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RESUMO 

A INFLUÊNCIA DA MISSÃO DE OBSERVADORES MILITARES EQUADOR-PERU 
(MOMEP) NA AMÉRICA DO SUL 

AUTOR: Rennê Webster da Silva 

ORIENTADOR: Marcos de Mendonça da Silva 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa do tipo bibliográfica sobre o estudo da 
Missão de Observadores Militares Equador-Peru (MOMEP) e, principalmente, suas 
consequências para o Brasil e para o restante dos países da América do Sul. A 
MOMEP é exemplo de uma Missão de Paz bem-sucedida que não foi subordinada a 
Organismos Internacionais, sendo ela administrada pelos países garantes do 
Protocolo do Rio de Janeiro de 1942 (Argentina, Brasil, Chile e Estados Unidos). A 
Missão foi criada no ano de 1995 com a intenção de dar fim aos conflitos armados 
entre Peru e Equador que ocorreram na região do vale do Cenepa e são oriundos do 
histórico problema de demarcação de fronteiras entre esses Estados latino-
americanos. Nesse contexto, a MOMEP, após 5 anos de intensas ações 
diplomáticas e militares, conseguiu fazer com que Equador e Peru assinassem um 
Acordo de Paz, além de, finalmente, definir os marcos fronteiriços entre os dois 
países. Com isso, a pesquisa foi direcionada ao estudo da Missão, mas, 
principalmente, ao estudo das diversas consequências que ela – por ser bem-
sucedida e não subordinada às Nações Unidas – gerou para os países envolvidos 
nesta operação de paz. 

Palavras-chave: MOMEP. Observadores Militares. Equador. Peru. Brasil. Missão de 
Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

THE MISSION OF MILITARY OBSERVERS ECUADOR-PERU (MOMEP)  
INFLUENCE IN SOUTH AMERICA 

AUTHOR: Rennê Webster da Silva 

Adivisor: Marcos de Mendonça da Silva 

 

The present work is a bibliographical research on the study of the Mission of Military 
Observers Ecuador-Peru (MOMEP) and, mainly, its consequences for Brazil and for 
the rest of the countries of South America. MOMEP is an example of a successful 
peacekeeping mission that was not subordinated to International Organizations and 
was administered by the guarantors countries of the Rio de Janeiro Protocol of 1942 
(Argentina, Brazil, Chile and the United States). The Mission was created in 1995 
with the intention of ending the armed conflicts between Peru and Ecuador that 
occurred in the region of the Cenepa valley and begins from the historic problem of 
demarcation of borders in Latin American states. In this context, MOMEP, after five 
years of intense diplomatic and military action, succeeded in getting Ecuador and 
Peru to sign a Peace Agreement, besides to finally defining the border landmarks 
between these two countries. Therefore, the research was directed to the study of 
the Mission, but mainly to the study of the various consequences that it has 
generated - for being a successful and not subordinated to the United Nations - to the 
countries involved in this peacekeeping operation. 

Keywords: MOMEP. Military Observers. Equador. Peru. Brazil. Peacekeeping 
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1 INTRODUÇÃO 

A história da América do Sul apresenta diversos conflitos entre os próprios 

latinos ou com participação de atores externos ao continente. Um dos problemas 

que geraram os conflitos foi a divisão das fronteiras que se iniciou na Europa ainda 

no século XV, com o Tratado de Tordesilhas de 1494 que dividia o mundo em dois 

hemisférios entre as coroas de Portugal e Espanha (KANTOR, 2007). No decorrer 

do tempo as duas coroas firmaram outros tratados para tentar solucionar os 

problemas fronteiriços que foram surgindo. Tal fato nos mostra que os problemas de 

demarcação de fronteiras da América do Sul existe desde o descobrimento do 

continente o que impactaria em conflitos nos séculos seguintes. 

  Um desses conflitos ocorreu entre Peru e Equador que tiveram problemas 

com as demarcações de suas linhas territoriais e houve a necessidade de um 

acordo para tentar delimitar os limites entre os dois países. Celebrou-se, então, em 

1942 o Protocolo de Paz, Amizade e Limites do Rio de Janeiro que definiria as 

fronteiras dos dois países de maneira definitiva (BIATO, 1999). 

Porém, o Protocolo do Rio de Janeiro não foi capaz de por fim à questão 

entre os dois países que continuaram requerendo terras na região do Rio Cenepa. 

Seguiu-se, então, um período de conflitos chegando a ser armado nos anos de 1978 

e 1981. Em 1995 houve mais um conflito armado em que os países vizinhos – os 

garantes do Protocolo do Rio de Janeiro – viram a necessidade de um novo acordo, 

a Declaração de Paz do Itamaraty que tinha como objetivo um cessar fogo definitivo 

e a criação da Missão de Observadores Militares Equador-Peru (MOMEP). 

