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Resumo. A chegada do homem na Lua representa uma das mais belas páginas da História. Ela 
teve início com o sonho de visionários que, muito antes do homem dominar a arte de voar, já 
sonhavam com a possibilidade de viagens interplanetárias.  Séculos depois, homens como o russo 
Tsiolkovsky, o brasileiro Santos-Dumont, o americano Robert Goddard e o alemão von Braun 
criaram máquinas que tornaram possível ao homem desafiar a Lei da Gravidade.  A Revolução 
Industrial e as guerras mundiais que a sucederam levaram a ciência, de uma maneira geral, e os 
aviões e foguetes, em particular, a um extraordinário avanço.  O advento do regime comunista na 
Rússia levou à criação de dois blocos antagônicos. De um lado, o capitalista, liderado pelos EUA.  
Do outro, o comunista, liderado pela URSS. Após a II Guerra Mundial deu-se início à Guerra 
Fria, que se estendeu até 1989.  O grande símbolo da Guerra Fria foi o Muro de Berlim.  Foi a 
Guerra Fria que levou à Corrida Espacial.  Nessa corrida o prêmio era a Lua.  Coube ao 
americano Neil Armstrong concretizar, em 20 de julho de 1969, o sonho milenar da humanidade 
de pisar no solo lunar.  Após esta magnífica conquista, houve um arrefecimento da Corrida 
Espacial que culminou com a união de russos e americanos no espaço, em 1975.  Após a queda do 
Muro de Berlim, em 1989, esses dois ex-adversários na Corrida Espacial tornaram-se os 
principais responsáveis pela construção e montagem da Estação Espacial Internacional.  Em 
2003, a China tornou-se o terceiro país do mundo com autonomia tecnológica para colocar um ser 
humano na órbita da Terra.  Quando do centésimo aniversário do vôo do 14-Bis, o Brasil enviará 
o seu astronauta ao espaço.  O piloto da Força Aérea Brasileira, Marcos Pontes, visitará a EEI 
por alguns dias, numa viagem a bordo do foguete russo Soyuz.  Os americanos levaram o prêmio 
lunar, mas russos e americanos merecem igual distinção.  Na Corrida Espacial não houve 
perdedores.  A Humanidade foi a grande vencedora e, desde então, as portas do Universo se 
abriram para o homem. 
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1. Motivação 
 

Em 2000 lecionei a disciplina intitulada Introdução à Engenharia Aeroespacial.  Dentre os 
temas abordados nesta disciplina encontrava-se a chegada do homem à Lua.  Diante dos enormes 
desafios tecnológicos envolvidos nesta façanha, senti a necessidade de justificar para os alunos o 
porquê de tamanho esforço de russos e americanos.  Para explicar a Corrida Espacial abordei a 
Guerra Fria e, por conseguinte, vários fatos da História do século XX.  Neste processo, passei a ler 
livros e assistir filmes e documentários.  A necessidade de lecionar a disciplina acabou, mas o 
fascínio pelo tema permaneceu.  Tornou-se um hobby.  Sem saber, tinha vivenciado um dos motos 
do Programa AEB Escola, o qual consiste do uso das atividades espaciais como agente motivador 
do ensino e da aprendizagem.   
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Em janeiro de 2005 participei, nos EUA, do 47a Conferência do Instituto Americano de 
Aeronáutica e Astronáutica (AIAA).  Trata-se do mais importante congresso mundial na área de 
Astronáutica.  Apesar de ser um congresso técnico, havia na sua programação sessões dedicadas à 
História da Corrida Espacial.  Para minha surpresa, essas foram as sessões de maior audiência, com 
pessoas em pé.  Aprendi que colegas de vários países, independentemente das suas especialidades, 
sentem-se fascinados pelas mais belas páginas da História da Humanidade.  Bem vindo ao clube. 
 
