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Diferente de outros cientistas e naturalistas que durante o século 

XIX viajaram, descreveram e reuniram coleções científicas no Brasil, 

Langsdorff também exercia funções consulares e diplomáticas no Rio de 

Janeiro, a serviço do governo russo. 

Por iniciativa de Petr I, no final do Século XVII, começaram 

reformas radicais na Rússia. Essas reformas, é importante destacar, 

possibilitaram mais tarde o êxito da carreira russa de Langsdorff, assim 

como de sua expedição científica pelas Províncias de Minas Gerais, São 

Paulo, Mato Grosso e Pará; iniciativas financiadas pelos imperadores 

Aleksandr I, e posteriormente Nikolaii I. 

Essas reformas reestruturaram a política interna e externa, e todos 

os domínios da cultura; em função dela surgiu um novo exército e foi 

construída a frota marítima russa. 

Saindo vencedora das guerras com a Suécia, a Rússia fixou-se nas 

margens do mar Báltico. Foi no tempo de Petr o Grande, que a Rússia 

proclamou-se Império e construiu a sua nova capital, São Petersburgo. 

Dessa forma, a Rússia tomava um contato mais estreito com a Europa, 

sua arquitetura, pintura, música, literatura, ciência, manufaturas, 

artesanato, construção de navios, com os seus diversos modos de vida, 

costumes e línguas. Para a Rússia dirigiram-se holandeses, alemães, 

ingleses, franceses e italianos, com o seu espírito empreendedor. 

O processo de assimilação da cultura ocidental também 

aproximou a Rússia da América, essa "enorme colônia da Europa". 

N o século XVIII, tendo a Rússia, conquistado a Sibéria e 

ocupado o Extremo Oriente, tinha sob seu domínio terras no Alasca e 

possuía algumas ilhas adjacentes. 

Em 1799 foi fundada a Companhia Russo-Americana, que 

controlava imensos territórios no Noroeste do Continente Americano. 

Surgia assim a América Russa. 

O Império Russo tornava-se uma potência euro-asiático-

americana. 



Até o início do século XIX, o Brasil não tinha para a Rússia 

grande importância econômica e política. Isso não quer dizer que os 

russos ignorassem por completo este país. Nas edições russas do século 

XVIII, o tema Brasil esteve presente com certa regularidade. Havia 

dados sobre o Brasil em manuais e livros para crianças, dedicados à 

Geografia e História; na imprensa, onde se publicavam matérias da 

imprensa holandesa, alemã e inglesa; nos livros com descrições de 

viagens de Charles de La Condamine, Georg Anson, James Cook, e, 

finalmente, nas obras traduzidas de literatura artística que se poderiam 

denominar "Robinsoniade". 

O primeiro russo a visitar o Brasil, que se tem notícia, foi Nikifor 

Poluboiarinov (1763). Nikifor era oficial inferior da frota militar e 

praticante no navio inglês "Speaker". Mas não passou muito tempo e a 

Rússia desembarcava no Brasil seus numerosos representantes. 

Desde 1803 começaram as regulares viagens de circunavegação dos 

navios russos, que tinham como um dos objetivos, ligar São Petersburgo 

com a América Russa. A baía do Rio de Janeiro tornou-se a escala 

constante e predileta neste percurso. Os interesses de navegação não 

tardaram em combinar-se com os comerciais, além dos políticos, que 

fizeram que a Rússia, finalmente, voltasse seu olhar para o Brasil. 

Em 1807, Alexsandr I assinou com Napoleão o Pacto de Tilsit e 

uniu-se ao bloqueio continental da Inglaterra. Interromperam-se então, 

as tradicionais ligações econômicas russo-inglesas, de grande 

importância para a Rússia; cessou a exportação para a Inglaterra de 

cereais e ferro russos, e a importação dos produtos tropicais efetuada 

pelos ingleses. Nestas condições a Rússia tentou ativar o comércio com 

os países da Ásia, com os Estados Unidos, com as repúblicas da América 

do Sul, então em guerra com a Espanha, e, é claro, também com o 

Brasil, onde estava estabelecida desde 1808 a corte dos Bragança. 

