dat gedeelte slechts
100—200 mijlen.

In het boven-gedeelte, tusschen de Rio Negro en de Madeira-
rivier en den voet der Andes wordt het aanmerkelijk breeder,
zoodat het den vorm aanneemt van een flesch.

De Amazonen-rivier is over het algemeen omzoomd door lage
alluviale vlakten, dikwerf van aanzienlijke breedte, die aan
periodieke overstrooinhigen onderhevig en bedekt zijn met on-
diepe meren en talrijke zijspruiten zoowel van de groote rivier
als van den benedenloop barer bijstroomen, üe hoogere landen
zijn 61 wel vlakten van minder dan 300 meters hoogte, gevormd
door verschillende afzettingen, eigenaardig aan deze streken, 6f
worden gevormd door de uitloopers van de aan weerszijden ge-
legen continentale plateaux., dan wel door die van de ten
westen gelegen Andes-keten.

Het Braziliaansche gedeelte van het Paraguay-plateau omvat
het bovengedeelte van de onmetelijke, vlakten van het bekken van
de rivier van dien naam, welke een groot deel vormen van de
Argentijnsche Republiek, van Paraguay en Oost-Bolivia. Deze
vlakten liggen eenige lionderden meters beneden de algemeene
hoogte der plateau-landen , die hen insluiten en van de talrijke
bergvertakkingen en uitloopers, die boven hen uitsteken.

Zij zijn voor het meerendeel slechts weinig verheven boven
de oppervlakte van de Paraguay-rivier en hare zijtakken, die
hen doorsnijden, zoodat groote. gedeelten er van gedurende liet
regenseizoen in moerassen en meren worden veranderd.

De atlantische streek bestaat uit een strook laag land, over
het algemeen slechts eenige mijlen breed, tusschen den Oceaan
en den zoom van het Centrale plateau.

Ten zuiden van Rio de Janeiro bestaat zij uit lage zand-
vlakten, vol binuenplassen of lagunen en uit de lage vertak-
kingen van het plateau.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:07AM
via free access



GEOLOGISCHE KAART
VAX

BRAZILIË

Orville Jl.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:07AM
via free access



17

Ten noorden van genoemde hoofdplaats heeft men in deze
strook, behalve zandvlakten, nog vrij hooge heuvels (morros)
en tafellanden, van een aan deze kust eigen formatie, welke
zich echter niet boven eene hoogte van 100—200 nieters verheffen.

Omtrent de geologie van het uitgestrekte Braziliaansche Rijk
is nog betrekkelijk weinig bekend.

Vóór het jaar 1807 waren de fossielen der braziliaansche
formaties zoo goed als onbekend, daar de onderzoekingen van
Eschwege, Sellow, Martius, Pissis, d'Orbigny en anderen zich
uitsluitend bepaalden tot de kennis van de aard- en delfstoften.
En ofschoon de resultaten van die nasporingen zeer belangrijk
waren, zoo konden daarop noch de identiteit noch de classifi-
catie der grondlagen gebaseerd worden, wijl zij door geene
waarnemingen op het gebied der fauna en flora van de voor-
wereld konden worden versterkt of gestaafd.

De grondslag van eene eigenlijke paleontologische verdeeling
werd gelegd door de laatste onderzoekingen van Hartt en zijne
medehelpers en, hoewel er slechts een begin gemaakt is, heeft
men daurdoor toch een juister inzicht in den geologischcn bouw
van het land verkregen.

De basis van het groote braziliaansche plateau bestaat uit
oude metamorphische rotslagen, welke, het grootste, deel vor-
mende van de voornaamste bergketenen en bergachtige tafel-
landen , bovendien nog te voorschijn treden in geïsoleerde ruggen,
overal waar de jongere steeplagen van de oppervlakte zijn weg-
gespoeld.

Zoo worden zij in alle deel en van het rijk teruggevonden
op den bodem van schier alle rivierdalen.

Zij worden onderverdeeld in twee groote lagen, waarvan de
oudste, bestaande, uit kristallyne rotsen, zooals graniet, syeniet,
gneiss en micaschist, door Ilartt gebracht wordt tot het Lau-
rentisch tijdvak der Noord-Amerikaansche geologen, eene clas-
sificatie, welke volkomen bevestigd is door de ontdekking op
verschillende punten van de, die laag kenschetsende Kozoon
Canadense.