2. Explicações preliminares 
 

Ao longo do texto alguns livros, filmes e documentários são mencionados.  A citação dos livros 
segue a norma estabelecida pela Comissão Organizadora da 1a Jornada Espacial.  Quanto aos 
filmes, eles são apresentados entre colchetes.  Dessa forma, ao mencionar a missão Apollo 13 
aparece [Apollo 13, Universal, DVD].  Isto indica que o tema é abordado em um filme intitulado 
Apollo 13, produzido pelo estúdio Universal e disponível em DVD.  Os anos de nascimento e morte 
dos personagens citados são indicados entre parênteses.  Assim, ao citar Santos-Dumont pela 
primeira vez, aparece Santos-Dumont (1873-1932), indicando que ele nasceu em 1873 e morreu em 
1932.  Para os personagens ainda vivos, aparece apenas a data de nascimento.  Por exemplo, o 
astronauta Neil Armstrong, nascido em 1930, aparece Neil Armstrong (1930-).  Em função de 
incluírem temas bastante recentes, algumas seções deste trabalho provêm quase que inteiramente de 
portais eletrônicos na Internet.  Nesses casos, as referências não são citadas ao longo do texto, 
sendo incluídas na penúltima seção deste artigo, denominada Referências. 
 
3. Introdução 

 

Pode-se afirmar que os primeiros foguetes surgiram juntamente com a pólvora, utilizada pelos 
chineses no século XI.  Inicialmente usada como fogos de artifício, a pólvora foi logo utilizada para 
fins bélicos.  A marinha inglesa usou foguetes desenvolvidos por William Congreve (1772-1828) 
contra Napoleão Bonaparte (1769 - 1821), Fig. 1 (Yenne, 2003).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. A evolução dos foguetes entre os séculos XI e XX (fora de escala). 
 

Em 1891, o brasileiro Alberto Santos-Dumont (1873-1932) mudou-se para a capital francesa, 
com o propósito de se tornar aeronauta (Santos-Dumont, 1918).  Vários especialistas dão a Alberto 
Santos-Dumont o crédito de ter sido a primeira pessoa a realizar um vôo numa aeronave mais 
pesada do que o ar, por meios próprios, dado que, o Kitty Hawk dos irmãos Wright só deixou de 
necessitar definitivamente do uso da catapulta, em 1908.  Quanto ao nosso compatriota, o seu vôo 
foi assistido por centenas de pessoas em Paris.  Era 23 de outubro de 1906 e o 14-Bis desafiava a 
Lei da Gravidade executando um vôo de 220 metros, a 6 metros acima da superfície.  
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Figura 3. Konstantin Tsiolskovsky o Pai da 
Cosmonáutica (foto tirada em 1930). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Vôo do 14-Bis em Paris: 23 de outubro de 1906. 
 
 
O vôo não somente foi bem testemunhado pela imprensa, como foi verificado por vários 

aviadores e autoridades, Fig. 2.  Não tardou para que outros desbravadores cruzassem os céus em 
busca de novos desafios.  Foi o caso, por exemplo, do americano Charles Lindbergh (1902-1974) 
que, em 1927, sem rádio, sem radar e com combustível limitado, realizou o primeiro vôo solo de 
34 horas, sem escalas, entre Nova Iorque e Paris.   

 
Enquanto os irmãos Wright, Santos-

 Dumont e vários outros pioneiros 
desafiavam a gravidade, o russo 
Kostantin Tsiolkovsky (1857-1935),   
modesto professor de matemática na 
cidade de Kaluga, demonstrava 
teoricamente que os foguetes poderiam 
chegar ao espaço.  Em função de uma 
doença (escarlatina) Tsiolkovsky ficou 
quase surdo, precisando de um aparelho 
especial de audição, Fig. 3.  Em 1915 
ele concebe um motor que usava 
hidrogênio e oxigênio líquidos como 
propelentes, Fig. 4.  Apesar da Lei da 
Ação e Reação de Newton já ser 
conhecida, duvidava-se de que os gases 
expelidos do foguete pudessem movê-
lo em sentido oposto, sob o vácuo do 
espaço.  