(GALASTRI, 2005) 

 A MOMEP perdurou de 1995 a 1999 e teve como países integrantes 

Argentina, Brasil, Chile e Estados Unidos. O principal objetivo era dar condições 

para que houvesse um cessar fogo por meio de relações diplomáticas. (GALASTRI, 

2005). 

 Tal missão possibilitou uma forte interação entre as forças armadas dos 

países que faziam parte dela, principalmente por estarem numa missão de paz com 

relativa importância. Além disso, teve importante papel na resolução de conflitos 

para o cenário internacional e principalmente para a América Latina. 
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 Dessa forma, qual foi a influência da Missão dos Observadores Militares 

Equador-Peru para o Brasil e para a América do Sul como um todo? 

 Uma missão de paz que não surgiu de iniciativa de um organismo 

internacional e que conseguiu alcançar seu objetivo sem fazer uso de violência, 

certamente possui características dignas de estudo para colher os ensinamentos 

dessa missão e poder repetir em ocasiões oportunas. 

 Essa pesquisa justifica-se na abordagem das consequências da MOMEP para 

o Brasil e para a América do Sul com o intuito, também, de ser uma referência 

bibliográfica do que a missão trouxe de benefícios e aprendizados para as forças 

armadas dos países envolvidos.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

Analisar a influência da Missão de Observadores Militares Peru-Equador na 

América do Sul. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Definir os motivos da criação da Missão de Observadores Militares Peru-

Equador no contexto sul-americano.  

Entender como findaram as ações da Missão de Observadores Militares Peru-

Equador. 

Identificar quais as consequências que a Missão de Observadores Militares 

Peru-Equador gerou para o Brasil. 

Inferir que a Missão de Observadores Militares Peru-Equador é exemplo de 

missão de paz bem sucedida.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

O tema abordado está inserido na área da história, da geopolítica e das 

Relações Internacionais atentando-se para os aspectos metodológicos e teóricos. 

 A pesquisa tem a proposta de analisar a influência que a Missão de 

Observadores Militares Equador-Peru (MOMEP) causou, não só para os países que 

estavam em conflito, mas também para o Brasil e a América do Sul como um todo. 

 Sendo assim, a pesquisa será do tipo bibliográfica para buscar compreender 

a conjuntura de sua criação, bem como a suas consequências a curto e médio 

prazo. 

 

2.1 Revisão da literatura   

 Com o intuito do melhor entendimento do tema foram analisadas as principais 

fontes que abordam o assunto, bem como algumas definições necessárias ao 

entendimento da pesquisa. 

 

2.1.1 Breve explanação sobre as fontes do tema 

Para buscar a melhor compreensão das consequências da MOMEP para a 

América do Sul foram pesquisados os principais autores que versavam sobre o tema 

dentre os quais, Samuel Correa Duarte (2017), que em seu trabalho realizou a 

pesquisa de todas as fases da operação de paz, bem como os antecedentes dos 

conflitos, mostrando a origem e causas das discordâncias entre Peru e Equador. 

 Duarte busca, como um grande objetivo de seu artigo, evidenciar que os 

Estados Unidos da América (EUA), mesmo exercendo sua forte hegemonia no 

continente como um todo, não é o único responsável pela liderança na solução de 

um conflito subcontinental, mostrando, então, que a MOMEP é exemplo de que 

houve uma liderança regional brasileira na solução do problema. 

 Além disso, tal trabalho também analisa a operação no contexto político e 

militar do noroeste da América do Sul. Tal fato enriquece a nossa pesquisa, pois 



11 
 

será possível a análise das consequências de natureza não só política, mas também 

militar, principalmente para o Exército Brasileiro (EB). 

 Outro autor que foi utilizado como fonte para a pesquisa foi Leandro de 

Oliveira Galastri (2005), que em seu trabalho buscou, também, estudar a missão de 

paz desde sua origem, detalhando diversos aspectos que se somavam para que 

houvesse discórdia entre os dois países. Buscou, ainda, o enfoque da participação 

do Exército Brasileiro, sendo esse o seu principal objetivo. 

 Galastri busca, em seu trabalho, o estudo das negociações diplomáticas que 

os países envolvidos tentaram estabelecer de acordo com o desenrolar dos fatos e a 

coordenação militar, com liderança do Exército Brasileiro. 

 Outro aspecto de relativa importância em sua obra é o fato de uma missão de 

paz ser realizada sem a gerência de Organismos Internacionais (OI), sendo eles 

regionais, no caso a Organização dos Estados Americanos (OEA), ou globais, no 

caso a Organização das Nações Unidas (ONU)  

  Algumas obras internacionais também foram muito usadas, como é caso das 

obras de Enrique Obando Arbulú e do Tenente-Coronel americano Kevin M. Higgins. 