De tweede, minder volkomen gekristalliseerde laag bestaat
uit kwarts, schists benevens uit ijzer- en kalkhoudendc mi-
neralen.

Deze kan met bijna evenveel zekerheid gebracht worden tot
het Huronisch tijdperk.
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Het Laurentisch bergstelsel is liet meest ontwikkeld in de
streken van de serras do Mar en da Mantiqueira, alwaar het
de voornaamste hoogten vormt.

Het komt tevens voor in al de andere gebergten; maar is
diuir ondergeschikt aan het Iluronisoh stelsel of aan de jongere
formaties, waar deze zich als verhevenheden van een bergachtig
karakter voordoen. In de serra da Mar zijn de meest voor-
komende rotsen van granietachtig gneiss.

Wegens den overvloed en de grootte van de daarin voor-
komende veldspaath-kristalleu hebben die rotsen vaak een
porphierachtig aanzien, te meer wijl de lagen niet duidelijk te
onderscheiden zijn.

Zij vertooneu zich ouder den vorm van prachtige hooge
koepelbogen en scherpe naalden in de bergreeks langs de kusten
van Rio de Janeiro, S. Paulo en Paranu. Een groot gedeelte
van deze gneiss is granietachtig.

Ofschoon ook de voornaamste hoogten in de serra da Man-
tiqueira uit graniet en granietachtig gneiss bestaan, zoo hebben
de schistose gneiss en de micaschist daar toch de overhand.

Marmer-gesteenten vindt men weinig in deze formatie en
alsdan komen zij voor in zeer dunne en uitgestrekte lagen. Het
Laurentisch stelsel is ook niet rijk aan mineralen van oecono-
mische waarde, zoodat het in dit opzicht aanmerkelijk slechter
bedeeld is dan de andere laag. Uitgestrekte bedden ijzerhou-
dende mineralen komen er echter voor, terwijl in de opperlagen
er van het goud hier en daar wordt aangetroffen.

In oostelijk Minas Geraes worden verschillende edelgesteenten
gevonden als: Cn/soZiefen, -4ywa-»aarmAa, groene en roode towr-

ame%s/en, benevens doorschijnende anrfa/Msie/e» en
(s/wöfrwneew), die min of meer worden geëxploiteerd.

In dezelfde streek komen ook schoone graphietlagen voor.

Het Huronisch stelsel is vooral kenmerkend in de streken
van de serras do Espinhaeo, da Canastra en Matta da Corda
en van de bergen van Goyaz, daar waar deze de grootste hoog-
ten bereiken.

Het komt, in vereeniging met het Laurentisch stelsel, ook
voor in het bergachtig tafelland van Zuidelijk Minas Geraes,
in het zuidelijk gedeelte van de Serras da Mantiqueira en da
Mar, in de geaccidenteerde streek van het boven-Paraguay-dal en
over liet algemeen bijna overal in die valleien, waarin de oorspron-
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kelijke metainorphische rotslagen dooi' afspoeling zijn ontbloot.

De hoofdbestanddeelen van de rotsen aan dat stelsel zijn:
chloriet-leien en leiachtige gliinmerhoudende kwartsieten, vaak
buigzaam, en waaraan de naam is gegeven van /ïaco/wwiie/.

De mica van deze rotsen wordt vaak vervangen door mica-
houdend ijzer, in welk geval aan deze bizondere rotssoort de
naam van J/oAirie/ wordt gegeven; deze rotssoort gaat bij het
verdwijnen van de kwarts over in massieve bedden van Aeme-
tóei of zeldzamer van maywetóei. Deze ijzerhoudeiide beddingen, die
bizonder overvloedig voorkomen, en zich vrij ver uitstrekken,
maken de streken van Brazilië, waar het Huronisch stelsel de over-
hand heeft, tot de rijkste ijzererts bevattende deelen der wereld.

Het verweeren dezer ijzerhoudeiide rotsen doet op de opper-
vlakte er van een korst ontstaan van een zeker conglomeraat
van jongere dagteekening, bestaande uit massief door liinoniet
verbonden ijzererts, meer bekend onder den naam van fopara-
Aoacari^a, — welk conglomeraat vaak oppervlakten bedekt van
verscheidene mijlen uitgestrektheid.