U m partidário do desenvolvimento do comércio com o Brasil era o 

conde Nikolai Rumiantsev, que ocupava desde 1809, o posto de 

Chanceler do Império. Com o começo da guerra de 1812, São 

Petersburgo e Rio de Janeiro eram participantes do mesmo campo 

estratégico-militar, o anti-napoleônico. Para a capital brasileira foi 

enviado como Ministro Plenipotenciário Fedor Pahlen, e estabelecido o 

Consulado Geral, que Langsdorff assumiu em 1813. 

Os representantes russos eram, então, muito populares no Rio de 

Janeiro. 



"O êxodo dos franceses de Moscou, - escrevia Pahlen a Rumiantsev, 

- tinha já preparado os espíritos para a vitória dos exércitos russos, mas 

os seus êxitos superaram em tal medida, todas as esperanças, que o 

júbilo popular aqui era, provavelmente tão grande como na Rússia". 

N o teatro São João representava-se um drama com tema da história da 

Rússia - "Pedro o Grande e Catarina". 

Langsdorff fazia o possível para fomentar o comércio dos 

mercadores russos no Brasil. Ele escrevia que lá encontrariam ferro, 

lona, resina, breu (pez), cordame de navio. Traçou ainda, uma proposta 

de gráfico (horário) para os navios mercantes russos que partiam desde 

os portos bálticos até o Rio de Janeiro. Em 1814-1815, os primeiros a 

chegar trazendo mercadorias, foram o "Suvorov", que pertencia a 

Companhia Russo-Americana, o "Patriarkh", o "Henry" e o "Dvina" 

enviado de Arcangel pelo poderoso comerciante Wielhelm Brandt, o "Json" 

de Riga, o "Petr" de Narva. 

Quatro alunos da Escola Comercial de São Petersburgo, faziam 

estágio junto ao Consulado Geral no Rio de Janeiro, e exigiam muitos 

cuidados de Langsdorff. U m deles, Petr Kielchen, demonstrava grande 

capacidade e interesse para os negócios. Langsdorff começou a criar 

uma rede de estabelecimentos consulares no Brasil. Em Salvador recebeu 

o cargo de vice-cônsul Francisco Ribeiro Pessoa, e em Nossa Senhora 

do Desterro (hoje Florianópolis-SC) Duarte de Souza. 

Também compartilhava o ideal do desenvolvimento do comércio com 

o Brasil, o cônsul-geral da Rússia na Ilha da Madeira, Franz Borel. A 

Capitania de Pernambuco entrava no seu distrito consular. Em 1816, 

graças a ele, estabeleceu-se, no Recife, o consulado russo dirigido por 

Joaquim Monteiro. 

Depois da partida de Pahlen em 1814, Langsdorff exerceu 

também as funções de encarregado de negócios. A estréia diplomática 

do cônsul-geral prolongou-se até maio de 1815, quando ele foi 

substituído por Alekseii Sverchkov, o qual se tornou, rapidamente, um 

favorito da Corte dos Bragança. 

Até início de 1816, Langsdorff ainda não fazia planos futuros de 

sua vida no Brasil, mas depois tudo mudou. Em dezembro de 1815, 

foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. N a corte já não 

se falava sobre o regresso à Europa. O Rio de Janeiro deveria ficar, por 

um tempo indefinido, a capital dos Bragança. O Brasil tornava-se assim, 

a segunda pátria de Langsdorff. 



Em 1816, Langsdorff comprou a Fazenda da Mandioca, 

localizada ao fundo da baía da Guanabara (hoje município de Magé-RJ). 

Uma excelente biblioteca, maravilhosas coleções de objetos 

naturais, e principalmente, o afável dono, atrairiam para a Mandioca, e 

para a sua casa no Rio de Janeiro, muitos homens de ciência europeus, e 

também os participantes das viagens de circunavegação russas. 

Desde junho de 1817, até setembro de 1819, Langsdorff voltou 

a exercer também as funções de encarregado de negócios, já que o novo 

embaixador, Petr Balk-Polev, que havia chegado em outubro de 1816, 

mostrou-se incapaz de cumprir esta missão. 

Por falta de experiência diplomática, Balk-Polev apoiou abertamente a 

posição pró-espanhola na contenda entre Rio de Janeiro e Madri ligada 

com Banda Oriental. Também não revelava nenhum interesse pelo 

comércio russo-brasileiro, agravando as relações com o poderoso ministro 

Antônio Araújo (conde Barca), além disso, violou grosseiramente a 

etiqueta numa audiência com D. João VI. Finalmente Balk-Polev foi 

acusado de desacato e, junto com Sverchkov, então conselheiro da missão, 

abandonou o Rio de Janeiro. 