São obras que além de pesquisar a missão de uma maneira mais profunda, também 

mostra a visão da missão por outro enfoque, não ficando o estudo restrito a visão 

brasileira. Estes autores não serão os únicos a serem pesquisados, como será 

notado no decorrer do trabalho,porém, são os principais autores, compondo a base 

que explica os antecedentes, como se iniciou o conflito, como se desenrolou a 

operação e algumas consequências. 

 

2.1.2 Observador Militar 

Como a operação tem como um dos agentes principais a figura do 

Observador Militar, é necessária, ao entendimento do estudo, a sua definição. 

Segundo o Manual de campanha do Exército EB70-MC-10.219: 

Entende-se como especialista militar em missão o militar designado para as 
funções de Observador Militar das Nações Unidas (United Nations Military 
Observer – UNMO), Oficial de Ligação Militar (Military Liaison Officer – 
MLO); Conselheiro Militar (Military Adviser – MilAd) e Monitor de Armas 
(Arms Monitor – AM). 5.2.2 Os especialistas militares cumprem seu 
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mandato desarmados, utilizam o uniforme do país de origem e são 
diferenciados pelo uso da boina ou gorro azul, bem como o distintivo da 
missão de paz no ombro direito. 5.2.3 Os especialistas realizam funções 
específicas de observador ou de consultoria, apresentando relatórios 
periódicos sobre a situação local e o cumprimento dos acordos. 5.2.4 Exige-
se de cada especialista militar uma sólida experiência profissional, com 
treinamento específico para missões sob égide da ONU, antes de ser 
desdobrado no terreno. 5.2.5 OBSERVADOR MILITAR (UNITED NATIONS 
MILITARY OBSERVER – UNMO ou MILITARY OBSERVER – MILOBS) 
5.2.5.1 O Observador Militar (MILOBS) faz parte de um grupo de oficiais 
que atuam em pequenas frações (teams), geralmente sob o comando de 
um Observador Militar Chefe (Senior Observer). (BRASIL, 2017, p. 5-1) 

Além dessa, há uma definição mais simples no site da ONU e que explica 

quem é o Observador Militar para as Nações Unidas: “São responsáveis por 

monitorar acordos de cessar-fogo. São oficiais que andam desarmados e têm como 

principal arma e escudo a bandeira e o capacete azul das Nações Unidas” 

Sendo assim, o Observador Militar é o oficial das forças armadas que exerce 

função de realmente observar o país em que está inserido, enviar relatórios para seu 

país de origem, informando sobre a situação momentânea, bem como realizar 

consultorias ou assessorar numa possível crise. No caso estudado, numa mediação 

entre os dois países. 

 

2.1.3 A MOMEP como missão de paz 

Apesar de autores como Galastri e Duarte classificarem a MOMEP como uma 

missão de paz, o Manual de campanha do Exército EB70-MC-10.219 traz a seguinte 

definiçã: 

Missão de paz é um instrumento utilizado por organismos internacionais 
para solucionar ou mitigar conflitos e ajudar a promover negociações 
político- diplomáticas. A participação da Força Terrestre (F Ter) sob a égide 
de organismos internacionais é estabelecida pelo Estado brasileiro em 
acordos com outros países e em cumprimento a compromissos com 
organismos internacionais dos quais o Brasil seja signatário. (BRASIL, 
2017, p. 1-1) 

O que mostra que a intenção do Brasil é de não participar de missões de paz 

que não estejam sob égide de Organismos Internacionais. Porém, ainda no mesmo 

Manual do Exército:  

A ONU é o ator de maior relevância na realização de missão de paz. 
Existem organismos regionais que podem capitanear missões em países 
com conflitos internos ou externos. Também poderão ser firmados acordos 
entre os países envolvidos (países em conflito e os países garantidores ou 
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fiadores), conforme ocorreu no conflito entre o Peru e o Equador, em 1995, 
com o estabelecimento da Missão de Observadores Militares do Equador – 
Peru (MOMEP). (BRASIL, 2017, p. 1-1) 

 Tal trecho mostra que a participação do Exército Brasileiro é devidamente 

fundamentada, mesmo a operação não sendo iniciada pela ONU. Ou seja, não 

houve ilegalidade na criação da missão, mesmo sendo reconhecida a importância 

desse organismo para o cenário mundial. Mostrando, ainda, a peculiaridade da 

Missão dos Observadores que é citada em manual como um exemplo de Missão de 

Paz. 

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 Os seguintes questionamentos direcionaram a pesquisa: Como se findou a 

Missão de Observadores Militares Equador-Peru e, de maneira geral, como esta 

influenciou os países que estavam envolvidos, sejam eles os conflituosos ou os 

garantes, mas principalmente o Brasil e suas Forças Armadas?   