Het bijna algemeen schistose karakter der Huronische lagen
geeft een eigen aardig gekarteld, taudvortnig Vöarköiueu aaH
de bergen, waarin zij de voornaamste hoogten vönneii, = in
tegenstelling met de uaiihl- en koepel vfirmlp bergen van liet
Laurentisch stelsel.

Gelijk reeds gezegd is, word™ in die lageü dis groote be=
waarplaatsen gevonden vau tic Braziliaanselie mineralen.

De buitengewone overvloed van ijzererts van de beste söört
is reeds opgemerkt.

Zij levert de grondstof aan m i aanzienlijk aantal klftitie
smeltovens. die echter op eeiie bejjerktu schaal werküli=

Bijna al het goad, dat ut Brazilië ia de verschiHeiidjj j)ro=
vinden Miuas Gera«s, S. Paulo, Par-and, Ü Ö J M , Matte Giiissu
en Bah ia gewonnen werd, is uit deze streken gedolven, &f uit
mijnea, of uit tic alluviale lagen, die uit de VBrwéërinpppfe
ducte« Ban bsdoeide refasyi zijn ont«teau=

Het iJKer-coa^loHteïaat «f ie/^ssAssesffl^a ia over *3fiïi«
uitgestrektheid oiitgoriiseB, da»r } ï«i i /^ i r i^ , waarait hei

üjk tefeat, vaak aeer rijk ïs aaa gösd, liëtwëlk të v«öf=
komt i« «ie os»i"^elffafige lageöt gfivenftj} Jsöf ÖW

meaga^l vau ijzer «31 Bfmiïïêtea-^jxf&t «tó to» ifa
w ; ^ ^ ^ g e i ^ * m werft « saaf liet gëhijlii

de hrmrilisaitsshe ge^Lt^Elen risp® m
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In de andere rotsen van dit stelsel komt het goud voor in

kwarts-adereu, vermengd met zwavel-ijzerverbindingen, arsenic
en, ofschoon minder veelvuldig, met koper, bismuth, lood en
antimonium-ertsen. Verscheidene van die pyriet-houdende gangen
zijn zeer lang en omvangrijk.

De topaas-mijnen van Ouro-Petro zijn gelegen in de aderen van
/i^omarjra en kwarts, die door de lagen van dit stelsel gaan.

Lang heeft men vermoed, dat er samenhang bestond tussehen
de Huronische lagen en de diamant bevattende alluviums van
de provinciën Minas Geraes, Goyaz, Matto Grosso en Baliia;
de laatste, onderzoekingen van Derby en Gorceix hebben dan
ook bepaaldelijk bewezen dat nabij Diamantina de diamanten
slechts voorkomen in aderen , bijna overeenkomende met de topaas
bevattende gangen nabij Ouro-Preto, en evenals deze verbonden
zijn met de Huronische leilagen.

Het is daarom waarschijnlijk, dat zij overal in Brazilië den-
zelfden oorsprong hebben en dat de grintlagen , waaruit zij, met
uitzondering van een enkele mijn, uitsluitend getrokken zijn,
hun ontstaan verschuldigd zijn of onmiddelijk aan die rotsen
of aan andere jongere formaties, die uit hunne verweerings-
producten zijn voortgekomen.

De serra do Espinhaco is over een groot gedeelte zijner lengte
in noordelijk Minas Geraes en Centraal Bahia, overdekt door
een groote zandsteen laag, die nu en clan in andere gesteenten
overgaat, en die in hare schoonste gedeelten een sterke over-
eenkomst vertoonen met de Itacolomiet van de Fluronische for-
matie, waarmede zij over het algemeen verwisseld wordt.

Zij ligt in breede enkelvoudige bocliten op de hooge zoomen
van de Laurentische en Huronische lagen.

Daar zij geene fossielen heeft opgeleverd, is de geologische
ouderdom er van nog twijfelachtig; echter kan men haar, met
vrij groote zekerheid tot het Siluriscli tijdvak brengen. Hoogst-
waarschijnlijk moet een gedeelte van de zandsteenlagen, in de
gebergten, welke de waterscheiding vormen tussehen de S. Fran-
cisco en Tocantins en de Amazonen- en Paraguay-bekkens, mede
tot hetzelfde tijdvak gerekend worden.