O novo dirigente da representação diplomática russa na capital 

brasileira foi Fedor Tuyll van Seroskerken, homem inteligente e culto. 

Porém em maio de 1821, ele partiu para Europa acompanhando a Corte. 

O único representante russo no Rio de Janeiro passou a ser o 

aluno de Langsdorff, Kielchen, nomeado vice-cônsul ainda em 1818. O 

próprio Langsdorff tinha embarcado para a Rússia, com o objetivo de 

organizar sua Expedição. 

Em março de 1822, acompanhado dos futuros participantes da 

Expedição e de quase duas dezenas de famílias de artesãos alemães, 

Langsdorff voltou ao Brasil. Planejava instalar essas famílias em suas 

terras na Fazenda da Mandioca. Essa experiência de Langsdorff foi uma 

das pioneiras na introdução de imigrantes estrangeiros no Brasil, ainda 

naquela época, um país escravocrata. 

Langsdorff compreendia perfeitamente que os dias do regime 

colonial no Brasil estavam contados. "Me parece que já está muito 

próximo o tempo em que o Brasil se separará para sempre da 

Metrópole, - escrevia para São Petersburgo no mês de julho. - Dá-se 

conta demais da sua grandeza e os seus habitantes nunca mais consentirão 

ser governados pelas idéias exaltadas das Cortes portuguesas". 



Langsdorff simpatizava com a independência brasileira e propôs, 

em agosto, ao ministério russo de negócios estrangeiros, adiar a 

Expedição e tomar sobre si, como antes, as obrigações diplomáticas. 

A 7 de setembro soou o Grito do Ipiranga, e a 12 de outubro o 

Príncipe regente D o m Pedro foi proclamado Imperador. O governo de 

São Petersburgo considerou este ato como uma sublevação contra Dom 

João VI. A Rússia não reconheceu o novo Império. N o Rio de Janeiro 

encontrava-se somente o ministro da Áustria, junto a esposa de Dom 

Pedro, Dona Leopoldina, filha do Imperador Franz I. Langsdorff 

tratava de evitar contatos com o governo brasileiro, desejando dedicar-

se exclusivamente à Expedição. Mas ele não se atrevia a sair da 

Província do Rio de Janeiro. N o Brasil desencadeava-se a luta pela 

independência. N a Bahia, Maranhão, Pará, também em Montevidéu, 

que então pertencia ao Brasil, ainda encontravam-se guarnições 

portuguesas. 

Em setembro - dezembro de 1822 a Expedição explorou as 

imediações de Nova Friburgo. Em 1823, as excursões com fins 

científicos só se efetuavam nas localidades adjacentes a Mandioca. 

Langsdorff continuava a evitar contatos com os representantes da 

administração brasileira, fazia o possível para não aparecer na capital. 

Para viajar pelas regiões do interior, entretanto, era necessário obter uma 

permissão especial do governo, ajuda para receber crédito, privilégios 

alfandegários, etc. 

Além disso, no Rio de Janeiro estavam em conflito o governo de 

José Bonifácio, que representava os interesses dos brasileiros, 

principalmente intelectuais e fazendeiros, e a corte imperial, que refletia 

as pretensões dos portugueses, na sua maioria pessoas próximas a Pedro 

I, funcionários e comerciantes. O próprio imperador ocupava uma 

posição ambígua, aderindo ora a uma, ora a outra parte. 

Em 1822, quando as Cortes de Lisboa insistiam na conservação 

do estatuto colonial do Brasil, o Imperador apoiava-se nos patriotas 

brasileiros. Mas em junho de 1823, quando sofreram derrota os 

constitucionalistas portugueses, Dom Pedro I começou a inclinar-se 

para o campo oposto. 

Em julho José Bonifácio foi demitido, em novembro dissolvida a 

Assembléia Constituinte, e o ex-primeiro ministro, junto com os seus 

irmãos, teve que abandonar o país. Langsdorff admirava José Bonifácio 

como político e homem de ciência - minerólogo, e era por ele auxiliado na 



realização da sua tentativa de colonização alemã na Mandioca. Estes 

acontecimentos políticos fizeram Langsdorff adiar a sua viagem. 