 Partindo da hipótese de que a MOMEP foi uma missão de paz bem sucedida, 

foi buscado apresentar o contexto histórico em que se deu a origem da Missão, o 

seu desenrolar e, principalmente, suas consequências.  

Nosso objetivo principal é analisar a influência da Missão de Observadores 

Militares Peru-Equador na América do Sul, principalmente em relação aos seus 

desdobramentos nos campos político e militar Para isso, temos como objetivos 

intermediários definir os motivos da criação da MOMEP, entender como se findaram 

as ações dos países garantes, identificar suas consequências. 

Com a intenção de operacionalizar a pesquisa, foi adotada a seguinte 

metodologia: 

Primeiramente, foi feita uma pesquisa em bibliografias já publicadas com a 

intenção de levantar os motivos que geraram os conflitos entre os dois países, 

dando base para o entendimento da Missão que é um dos objetivos dessa pesquisa.  

Em seguida, foi analisado como a Missão se desenrolou, do início ao fim, 

buscando entender suas fases e como elas ocorreram, bem como entender como foi 
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o desenrolar de uma missão de paz sem a influência de um Organismo 

Internacional. 

E, por fim, foi pesquisado em relação às consequências que a Missão gerou 

para os países envolvidos e, principalmente, para o Brasil, buscando, inclusive, 

identificar as consequências que perduram até os dias de hoje. 
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3 ANTECEDENTES DO CONFLITO ENTRE EQUADOR E PERU 

 Com o início das Grandes Navegações, as então coroas de Portugal e 

Espanha, ao darem início à colonização da América, tiveram diversos problemas no 

que tange a demarcação de território, devido, principalmente, ao não detalhamento, 

nos tratados, das fronteiras estabelecidas. Exemplo deste não detalhamento é o 

Tratado de Tordesilhas, de 1494, que dividia, basicamente, o mundo em dois 

hemisférios entre as duas coroas a partir de 370 léguas de um meridiano que 

passava por Cabo Verde. (KANTOR, 2007) 

 Porém, também devido a não especificação do tratado, foi necessário a 

criação de outro tratado entre as duas nações, pois os portugueses não respeitaram 

Tordesilhas. Foi assinado, então, o Tratado de Madri em 1750 que garantia o 

princípio da posse efetiva, o uti possidetis, em que dava um pouco mais de detalhes 

sobre os limites fronteiriços. (KANTOR, 2007) 

 Tais fatos acima foram citados para nos mostrar que, desde o início, a 

demarcação de fronteiras na América do Sul foi bastante incerta e sem muita 

especificação, dando, então, margem para futuros problemas fronteiriços, no caso 

analisado, entre Peru e Equador. 

 Tais países latinos, além da instabilidade gerada por seus colonizadores, 

também sofreram com a pressão externa de países como a Inglaterra, Holanda e 

França que buscavam compor territórios no norte da região amazônica. Além disso, 

por serem áreas de difícil acesso (Montanhas ou Selvas) as demarcações de 

fronteiras não foram muito bem definidas, sendo que, mesmo nos dias de hoje, com 

o avanço da tecnologia, a demarcação, ainda assim, é precária, com marcos 

esparsos e, muitas vezes, sem o consenso das partes. (TEIXEIRA; ANSELMO, 

2011) 

 Entendido que o problema da demarcação das fronteiras entre os países 

possui origens em séculos anteriores, prosseguiremos analisando essa questão a 

partir do século XX, quando se iniciaram os maiores conflitos. 

 Em 1941, devido à disputa, desde a primeira metade do século XIX, pela 

soberania da região amazônica situada entre os dois países e pelas tentativas 

fracassadas de delimitar os territórios, Equador e Peru entraram em guerra. Os 
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equatorianos viram grande parte de três províncias de seu país ser ocupada pelos 

peruanos no final dessa guerra, o que gerou o motivo para a criação do “Protocolo 

de Paz e Limites” em 29 de janeiro de 1942, na cidade do Rio de Janeir, em que 

Argentina, Chile, Brasil, e os Estados Unidos agiram, inicialmente como Garantes e, 

posteriormente, como árbitros. (LABAN, 2009) 

 O Protocolo do Rio de Janeiro estabelecia que fossem cessadas as 

hostilidades entre os dois países e que a fronteira fosse demarcada no riacho São 

Francisco, entre o Rio Santiago e o Rio Zamora até a confluência do Rio Santiago 

com o Rio Yaupi, como podemos visualizar no mapa a seguir. Com isso, o Equador 

perdia boa parte do território na região. (LABAN, 2009) 

 

 

 Fonte: Adaptado de LABAN (2009) 

 Paralelo a isso, um novo problema que daria margem para novos 

acontecimentos havia surgido. Foram feitos reconhecimentos na região e foi 

descoberto um novo rio entre os Rios Santiago e Zamora, o rio Cenepa. (LABAN, 

2009) Com isso, a validade do Protocolo estava em cheque, pois como se daria a 

demarcação de uma área em que não se tinha certeza de como ela realmente seria? 