Het zuidelijk einde van de Mantiqueira in het zuiden van
S. Paulo en in Parana, benevens eenige van de bergen aan
den zoom van het Continentaal plateau, oostelijk van de serra
do Nspinhaco in Noordelijk Bahia en Sergipe,"bieden nog ecne.
andere formatie aan, bestaande uit zandsteen, klei en kalksteen,
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die vermoedelijk van jongere dagteekening is dan de JIuronische
en misschien tot de Silurische periode moet gebracht worden,

De tafellanden van het Parana-bekken bestaan voor het
grootste deel uit horizontale of bijna horizontale zandsteen-
beddingen en klei en kalklagen, waarvan een aanzienlijk ge-
deelte, zoo niet alles behoort tot de Devonische en -S/eew/fcooJ-
perioden.

Tot nu toe is het nog niet gelukt de juiste verdeeling en
grenzen van deze twee formaties te bepalen.

Blijkens hare fossielen weet men slechts dat de Devonische
formatie een groot gedeelte van de Campos Geraes van Parana
bedekt.

De lagen uit het Steenkool-tijdperk bedekken een veel grootere
oppervlakte, meer ten westen van genoemde provincie, ten
zuiden en in het midden van S. Paulo, benevens in de pro-
vinciën S. Catharina en Rio Grande do Sul.

Beide formaties komen waarschijnlijk ook voor in het westelijk
deel van Mïnas Geraes en in Matto Grasso.

In de drie eerstgenoemde provinciën zijn steenkolenlagen ge-
vonden, in Rio Grande do Sul worden eenige zelfs reeds ge-
ëxploiteerd. De lagen van deze beide formaties worden door-
broken door talrijke en uitgestrekte dijken van rfiorie/, welks
verweerings-prodnet een donker-roode aarde oplevert, — Jerra-
rara genoemd — welke om han vruchtbaarheid beroemd is.

Ten westen van de lagen uit het Devouisch en Steenkool-
tijdvak , wordt een zeer groot deel van het centrum van het Parana-
bekken ingenomen door zandsteenlagen, vergezeld van talrijke
dijken en lagen awj/^a/oirf frapp ', wat aanzien en bestanddeelen
betreft, veel overeenkomende met de trass-vormingen in Europa
en Noord-Amerika, waaraan voorloopig moet worden verwezen.

Die formatie bedekt in Santa Catharina den oostelijken zoom
van het grootc plateau, en vormt uitgestrekte ribben en hoog-
vlakten ten westen van de provinciën Ilio Grande do Sul,
Parana en S. Paulo.

Vooral in de amygdaloide trap]) worden schoone amethysten
en agaten gevonden, welke in aanzienlijke hoeveelheden worden
uitgevoerd door de zuidelijke provinciën van Brazilië en dooi-
de naburige republiek Uraguay.

i Eene eenigszins verouderde engelsche benaming van
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Tndien deze trapp-vorming, zooals er reden besiaat om te
veronderstellen, tot het secondaire tijdvak behoort, dan is het
waarschijnlijk dat een groot deel van den zandsteen , wdke haar
vergezelt, ook tot hetzelfde tijdvak gebracht moet worden.

De tafellandcn van het Amazonen-plateau zijn, even als die
vau het Parana-bekken, voor het sneerendeel samengesteld uit
zandsteen en klei, die op mctamorphische rotsen rusten, welke
iu de rivierdaleu ontbloot liggen.

Daar tot nu toe nog geene fossielen daarin zijn gevonden, kan
de geologische ouderdom dezer lagen nog niet bepaald worden.

D'Orbisny bracht de beddingen in de nabijheid van den
mond der Gunporé tot het Steenkool-tijdperk, waarschijnlijk wij]
zij eenige overeenkomst hebben met de, fossielen bevattende,
steenkolenlagen van Üosteiijk-Bolivia.

Zoowel de Devonische als de Steenkool-formaties zijn verte-
genwoordigd langs den Amazonen-rand van het plateau, en het
is zeer waarschijnlijk, dat deze lagen zich uitstrekken tot op
het plateau zelf — minstens een gedeelte van bedoelde tafel-
lauden vormen.

De klaarblijkelijke overeenkomst tusschen de Amazonen- en
de Parana-tafellanden versterkt deze zienswijze.