Ao mesmo tempo, aumentava o prestígio da Rússia na corte de 

Pedro I. Compreendia-se que a situação na Europa era definida, em 

alto grau, por Aleksandr I, fundador da Santa Aliança. Uma após outra 

foram liquidadas as revoluções na Itália, na Espanha, e finalmente em 

Portugal. O Rio de Janeiro desejava contatos políticos com São 

Petersburgo, que no entanto, mantinha-se na sua antiga posição. 

Criou-se assim uma situação favorável, em que Langsdorff, 

interessava muito ao governo brasileiro. 

Em 1824, ele considerou finalmente, ser possível empreender a 

viagem ao interior do país e recebeu o apoio necessário do Imperador 

brasileiro. Mas naquele tempo a situação financeira e política no Brasil 

restringia a escolha do itinerário. Não havia dinheiro para a 

investigação da Amazônia. Na fronteira Sul não cessavam conflitos 

militares com os uruguaios. As províncias do Nordeste, estavam em 

oposição ao Governo. Langsdorff escolheu então a Província de Minas 

Gerais. 

Depois da viagem, a Expedição retornou para a Mandioca em 

fevereiro de 1825. Pouco depois o ministro do Exterior Luís José de 

Carvalho e Melo comunicou a Langsdorff que Luís de Souza Dias fora 

designado para a Rússia como encarregado de negócios, e pediu-lhe 

cartas de recomendação. Esta ação unilateral pôs numa situação difícil o 

cônsul-geral da Rússia, mas Langsdorff decidiu não recusar a sua ajuda 

ao ministro. 

O isolamento internacional do Brasil terminava. O reconhecimento 

do jovem Império na Europa, teve lugar em 1825. Quem desempenhou 

o principal papel neste processo foi a Inglaterra, que gozava de 

tradicional influência na Corte dos Bragança. A 30 de abril de 1824, o 

filho menor do Rei de Portugal, o príncipe D o m Miguel, provocou, em 

Lisboa, um levante contra o seu pai. A Inglaterra apoiou Dom João VI, 

evitando que ao trono de Portugal subisse Dom Miguel, conhecido 

pelas suas tendências anti-inglesas, e o levante foi derrotado. 

Os ingleses esperavam que depois da morte do seu pai, Dom 

Pedro reunisse nas suas mãos as coroas portuguesa e brasileira, e em 

Lisboa, tal como nos anos 10, o poder pertencesse a Junta de Regência, 

dependente de Londres. Para realizar esse projeto era preciso reconciliar 

o pai e o filho primogênito, elaborando um pacto luso-brasileiro. O 



Pacto foi assinado a 29 de agosto de 1825 por intermédio do diplomata 

inglês Charles Stuart. 

Portugal foi o primeiro a reconhecer o Império Brasileiro. Depois, 

em outubro, reconheciam-no também a Inglaterra e França, e em 

dezembro, a Austria. A Rússia, entretanto, não demonstrava interesse 

em modificar a sua atitude face ao Rio de Janeiro. 

Langsdorff recebeu uma severa reprimenda por sua carta de 

recomendação, e Souza Dias nunca chegou a São Petersburgo. O 

Imperador russo desejava conservar no Brasil o Consulado geral, até 

certo momento, longe do governo de Pedro I. Naquela situação, o 

melhor, para evitar os problemas, seria continuar a Expedição. Dessa 

forma os recursos para as suas despesas foram triplicados, passando de 

10 para 30 mil rublos por ano. 

A partir de setembro de 1825 a Expedição Langsdorff já se 

encontrava pesquisando a Província de São Paulo. A direção do Consulado 

geral na capital brasileira foi novamente concedido a Kielchen. 

Em abril de 1826 em Porto Feliz, onde Langsdorff e os seus 

companheiros terminavam os preparativos para a viagem fluvial até 

Cuiabá, chegaram importantes novidades políticas. A 10 de março de 

1826 morreu Dom João VI, e Pedro I era agora também Rei de 

Portugal, com o nome de Pedro IV Mas era impossível conservar as 

duas coroas. A 29 de abril, Dom Pedro introduziu em Portugal a Carta 

Constitucional; a 2 de maio abdicou do trono português a favor da sua 

pequena filha Maria da Glória. Fazendo-a maior de idade ela deveria 

casar-se com seu tio Dom Miguel. Entretanto em Lisboa o poder 

pertencia a Regência dirigida pela filha do Rei falecido, Dona Isabel 

Maria. 