 
Em 14 de março de 1926 o americano Robert Goddard (1882-1945) colocou em prática algumas 

das teorias de Tsiolskovski lançando um foguete movido à gasolina e oxigênio líquido.  O seu 
pequeno foguete alcançou a altitude de 61 m, num vôo de 2,5 segundos.  Goddard sonhava com 
uma viagem a Marte, mas, em 1919, ao mencionar a possibilidade de uma viagem à Lua, já prevista 
teoricamente por Tsiolkovsky, foi ridicularizado por um Editorial do The New York Times.  A partir 
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daí, evitou a exposição.  Coube ao lendário Charles Lindbergh, encantado com a possibilidade de 
uma viagem espacial, oferecer o apoio para que Goddard conseguisse suporte financeiro para suas 
pesquisas.  Goddard faleceu em 1945, sem ver o seu sonho concretizado. Deixou 214 dos seus 
inventos patenteados. Caberia a um gênio alemão tornar realidade as teorias de Tsiolkovsky e o 
sonho de Goddard.  Seu nome Wernher von Braun (1912-1977). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Motor-foguete concebido por Tsiolkovsky em 1915. 
 
 

4. I e II Guerras Mundiais 
 
Em 25 de outubro 1917 a Revolução Bolchevique encerrou o regime czarista na Rússia e 

destituiu a dinastia Romanov do poder (Reed, 2002) [Dias que Abalaram o Mundo, Vol. 5, BBC-
Abril, DVD], [Reds, Paramount, VHS] e [Doutor Jivago, Warner Home Video, DVD].  Foi através 
da Revolução Russa (1917-1922) que Lênin (1870-1924), Trotsky (1879-1940), Stalin (1879-1953) 
e seus camaradas instituíram, à força, o regime comunista na Rússia.  Com a crise de 1929, os 
ideais comunistas ganharam força entre os países capitalistas e o antagonismo entre os dois regimes 
aumentou [Rosa Luxemburgo, Globo Vídeo, VHS].  Em função da Revolução Russa, os russos 
tiveram que abandonar a I Guerra Mundial (1914-1918), na qual lutavam contra os alemães. 

 
Sob o ponto de vista militar, a I Guerra Mundial [Dias que Abalaram o Mundo, Vol. 3, BBC-

Abril, DVD] foi uma guerra de trincheiras [Dias que Abalaram o Mundo 2, Vol. 2, BBC-Abril, 
DVD], com o uso da tecnologia e métodos decorrentes da Revolução Industrial.  Nela apareceram 
os tanques de guerra (Keegan, 2003).  Balões foram utilizados para inspecionar as trincheiras 
inimigas, comunicando às tropas em terra a posição do inimigo.  Os dirigíveis foram utilizados para 
fazer ataques com bombas em território inimigo.  Os aviões, então com menos de uma década, 
foram também usados, inicialmente para inspecionar o território inimigo e, posteriormente, para 
fazer ataques com armas.  Em termos tecnológicos, entretanto, os submarinos, talvez, tenham sido a 
maior contribuição tecnológica da II Guerra.  

 
Em termos de ciência aplicada à guerra, deve ser mencionada a descoberta da amônia, um passo 

decisivo na manufatura de nitratos, componente vital para fabricação dos explosivos.  
Paradoxalmente, os nitratos também permitem a produção de fertilizantes, que incrementam a 
produção de alimentos.  O cientista autor dessas façanhas foi o mesmo que criou o mortífero gás 
mostarda, lançado contra trincheiras inimigas, tornando-se um herói nacional para os alemães 
(Medawar e Pyke, 2003).  Seu nome era Fritz Haber (1868-1934), que, pelo processo de fixação do 
nitrogênio atmosférico, ganhou o prêmio Nobel de Química de 1918.   

 

A: Tubeira para saída dos gases 
 

B: Câmara de Combustão 
 

K: Sistema de refrigeração à água 
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I Guerra Mundial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Trincheiras, aviões, tanques, metralhadoras, máscaras contra gases e navios. 
 
Fritz Haber não foi um produto do acaso, mas sim, da portentosa e avançada ciência alemã do 

início do século passado.  Entre 1901 (ano em que o prêmio Nobel foi instituído) e 1932, ano 
anterior à chegada de Hitler ao poder, a Alemanha arrematou 29 dos prêmios Nobel na área de 
ciências: Física, Química e Medicina.   Nessa mesma época, a Grã Bretanha levou 14 e os EUA 5.  

 
Cerca de quinze milhões de pessoas morreram na I Guerra Mundial e com a derrota os alemães 

foram obrigados a assinar os duríssimos termos do Tratado de Versalhes, que plantaram as 
sementes para a próxima guerra. 