Van den anderen kant, mag men veronderstellen, dat de
secondaire lagen van de Parnahyba- en S. Francisco-bekkens,
zich over de waterscheiding van het Tocantins-bekken uitstrekken
en een deel uitmaken van het Amazonen-plateau.

Boven en behalve de reeds genoemde formaties, aan weers-
zijden van het S. Francisco-bekken, heeft men nog twee,
misschien drie formaties in het midden er van ontdekt.

A. De eerste en oudste bestaat uit harde en blaauwachtige
zandsteenbeddingen, gedeeltelijk reeds veranderd in lei- en
kalklagen, welke, volgens de aanwijzingen van de weinige fos-
sielen , die zij bevatten, gebracht kunnen worden tot de Silurischc
of Devonische tijdvakken.

Deze lagen zijn verbroken en vertoonen enkelvoudige plooijen.
Daardoor worden de kalklagen aan de oppervlakte ontbloot,
hetgeen het denkbeeld heeft doen geboren worden, dat zij de
predomineerende gesteenten zijn van het stelsel, — een minder
juiste gevolgtrekking, omdat, met het oog op hare dikte, de
andere lagen belangrijker zijn.
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Die lagen vormen hooge ruggen aan weerskanten van de

vallei, en loopeu evenwijdig met de bergen van liet Huroni-
sche tijdvak, ofschoon zij, naar het schijnt, zich niet tot de
hoogten van deze verheffen.

Dergelijke en vermoedelijk identieke formaties komen ook
voor in de vallei van de Tocantins en in Centraal Bahia, ten
oosten van de Serra do Espinhaco.

Salpetergroeven worden veelvuldig gevonden in de kalk-
lagen van deze groep, waaruit Lund eene schoone verzameling
heeft bijeen gebracht van overblijfselen van zoogdieren uit liet
quaternaire tijdvak

Zilverhoudend looderts komt op verschillende plaatsen voor.

B. De tweede formatie bestaat uit horizontale bedden van
zandsteen en lei-lageu, die uitgestrekte plateaux vormen in
het bovengedeelte van de vallei, ten westen van Minas Geraes
en Bahia.

Deze beddingen hebben nog geene fossielen geleverd, waarop
men haren geologisclien ouderdom zou kunnen bepalen.

Door de meeste schrijvers worden zij gebracht tot het secon-
daire en door sommige tot liet tertiaire tijdperk, terwijl anderen
ze tot de Steenkool of de Devonische formaties aan het Paranii
bekken rekenen.

C. In het lagere gedeelte van de vallei, in de provinciën
Pernambuco, Bahia en Alagöas, komen zand- en leisteen van
eenigzins verschillende samenstelling voor, welke krijtfossielen
hebben geleverd en waarschijnlijk in verband staan met de
formatie van het Parnahyba-bekken.

Ofschoon zij van dezelfde formatie schijnen te zijn als de
hierboven sub B bedoelde lagen, zoo bestaan er redenen om te
veronderstellen dat zij in werkelijkheid van elkander verschillen.

In deze geheele streek is de grond doortrokken van zout, en
is liet d;iurom waarschijnlijk dat men diij'ir zoutlagen zal aantreffen.

Het Parnahyba-bekken bestaat schier uitsluitend uit een
groote zandsteenformatie, waarin kalkachtige kernen ofnodulen
gevonden worden, die uitstekend geconserveerde versteende vis-
schen bevatten uit het Krijttijdperk.

Gelijke formatie komt ook voor in de provincie Ceani, eenig-

zins buiten de grenzen van het bekken.
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De ter/iaire formatie wordt vertegenwoordigd op verschillende
punten van het plateau, zooals in de Üpper-Parahyba en Opper-
Tiété valleien in S. Paulo en op onderscheidene plaatsen tus-
schen de bergen van Minas Geraes, door kleine bekkens van
.sroeAvatervorming, waarin zich vaak %wieiew bevinden.

Gelijksoortige afzettingen zullen vermoedelijk ook op andere
punten in de rivierdalen voorkomen; daarentegen worden nergens
op het groote continentale plateau 2ow<water formaties van
het tertiaire tijdperk aangetroffen.