Figura 1 –  Mapa da área do Conflito 
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Como o Equador vinha de derrota na guerra de 1941 e, com o novo 

Protocolo, perdia parte das terras daquela região, era inevitável a insatisfação por 

porte dos equatorianos, principalmente dos mais nacionalistas. Além disso, a 

ineficiência técnica no momento da marcação dos limites aumentou, ainda mais, a 

tensão na região. 

Nas décadas seguintes não houve muitos problemas, ou no caso, confronto 

entre os dois países, porém, não havia uma boa relação devido a não conclusão do 

assunto. Nas obras de Galastri e de Duarte, eles citam poucos conflitos armados de 

relativa importância nesse período. Ainda assim, de acordo com Hernandez (1999 

apud DUARTE, 2017) no ano de 1961, o governo do Equador, de uma maneira 

radical, contestou o Protocolo devido aos motivos já citados. Novak e Naminhas 

(2010 apud DUARTE, 2017) citam que em 1981, o Peru, devido a sua superioridade 

aérea, atacou seu vizinho e, novamente obteve uma vitória. Além disso, ocorreram 

outros incidentes nos anos de 1983 e 1988, o que mostrou que se tratava de uma 

região de tensão.  

Como ainda não estava resolvido o problema daquele trecho em litígio – 78 

km de fronteira entre os dois países, conforme Ureta (1953, p. 67-69, apud 

GALASTRI, 2005) – a região ainda permanecia sob polêmica. Na década de 90, o 

problema começou, então, a aumentar suas proporções, como mostra o trecho: 

Em 1995, mais uma vez a estratégia equatoriana foi estabelecer bases na 
região em disputa e defender as instalações. A região novamente ocupada 
compunha-se de localizações montanhosas do Vale do Rio Cenepa. O 
Peru, satisfeito com o Protocolo do Rio de 1941 e não desejando parecer o 
agressor, foi forçado a conceder a iniciativa aos equatorianos. Os embates 
anteriores haviam demonstrado que a conquista rápida de posições era 
muito importante pois, assim que acionados, os países garantes (Argentina, 
Brasil, Chile e Estados Unidos) exigiriam o cessar-fogo. As tropas 
começaram a trocar tiros em janeiro de 1995. No dia 26, helicópteros de 
ambos os lados começaram a atacar posições inimigas. Os equatorianos 
capturaram um local de pouso para helicópteros, mas foram em seguida 
forçados a abandonar posição. (GALASTRI, 2005, p.24) 

Seguiram-se, então, mais confrontos aéreos nos meses de janeiro e fevereiro 

de 1995 em que o Equador, diferentemente dos outros confrontos, conseguiu uma 

superioridade militar em relação ao Peru. Porém, a demarcação das fronteiras 

preconizadas no Protocolo de 1942 continuou da mesma forma, como desejado 

pelos peruanos. Tais fatos ajudaram a diminuir a tensão na região, o que ajudou o 

trabalho dos países garantes que buscavam um cessar fogo. (GALASTRI, 2005) 
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Com isso, foi assinado no dia 17 de fevereiro de 1995 o cessar fogo, em 

Brasília, também conhecida como “Declaração de Paz do Itamaraty”. Nessa 

oportunidade foi acordado com as partes envolvidas o envio da missão de 

observadores que é a base desse estudo, a MOMEP. 
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4 A MISSÃO DE OBSERVADORES MILITARES EQUADOR-PERU  

 A MOMEP tinha como objetivo, na data de sua criação, o envio de 

observadores para, de fato, separar as tropas peruanas e equatorianas  após a 

assinatura da Declaração de Paz do Itamary, além de criar uma zona desmilitarizada 

entre os dois países e proporcionar uma ambiente adequado para o início das 

conversações relativas à paz. (VALDIVIESCO, 2018) 

 Sendo o objetivo da missão aparentemente simples, alcançá-los não seria 

uma tarefa muito difícil para os países signatários do Protocolo do Rio de Janeiro. 

Iniciava com a questão da área a ser desmilitarizada, nenhum dos países queriam 

recuar suas tropas com o argumento de que, na prática, seria um avanço adversário.  