 
A ascensão dos nazistas ao poder, em 1933, causou a demissão de inúmeros cientistas judeus, 

incluindo Fritz Haber.  Eles, que perfaziam menos de 1% da população alemã, foram responsáveis 
por 25% dos prêmios Nobel recebidos pela Alemanha até 1932 (Medawar e Pyke, 2003).  Apesar 
disso, foram obrigados a deixar a Alemanha, abrigando-se na Inglaterra e nos EUA, principalmente.   

 
Em 08 de fevereiro de 1938 foi lançado nos EUA o filme de Walt Disney (1901-1966) Branca 

de Neve e os Sete Anões.  Quatro dias depois os nazistas invadiram a Áustria, Fig. 6.  Neste mesmo 
ano, no dia 09 de novembro, ocorreu a Noite dos Cristais que deu início ao assassinato dos judeus 
pelos nazistas [Dias que Abalaram o Mundo, Vol. 3, BBC-Abril, DVD].  Era o prenúncio do 
conflito mundial que estava por vir. 

 
Ao invadirem a Polônia em 1939, dando início à II Guerra Mundial (1939-1945), os alemães 

fizeram uso de 2.000 aviões, número expressivo, mesmo para os padrões atuais.  Várias outras 
tecnologias surgiram durante a II Guerra, dentre elas o radar, desenvolvido por ingleses e 
americanos.  Com o intuito de decifrar os códigos secretos alemães, ingleses e americanos 
inventaram o computador Colossus (1.500 válvulas).  Os alemães contra-atacaram com o 
desenvolvimento da Máquina de Lorenz. Eram alguns dos mais brilhantes cérebros do planeta a 
serviço da guerra (Cornwell, 2003). 

 
Alertado pelos brilhantes cientistas húngaros Leo Szilard (1898-1964), Eugene Wigner (1902-

1995) e Edward Teller (Pai da Bomba de Hidrogênio, 1908-2003), Albert Einstein (1879-1955) fez 
uso do seu enorme prestígio para, em 02 de agosto de 1939, escrever ao presidente americano F. D. 
Roosevelt (presidente dos EUA entre 1932 e 1945) sobre a possibilidade dos alemães estarem 
desenvolvendo uma bomba atômica (a versão dessa carta em português é apresentada no Apêndice).  
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a) 08/02/1938: É lançado o filme Branca de Neve.  b) 12/02/1938: Alemães invadem a Áustria. 

 

Figura 6. Mundo da Fantasia × Mundo Real. 
 
Com o ataque dos japoneses a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, os EUA entraram na 

II Guerra [Pearl Harbor, Warner Home Video, DVD], [Dias que Abalaram o Mundo 2, Vol. 2, 
BBC-Abril, DVD].  Em 1942 Rooselvet (1882-1945) estabeleceu um grupo de trabalho que deu 
início ao Projeto Manhattan.  Em três anos os americanos construíram as duas bombas atômicas 
utilizadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki [O Início do Fim, Paramount, VHS], [Os 
Senhores do Holocausto, Transvideo, VHS], [Hiroshima a História da Bomba, Alpha, VHS].  
Trabalharam no Projeto Manhattan cerca de 200 mil pessoas, a um custo atualizado de trinta 
bilhões de dólares.  O mesmo Leo Szilard que se preocupara com a possibilidade dos alemães 
construírem a bomba atômica liderou um abaixo-assinado entre os cientistas do Projeto Manhattan 
na tentativa de convencer o presidente Truman (que substituíra Roosevelt após a sua morte) a não 
utilizá-las.  Entre os próprios cientistas que trabalhavam no Projeto Manhattan houve o dilema.  
Àquelas alturas, muitos tinham a noção das conseqüências da bomba atômica para a humanidade.  
Além disso, a Alemanha já tinha se rendido formalmente em maio daquele ano, restando apenas a 
guerra no Pacífico contra os japoneses.  Portanto, pensavam os cientistas, para que usá-las?   