Het (/waferaaire tijdvak wordt vertegenwoordigd door rivier-
en moeras-afzettingen en door een korst, welke een groot ge-
deelte van het plateau bedekt en welker ontstaan is toe te
schrijven aan atmospherische inwerkingen.

Werkelijke-afzettingen uit de ijsperiode komen, voor zoover
bekend, binnen de grenzen van het rijk niet voor, ofschoon er
vele nog niet duidelijk bepaalde afzettingen zijn, welke door
eenige geologen tot dat tijdperk worden gebracht.

Uit het weinige, dat bekend is van het braziliaansche ge-
deelte er van, mag worden afgeleid, dat het geheele Guyana-
plateau van nagenoeg dezelfde geologische structuur is.

De fundameuteele rotslagen behooreu tot de Laurentische en
Hurouische formaties, terwijl de hoogste bergen omkorst zijn
door een groote zandsteenlaag van nog niet gedetermineerde!!
ouderdom, maar die vermoedelijk met die van de Serra do Espin-
haco kan worden gelijk gesteld. Aan. den zuidelijken rand van
het Amazonen-plateau, rusten de tafellanden op kristallijnen
rotslagen; hoe ver deze zich echter uitstrekken over het plateau
zelf, is nog niet onderzocht.

In ,het Amazonen-bekken komen de boven-Silurische, Devoni-
sche en Steenkool-formaties, elk met hare eigenaardige fossielen -
welke vooral in de beide laatste formaties zeer rijk en ge-
varieerd zijn, - voor, in het nauwe gedeelte der vallei be-
neden den mond van de Rio Negro.

Zij bestaan uit zandsteen en lei-lagen, vergezeld van kalk-
steen mt de Steenkoolperiode en komen voor in lan«e, doch
betrekkelijk smalle strooken of banden aan de oevers der
nvier en strekken zich uit tot aan den rand van, vermoedelijk
zelis tot over het plateau.

Een gedeelte van de Silurische lei-laag is aluinhoudend.
Dionet-dijken zijn hier talrijk en uitgestrekt.
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De lagen van fee ririn formaties gijn min of meer veriinskea,
en hebben in het algemeen van wcêrsxijdcn ecae ssaehte helling
uaar Itet midden van de vallei.

Nabij fle stat! Monte Alegrc? vortooneu aij echter «m plooi
van tegenovergestelde helling, waarin sdjn ingesloten heddiiigcii
van zandsteen mot versteende bladeren , —i&ee^fe&JKSi, welkt
vermoedelijk uit d« Krijtperiode afkomstig zijn.

Uoveu deze oudere formaties bevinden zich horizontale buddt-n
van zachte, prachtig gekleurde zand- on kleikge», welke Lafcl-
vormige henvds of morros vormen, van ongeveer .'500 meters
hoogte, er» welke waarschijnlijk tot het tertiaire tijdperk ge-
rekend moeten worden.

De laaglanden, nabij den riviermond, behooren vermoedelijk
tot de jongere formaties van hetzelfde, tijdperk.

In de boven-Amazonen-streek, komen de formaties uit de
Krijtperiode, met kenschetsende fossielen van reptiliën, voor uuu
de Purus-rivier, terwijl tertiaire afzettingen, waarin zich %-
nieten en een overvloed van versteende schelpdieren, — vooral
van de brakwater-typen bevinden, eene aanzienlijke uitge-
strektheid beslaan langs de Amazonen, aan weerszijden van de
Peruaansche grens.

De uitgestrekte laaglanden van het Amazonen-bekken worden
gevormd door afzettingen uit het jonge tertiaire en quaternaire
tijdvak , en zijn, aangezien zij zicli slechts eenige duimen boven
den waterspiegel der rivier verheffen, voor een aanzienlijk deel
aan periodieke overstroomingen onderhevig.

Het Paraguay-bekken wordt ingenomen door de lage vertak-
kingen van de verschillende bergformaties van liet plateau èn
door de Pampa-formatie, bekend om hare fossielen van reus-
achtige zoogdieren.

Deze formatie is van het tertiaire en quaternaire tijdvak,
ofschoon het niet onwaarschijnlijk is dat zij uit nog oudere
vormingen bestaat aan de grenzen van het bekken.