Com isso, em 17 de fevereiro de 1995, a Missão que, inicialmente, tinha a 

previsão de duração de 3 meses, teve de ser prorrogada diversas vezes até julho de 

1999. Tal prorrogação se deu em acordo com os países garantes e os dois países 

belingerantes, para que se alcançasse, definitivamente, a estabilização das 

diferenças entre os países. (GALASTRI, 2005) 

O Tenente-Coronel Kevin M. Higgins, autor de “Military Observer Mission 

Ecuador-Peru (MOMEP) Doing a Lot With a Little” dividiu a Missão em 3 partes: 

MOMEP I, MOMEP II e o Segundo ano da MOMEP (ou, neste estudo, MOMEP III). 

Na MOMEP I (de 12 de março a 21 de agosto de 1995), foi definido em 17 de 

fevereiro de 1995 a necessidade de um cessar fogo definitivo e imediato, e, com 

consentimento de ambas as partes,  foi aceito a presença de observadores militares 

na região. Com isso, a MOMEP chegou na área do conflito, efetivamente, em 12 de 

março do mesmo ano, com 112 homens chefiada pelo Coordenador Geral, um 

General brasileiro. Cada país garante contribuiu com 10 observadores, além dos 

EUA que contribuíram com 72 elementos de apoio nas áreas de inteligência, 

informação, administração, logística, comunicações e aviação. (HIGGINS, 1997) 

Após a MOMEP ser estabelecida na região, rapidamente suas ações foram 

iniciadas para estabelecer o controle da região, estabeleceu-se, então, uma “Zona 

de Segurança” de aproximadamente 20 km² na região de maior tensão, o vale do 

Cenepa, ainda foram lançados observadores na região com a intenção de monitorar 

o conflito e incentivar o cessar fogo. Os observadores, conseguiram, então, após 
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muita coordenação com os belingerantes, separar os 3 mil combatentes 

equatorianos e 2 mil peruanos na “Zona de Segurança”. (HIGGINS, 1997) 

Enquanto as tropas dos dois países retornavam para seus pontos fortes 

estabelecidos no período pré-guerra, as equipes compostas pelos observadores 

participavam de cerimônias de desmobilização no Peru e  no Equador. Além disso, 

continuaram verificando na região se ainda persistiam tropas remanescentes e/ou 

conflitos, por meio de patrulhas aéreas e operações de observação. Após isso, a 

MOMEP, finalmente, conquistou um objetivo fundamental da missão que foi o 

estabelecimento de uma zona, efetivamente, desmilitarizada na área de disputa em 

1º de agosto de 1995. (HIGGINS, 1997) 

Na segunda fase, ou MOMEP II (de 22 de agosto de 1995 a 22 de março de 

1996), a Missão se dividiu em três áreas: Verificação (de toda a região do vale do 

Cenepa), Integração (não somente dos países garantes, mas, também, dos 

contendores) e Medidas de Fortalecimento da Confiança (reuniões com 

comandantes de unidade, contatos telefônicos diretos e procedimentos padrão de 

patrulhamento de fronteira). Para isso, continuaram com as operações de 

observação e patrulhas aéreas sobre a área desmilitarizada, além de inúmeros 

contatos com os dois países envolvidos. (HIGGINS, 1997) 

Ainda nesta fase, foi criada mais uma área de segurança, a Zona Alfa. Trata-

se de uma aréa de 20x5 km, localizada a 50 km a nordeste da “Zona de Segurança” 

já desmilitarizada (HIGGINS, 1997). Tal zona foi criada após uma violação do 

cessar-fogo, sendo que, nesta zona, os dois países poderiam manter seus efetivos, 

porém deveriam se manter aquartelados e seus armamentos seriam controlados 

pela Missão, com isso os observadores passaram a fazer as contagens dos 

armamentos e dos efitivos de ambas as tropas. (GALASTRI, 2005) 

Já na fase Segundo Ano da MOMEP para TC Higgins, ou para nós MOMEP 

III, (de 23 de março de 1996 a 31 de maio de 1997), as três áreas da fase anterior 

(Verificação, Integração e Medidas de Fortalecimento de Confiança) continuaram a 

ser executadas. Como houve um período relativamente longo de paz, após a criação 

da Zona Alfa, foi possível o desenvolvimento de ações diplomáticas. Em 15 de abril 

de 1997, ocorreu, então, proporcionada pela MOMEP, a primeira conversa formal 
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sobre a demarcação de fronteiras entre Peru e Equador após 47 anos de disputas. 

(HIGGINS, 1997) 

Como a obra do norte americano Higgins é do ano de 1997, seus estudos 

sobre o desenrolar da Missão encerram-se no referido ano, bem como seu 

faseamento (MOMEP I, MOMEP II e Segundo Ano da MOMEP). Porém, a Missão 

não se encerrou em 1997, mas sim, somente em 1998, por isso, vamos nomear este 

último período (de 31 de maio de 1997 a 15 de julho de 1999) de MOMEP IV.  