 
Em termos de tecnologia avançada e empenho de recursos, o lance de Hitler (1889-1945), para 

construir um arsenal de mísseis ofensivos, constituiu a mais ousada tentativa de aplicar a ciência de 
alta tecnologia aos armamentos da II Guerra.  A instalação para desenvolvimento de foguetes em 
Peenemünde começou em 1936, iniciada pela Luftwaffe (força aérea alemã).  Os planos do exército, 
por outro lado, eram de um grande míssil supersônico, A-4, que acabou sendo chamado  V-2, Fig. 
7.  Os alemães pretendiam lançar uma carga-útil de 1 tonelada de explosivos a 250 km, com 
velocidade de 5 vezes a velocidade do som.  O jovem Wernher von Braun era um dos principais 
responsáveis por este projeto.  A partir de setembro de 1944, mais de 4 mil “armas de vingança” 
foram lançadas pelos alemães, matando 2.500 londrinos.  Diante desta novidade, os aliados 
alteraram sua estratégia de guerra visando à derrota dos nazistas [Do Dia-D Até Berlim, BBC-
Abril, DVD]. 

 
Mesmo antes do seu final, os aliados realizaram vários encontros para divisão do espólio de 

guerra.  Na Conferência de Teerã (28/11/1943), Stalin, Churchill e Roosevelt decidiram pelo 
desembarque na Normandia, efetivado em 06 de junho do ano seguinte e conhecido como o Dia D 
[O Mais Longo dos Dias, Fox, DVD], [O Resgate do Soldado Ryan, Paramount, DVD].  Na 
Conferência de Ialta (04/02/1945), esses mesmos líderes resolveram que a Alemanha seria dividida 
entre os EUA, a URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), a França e a Inglaterra.  
Decidiram ainda que os criminosos nazistas seriam julgados pelo Tribunal de Nuremberg, 
principalmente pelo extermínio de 6 milhões de judeus [A Lista de Schindler, Universal, DVD].   
Na última conferência, Postdam (17/07/1945), na Alemanha, os líderes dos EUA, URSS, Inglaterra 
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e França decidiram pela aplicação dos cinco D’s à Alemanha: desmilitarização, democratização, 
desnazificação, descentralização e desindustrialização.  Foi durante a Conferência de Postdam que o 
presidente americano Truman foi informado do sucesso do teste da primeira bomba nuclear dos 
EUA.  Menos de um mês depois, as bombas eram usadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e 
Nagasaki, encerrando a II Guerra Mundial [Hiroshima, BBC-Abril, DVD], [Dias que Abalaram o 
Mundo, Vol. 2, BBC-Abril, DVD].  Leo Szilard e Albert Einstein se arrependeram do envio da 
carta ao presidente Roosevelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. A V-2 alemã: armas da vingança. 
 

A II Guerra foi uma tragédia de grandes proporções.  Nela 50 milhões de pessoas perderam suas 
vidas. Destes, 27 milhões eram russos.  Stalin cobraria por este enorme sacrifício do seu povo 
[Stalin, Warner Home Video, VHS].  A dimensão da tragédia pode ser mensurada quando se 
comparam esses números à população do Brasil em 1950: 51.941.767 pessoas.  Para entender o 
porquê de tantas mortes entre os russos, vale a pena assistir ao filme Círculo de Fogo [Círculo de 
Fogo, Paramount, DVD].  Somente na batalha pela cidade russa de Stalingrado (Volgogrado) 
morreram mais de 1 milhão de russos (Beevor, 2002). As imagens das bombas atômicas, Garotinho 
e Gordo, se tornaram um divisor na história da humanidade.  Com a bomba atômica o homem tinha 
adquirido a capacidade de auto-aniquilação. 

 
Para os líderes mundiais a sobrevivência de uma nação, ou de um bloco econômico, passava a 