Também chegaram notícias sobre os acontecimentos do fim de 1825 

na Rússia: morte de Aleksandr I e a sublevação anti-governamental em São 

Petersburgo, cujos participantes (depois chamados "dezembristas"), 

desejavam realizar radicais reformas políticas. 

Langsdorff não aprovou a tentativa de golpe de estado. Ficou 

preocupado com a vida do novo Imperador, mas esperava que Nikolaii I 

continuasse o financiamento da Expedição. 

Antes de partir para Mato Grosso, Langsdorff conseguiu 

dinamizar a atividade das representações consulares russas no país. Em 

Recife, no lugar de Monteiro trabalhava como cônsul Agostinho 

Gaudino de Barros, mas ele precisava de uma patente nova. Em 



setembro de 1825, Langsdorff estabeleceu um vice-consulado em 

Santos, a sua frente o vice-cônsul da inglaterra, o negociante William 

Whitaker. Mas, como ficou claro mais tarde, a reputação deste 

mercador estava longe de ser impecável, e a sua designação foi anulada 

em abril do ano seguinte. 

O porto de Santos, então em intenso desenvolvimento, 

recebendo anualmente cerca de 150 navios, atraia a atenção de 

Langsdorff. Passando por lá, ele recolheu dados estatísticos detalhados 

sobre os artigos de venda e os preços. Como novo vice-cônsul em 

Santos foi nomeado Friedrich Fomm, que era ao mesmo tempo vice-

cônsul das cidades hanseáticas. 

Já em Cuiabá, Langsdorff recebeu de Kielchen a notícia da venda 

da Mandioca ao Estado, terminando assim uma história de dez anos 

desta extraordinária fazenda. Não seria justo ignorar o seu papel no 

desenvolvimento das relações russo-brasileiros. É possível falarmos de 

um "tempo da Mandioca" na história das relações entre Rússia e Brasil. 

Entre os visitantes que Langsdorff recebeu nesta Fazenda 

figuravam dezenas de representantes da Rússia. Entre eles estavam, por 

exemplo, os primeiros descobridores da Antártida Mikhail Lazarev e 

Faddeii Bellingshausen, os destacados líderes da frota russa Mikhail 

Vasil'ev, Ferdinand Wrangel, Leontii Hagemeister, Login Heiden, 

Vasilii Golovnin, Otto Kotzebue, Fedor Litke, Fedor Matiushkin, Pavel 

Nakhimov, Semen Unkovski, Gleb Shishmarev. Litke foi mais tarde 

presidente da Academia de Ciências de São Petersburgo e um dos 

fundadores da Sociedade Geográfica Russa. Langsdorff recebeu o 

conhecido astrônomo Ivan Simonov, o célebre físico Emilii Lenz, 

futuro reitor da Universidade de São Petersburgo, Kirill Khlebnikov, a 

quem chamavam "Cronista da América Russa", e outros participantes, 

instruídos e ávidos de conhecimentos, membros das viagens de 

circunavegação: os oficiais da frota Alekseii e Andreii Lazarev, Pavel 

Novosilskii, Semen Janovskii, o médico Petr Ogievski, o tradutor 

Akhiles Shahd'skii, o literato dezembrista Dmitrii Zavalishin. Todos 

eles buscavam conhecer o Brasil por intermédio e com a ajuda de 

Langsdorff, aproveitando as suas explicações, ouvindo os seus 

relatos, examinando as coleções dos objetos naturais recolhidos por 

ele. 

De regresso à Rússia, muitos de seus visitantes publicaram as 

suas impressões sobre o visto. Surgiu toda uma "literatura 



marítima", que deve a Langsdorff, a riqueza cativante das páginas 

dedicadas ao Brasil. Graças a ele o Brasil tornou-se muito mais 

compreensível e próximo para os russos. Sua contribuição foi 

considerável para o processo da aproximação dos povos dos dois 

países. 

Realizava-se também o prognóstico de Langsdorff quanto a 

aproximação política russo-brasileira. N o fim de 1826, a Rússia 

começou, finalmente, a inclinar-se a reconhecer o Brasil. As causas 

foram várias. O agravamento das contradições russo-turcas obrigava 

São Petersburgo a melhorar as suas relações com a Inglaterra, e, em 

particular, não opor resistência ao seu desejo de consolidar o estatuto 

internacional do Brasil. 