Na MOMEP IV, após um período de paz alcançado na região, em julho de 

1998, a estabilidade foi temporariamente quebrada quando as tropas dos dois 

países iniciaram uma intensificação das atividades de patrulha e deslocaram seus 

destacamentos e postos de vigilância para mais próximos das fronteiras. Diante 

disso, a MOMEP teve de tomar mais uma medida para que não houvesse novos 

confrontos após um período de paz. Criou-se, então, mais uma zona de segurança, 

chamada de “Zona de Controle”, promovendo, da mesma maneira  em que foi 

desenvolvida nas outras zonas, a separação das forças. (GALASTRI, 2005) 

Após controladas as instabilidades na área do conflito, foram retomadas as 

negociações diplomáticas para que fossem definidas, de maneira definitiva, as 

demarcações das fronteiras e para que se chegasse a um acordo de Paz. Com a 

boa aceitação da MOMEP por ambos os países e  o sucesso da diplomacia 

desenvolvida, os presidentes do Peru e do Equador assinaram em 26 de outubro de 

1998, em Brasília, o acordo definitivo de paz entre os países.  

Nesta ocasião foram definidadas outras importantes decisões sobre a região 

entre os dois países, como mostra o trecho a seguir: 

O “Acordo Global e Definitivo de Paz”, assinado em Brasília no dia 26 de 
outubro de 1998, pretende considerar encerradas todas as pendências 
entre os dois Estados. Ficou decidido que o Peru cederia ao Equador, como 
propriedade privada, uma área de 1Km² conhecida como Tiwinza, localizada 
no interior de seu território, distante dezenas de quilômetros da fronteira 
com o Equador. Este teria acesso a Tiwinza por uma estrada de cinco 
metros de largura, desenhada no percurso mais curto possível. Como tal 
área fora cedida ao Equador em regime de propriedade privada, 
permaneceria sob soberania peruana. (...) O governo do Equador não 
poderia manter efetivos policiais nem militares na área em questão. De cada 
lado da fronteira, na região palco do conflito, cada país constituiria em seu 
território uma Zona de Proteção Ecológica: do lado peruano, com 54,4 Km²; 
do lado equatoriano, com 25,4 Km². Os membros das comunidades nativas 
poderiam transitar livremente pelas duas zonas ecológicas, cuja segurança 
seria feita exclusivamente por guardas de parques, cujo número não 
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poderia exceder a cinqüenta de cada lado. A região de Tiwinza localizar-se-
ia no centro da zona ecológica peruana (GALASTRI, 2005, p.33) 

 

Podemos notar a nova demarcação de fronteiras citada por Galastri no mapa 

a seguir: 

 

 

Fonte: Adaptado de GALASTRI (2005) 

Além disso, foi estabelecido um acordo sobre a livre navegação nos rios entre 

os dois países, o que era reivindicado pelo Equador desde o Protocolo do Rio de 

1942. Também foi acordado entre Peru e Equador sobre o desenvolvimento infra-

estrutural e econômico da região, além da instituição de comissão bilateral para 

adoção de medidas de confiança mútua e segurança entre os dois países. Nesta 

comissão ficaria estabelecido a cooperação entre as duas Forças Armadas. 

Figura 2 – Nova demarcação das fronteiras 
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 O Acordo de Paz de outubro de 1998 previa, ainda, mais uma missão para a 

MOMEP, trata-se da missão de desminagem de toda a região conflituosa, pois tal 

área recebeu milhares de minas lançadas por meio aéreo. Dessa maneira, existiam 

diversos efeitos colaterais dessas minas, como alguns acidentes registrados com 

moradores da região. (GALASTRI, 2005) 

Como a missão da MOMEP era de realizar a desminagem da região, foi 

solicitado aos dois países o mapa com a distribuição das minas. Porém, somente o 

Equador concordou em disponibilizar tal documento, a fim de facilitar os trabalhos da 

Missão. O Peru insistiu na sua alegação de que não havia espalhado nenhuma mina 

na região. Dessa maneira, o Coordenador Geral da MOMEP determinou o início das 

desminagens mesmo sem a colaboração de Lima. As atividades de desminagem 

foram encerradas oficialmente somente em 12 de maio de 1999. (GALASTRI, 2005)   

 Após 4 anos de funções, a MOMEP, finalmente, conseguiu fazer com que, por 

meio da diplomacia, Peru e Equador chegassem a acordos e que eles resolvessem 

o problema histórico da demarcação de suas fronteiras. Por isso a Missão é um 

exemplo de missão de paz bem-sucedida, pois utilizando poucos recursos conseguiu 

alcançar seus objetivos, como o próprio título da obra do Tenente-Coronel 

americano Kevin M. Higgins nos mostra “Military Observer Mission Ecuador-Peru 

(MOMEP) Doing a Lot With a Little”. 