De geologische bestanddeel en van de Atlantische strook be-
staan , behalve uit de uitloopers van de plateau-formaties, de
zandvlakten en moerasvonningen van jonge dagteekeniug, voor-
namelijk uit een reeks van krijtrotsen, die in geïsoleerde
groepen voorkomen in de provinciën ten noorden van Bahia
en uit eene tertiaire formatie, welke bijna de geheele kust
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volgt van af Rio de Janeiro tot aan den mond van de Amazonen-
rivier.

De eilanden nabij en de kust langs de baai van '/Todos osSantos'/
zijn uit liet Krijt-tijdvak en bestaan uit zandsteen en lei-lagen
van roe/water-oorsprong, welke overvloedige overblijfselen be-
vatten van reptiliën en visschen.

Die lagen zijn min of meer verbroken, en verheften zich tot
heuvelrijen van 30—40 meters boven den zeespiegel.

In de provinciën Sergipe, Alagoas, Peraambuco, Parahyba
en Pani, waar deze formatie onderzocht is, zijn de lagen van
maritiemen oorsprong en mede min of meer verbroken.

Ook zij verheffen zich weinig boven het watervlak.
Het belangrijkste deel dezer lagen bestaat uit een zandacli-

tigen kalksteen, welke een overvloedige en gevarieerde fauna
bevat, hoofdzakelijk schelpdieren.

In hoeverre deze kustlagen verwant zijn aan de veel hooger
gelegen krijtbeddingen van het plateau, is nog niet uitgemaakt
kunnen worden.

De tertiaire formatie strekt zich horizontaal u i t , en vormt
tafellanden, die zich verheffen tot eene hoogte van 100 meters.

De zoom dezer tafellanden vertoont aan de zeezijde lange
rijen klippen van schitterend gekleurd zandsteen en klei, waar-
door de noordkust van het rijk een zeer eigenaardig aanzien
verkrijgt.

Vulkanen bestaan in Brazilië niet, zelfs is er geen spoor te
vinden van uitgebrande vulkanen in het binnenland.

Het kleine bergachtige eiland Fernando de Noronha, tegen-
over de kust van Pernambuco, is het éénige bekende punt
van vulkanischen oorsprong, dat men op het Braziliaansche
grondgebied aantreft.

Het is mij een voorrecht hier dankbaar de hulp te vermelden,
die ik mocht ondervinden van den amerikaanschen Professor
Orville A. Derby, thans zeker de grootste geoloog en paleon-
toloog in Braziliaanschen dienst.

Prof Derby, een van de weinig overgebleven leden van de
welbekende wetenschappelijke commissie Hartt, die jaren lang
de geologische gesteldheid van Brazilië heeft onderzocht, had
de welwillendheid mij in het Mineralogisch Museum te Rio
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zooveel mogelijk op de hoogte te stellen van rle geologie van
het keizerrijk in het algemeen, en van de koffieprovinciën in
het bizonder.

Behalve de mij welwillend verstrekte, mededeelingen, meur
bepaald omtrent de physische en geologische gesteldheid van het
rijk, heeft genoemde geleerde mij in het laatst van Mei jl.
nog toegezonden het begin van liet groote werk over Brazilië,
dat thans op last der Regeeriug in het Portngeesch wordt uit-
gegeven.

. Door een en ander heb ik de gegevens kunnen verstrekken
betreffende de ligging, grenzen en oppervlakte van het rijk.

De staat, aantoonende de hoegrootheid van de oppervlakte
en van de bevolking van elke provincie van Brazilië, is opge-
maakt, volgens de nieuwe, door de Regeering uitgegeven, doch
niet in den handel gebrachte kaart van 1883 en volgens de
gegevens, voorkomende in "Le Brésil u l'Exposition interna-
tionale d'Amsterdam, 1883."

Dezelfde gegevens betreffende Venezuela zijn ontleend aan
de '/Annuaire Statististique des Etats Unis de Venezuela, public
par ordre du Président de la ltépublique, Tillustre Américain
Guzman Blanco. Caracas, 1884; — mij toegezonden door den
Consul te Caracas,'terwijl die betreffende de andere landen geput
zijn uit Dr. A. Petermann's '/Mittheilungen//, D. XV, 1882. —
De hierachter gevoegde geologische kaarten zijn vervaardigd
volgens de aanwijzingen van Prof. Derby; die van de koffiezöne,
op mijn verzoek, expresselijk voor dit rapport, gemaakt.
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