depender essencialmente do conhecimento científico e tecnológico.  Finda a II Guerra, os melhores 
cientistas do Terceiro Reich foram cortejados por soviéticos e americanos, ávidos por seus 
conhecimentos. Wernher von Braun foi para os Estados Unidos, levando consigo 1.500 técnicos e 
14 toneladas de papéis (Farmer e Hamblin, 1970).  A valorização dos especialistas mostrava o 
apogeu do poder da ciência.  Neste contexto, vale mencionar o enorme dano que a política anti-
semita causou à Alemanha.  Entre 1933 e 1960 a Alemanha ganhou apenas dez prêmios Nobel na 
área de ciências.  Neste mesmo período, a Grã Bretanha levou 17 e os EUA 34.  Em alguns casos os 
prêmios Nobel concedidos à ciência inglesa e à americana foram provenientes de judeus expulsos 
dos seus países. 
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Após a II Guerra, deu-se início ao Tribunal de Nuremberg, que se estendeu até 1949.  No 
principal julgamento, realizado entre 20 de novembro de 1945 e 1o de outubro de 1946, vinte dos 
principais assessores de Hitler foram julgados.  Albert Speer (1905-1981), o arquiteto predileto de 
Hitler e posteriormente Ministro de Armamentos do Terceiro Reich, foi um dos poucos que aceitou 
a sua parcela de culpa pelos males do regime nazista.  Prevendo o que ocorreria no pós-guerra, 
Speer fez o seguinte pronunciamento no Tribunal [O Julgamento de Nuremberg, Warner Home 
Vídeo, VHS]: 

 
Como pôde uma nação tão avançada, tão instruída, tão sofisticada como a Alemanha ter sido 

seduzida pela maldade de Hitler?  A explicação é a comunicação moderna.  Um líder já não 

precisa delegar autoridade aos seus subordinados exercitando o julgamento imparcial.  Com a 

comunicação moderna, Hitler pôde governar pessoalmente.  Assim, quanto mais técnico fica o 

mundo, mais a liberdade individual e as regras da humanidade se tornam essenciais.  Esta guerra 

acabou vendo foguetes controlados por rádio, aviões voando quase na velocidade do som, 

submarinos e torpedos capazes de achar os alvos.  Bombas atômicas.  E o terrível prospecto da 

guerra química.  Entre 5 e 10 anos, a indústria bélica será capaz de lançar foguetes de um 

continente a outro, com precisão inimaginável.  Com a fusão de átomos será possível destruir um 

milhão de pessoas na cidade de Nova Iorque em segundos, com foguetes operados por menos de 10 

homens.  Uma nova guerra em grande escala resultará na destruição da cultura humana e da 

civilização.  É por isso que este julgamento deve contribuir para prevenir tais guerras no futuro.  

Uma nação que acredita no seu futuro nunca perecerá.  Que Deus proteja a Alemanha e a cultura 

ocidental.   

 
Albert Speer foi condenado a 20 anos de prisão.  Hermann Goering, Wilhelm Keitel, von 

Ribbentrop, todos assessores diretos de Hitler, foram condenados à forca, enquanto Rudolf Hess foi 
condenado à prisão perpétua.  Goering suicidou-se antes do enforcamento ingerindo uma cápsula de 
cianureto. 

 
 

5. A Guerra Fria 
 
Finda a II Guerra, a Alemanha foi dividida entre aliados, Alemanha Ocidental, e russos, 

Alemanha Oriental.  A capital do Terceiro Reich, Berlim, que ficava na Alemanha Oriental, 
Fig. 8.a., também foi dividida ao meio.  Para chegar a Berlim Ocidental, os aliados faziam uso de 
estradas e ferrovias sobre território comunista.  Uma alternativa era o transporte aéreo, através de 
rotas pré-estabelecidas, Fig. 8.b.  Desde então, o mundo ficou dividido entre dois blocos político-
militares.  O capitalista, liderado pelos EUA, e o comunista, liderado pela URSS.  Em 1948 o 
Partido Comunista Americano foi considerado ilegal. O período do pós-guerra até 1989 ficou 
conhecido como Guerra Fria.  A Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável, e a 
paz, impossível, Fig. 9.  Improvável a guerra porque, a partir de 1949, a URSS passou a construir 
bombas atômicas.  Conseqüentemente, na hipótese de um conflito armado, as duas superpotências 
tinham a capacidade de se destruírem mutuamente.  Por outro lado, a paz era improvável, visto que 
cada lado representava pontos de vista, políticos e econômicos, antagônicos.  Estavam plantadas as 
sementes para a Corrida Espacial.   
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Figura 8.a. Divisão da Alemanha com Berlim situada no lado soviético. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.b. A divisão de Berlim e as diversas vias de acesso à Berlim Ocidental. 