A Austria, que inicialmente não reconhecia a Carta portuguesa, 

começou a mostrar-se mais tolerante, aproximando-se da posição de 

Londres, que logo aprovou as ações de Dom Pedro I depois da morte 

de seu pai. A opinião de Viena, o seu principal parceiro na Santa 

Aliança, era essencial para a Rússia. O governo russo era atraído 

também - e isto era um dos motivos mais importantes - pela 

perspectiva de estabelecer contatos comerciais com o Brasil. Tanto 

mais, que a conjuntura no mercado internacional era, nos meados dos 

anos 20, desfavorável para os mercadores russos. Para Dom Pedro I, 

que desejara acelerar o reconhecimento do Brasil, prevaleciam os 

motivos políticos. O estabelecimento de relações diplomáticas com o 

Grande Império do Norte deveria consolidar a monarquia no Brasil, 

onde era forte o movimento republicano, apoiado pelos países vizinhos. 

Desde o início de 1827, em Viena e Londres, os diplomatas 

brasileiros e russos iniciaram negociações sobre o estabelecimento de 

contatos entre Rio de Janeiro e São Petersburgo. Ε em Janeiro do ano 
seguinte o embaixador Russo na Inglaterra conde Liven comunicou ao 
ministro brasileiro Marquês de Itabaiana que finalmente teve lugar o 

reconhecimento do Brasil pela Rússia. 

Langsdorff preparava-se então para partir de Diamantino para 

Porto Velho no Rio Preto, e começar depois a navegar rumo ao 

Amazonas. A importância científica da Expedição era constatada pelos 

vastos materiais coletados. O significado político da atividade do 

Cônsul Geral consistia, como já mencionado, aos olhos do Ministério 

de Negócios Estrangeiros, no fato de Langsdorff ter a possibilidade de 

evitar qualquer tipo de contato com o Governo do Brasil ainda não 



reconhecido no mundo. 

Agora isto já não era mais necessário e Langsdorff poderia voltar 

ao Rio de Janeiro. Mas a má sorte quis que ao mesmo tempo acabasse a 

extraordinária Expedição. Como se sabe, em maio de 1828, nas 

margens do rio Juruena, o diplomata-cientista foi vencido por uma 

doença incurável. 

Em novembro de 1829 chegou ao Rio de Janeiro o primeiro 

Ministro russo na Corte de D o m Pedro I, Borel (Barão Palença). Borel 

havia servido na ilha da Madeira, e depois em Lisboa, conhecia 

perfeitamente a economia do mundo luso-brasileiro, era um partidário 

da necessidade de desenvolvimento do comércio com o Brasil e autor 

do projeto do tratado comercial russo-brasileiro. Ele continuou o 

trabalho iniciado por Langsdorff. Borel renovou as representações 

consulares russas. Em Salvador no lugar do velho Ribeira Pessoa 

apareceu Ch.Wusherev com o seu ajudante, procedente de Riga, 

Proctoritsy; em Desterro no lugar de Souza, que passou ao serviço do 

estado, veio Robert Trompowsky; no Rio de Janeiro, Kielchen era 

auxiliado por Karl Ferdinand Balk. 

Continuavam as visitas dos navios mercantes russos. Na segunda 

metade dos anos 20 - começo dos 30, os navios de Brandt "Arcangel", 

"Brandt i syn" ("Brandt e filho"), e também o "Courier", que pertencia 

a casa comercial de K.Schmidt em São Petersburgo, não só navegavam 

entre os portos dos dois países, mas praticavam navegações de 

cabotagem, ao longo da costa brasileira. 

Em janeiro de 1830 as obrigações de ministro brasileiro em São 

Petersburgo foram concedidas ao Marquês de Rezende, que cumpria 

funções análogas em Paris; e no ano seguinte o Brasil foi representado 

na Rússia por Gaspar Lisboa na qualidade de encarregado de negócios. 

N o curso do primeiro terço do século XIX, o Brasil, que para a 

Rússia era uma possessão desconhecida e exótica da coroa portuguesa, 

tornou-se em seu único parceiro político e econômico na América do 

Sul. 

A contribuição de Langsdorff, foi muito importante nesta 

maravilhosa transformação. 