 Outro aspecto de relativa importância ao se analisar o desenrolar da Missão, 

é a coordenação que foi estabelecida, principalmente, entre os países garantes. 

Mesmo sendo uma operação complexa, por se tratar de uma área pouco explorada 

e de difícil acesso, os observadores conseguiram desempenhar suas funções, 

mesmo com as dificuldades, sem prejuízo para o cumprimento de suas missões. O 

trecho a seguir da obra do peruano Enrique Obando Arbulú, em seu trabalho sobre 

os esforços de coordenação entre os países da MOMEP,  nos mostra o sucesso da 

coordenação mencionada:  

En palabras del primer comandante del contingente norteamericano en la 
MOMEP, Coronel Glenn R.Weidner "Esta operación fue exitosa debido a la 
cooperación sin precedentes entre representantes políticos y militares de los 
países garantes y el fuerte deseo de los beligerantes de poner término 
rápidamente a las hostilidades". Si no hubiera sido por el fuerte deseo de 
ambos beligerantes de terminar con las hostilidades, la MOMEP no hubiera 
funcionado. El número de observadores militares era muy pequeño para el 
área asignada; unos 90 hombres y cuatro helicópteros para un área de 528 
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km; de selva montañosa. La selva es tan densa, que no era posible ver más 
de 10 metros en cualquier dirección. (ARBULÚ, 1999, p.84) 

 Além disso, ainda na obra de Arbulú, podemos encontrar outras passagens 

fazendo menção ao êxito alcançado com a missão, como no trecho a seguir: 

Luigi Einaudi, embajador ad hoc de los Estados Unidos califica este éxito 
como un "pequeño milagro". En realidad fué un milagro algo más que 
pequeño considerando los métodos que se emplearon. Respecto a la 
desmovilización tenemos el testimonio de Weidner que dice: "Estas 
verificaciones no podían ser exhaustivas, dada la rapidez de la 
desmovilización y el pequeño tamaño de la misión de observadores. 
(ARBULÚ, 1999, p.85) 

 Portanto, podemos concluir que a MOMEP é uma missão de paz que pode 

ser um modelo a ser seguido, pois conseguiu exercer suas funções, e solucionar 

problemas que percorreram séculos. Além disso, proporcionou a assinatura de 

acordos que deram base para futuras alianças econômicas e cooperação entre duas 

Forças Armadas, caracterizando, enfim, o fim das hostilidades de séculos de 

disputas na região. 
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5 AS CONSEQUÊNCIAS DA MISSÃO DE OBSERVADORES MILITARES 

EQUADOR-PERU  

 A MOMEP gerou consequências importantes, não só para os países que 

estavam em conflito, mas também para os países garantes do Protocolo do Rio de 

Janeiro de 1942 que são os mesmos que participaram efetivamente da Missão. 

 Vamos iniciar com os países beligerantes, Peru e Equador, pois foram os que 

tiveram os desdobramentos mais importantes da Missão. As consequências, de 

maneira geral, mais relevantes coincidem com os objetivos da Missão.Trata-se do 

fim do confronto entre os dois países, o início dos diálogos entre ambos, a nova 

demarcação dos marcos fronteiriços e a desminagem da região. 

 Além disso, também ocorreram consequências no campo militar, pois houve, 

mesmo após a assinatura de um acordo de paz, a busca de ambos os países em se 

rearmar, o que deixaria em aberto a possibilidade de um novo conflito a qualquer 

momento. Resultado disso, foi a compra dos caças americanos F-16 (figura 6) e F-

18 (figura 7), e do caça israelense Kfir (figura 5) por parte do Equador e, também, 

caças MiG-29 (figura 3) e Su-25 (figura 4), de origem russa por parte do Peru. 

(DUARTE, 2017) 

Figura 3 – Caça russo MiG-29 

 

Fonte: DYNAMICS, 2018  
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Figura 4 – Caça Russo Su-25 

 

Fonte: PINTEREST, 2019 

Figura 5 – Caça Israelense Kfir 

 

Fonte: AÉREO, 2019 
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Figura 6 – Caça americano F-16 

 

Fonte: VINHOLES, 2015 

Figura 7 – Caça americano F-18 

 

Fonte: JUNIOR, 2011 

Os caças possuem papel importante no contexto do conflito, pois, como já 

mencionado, foram utilizados para reconhecimento do local por ambos os países. 

Tais aquisições de caças estrangeiros conceituados nos leva a concluir que, mesmo 

após todo o esforço da MOMEP na busca por uma região desmilitarizada, Peru e 

Equador mantinham, se não a intenção de novo conflito, pelo menos o receio de que 

poderia haver novos problemas. 

Ainda no campo militar, outra consequência foi a projeção de poder aéreo que 

o Equador conseguiu desempenhar após o conflito de 1995, tal fato também levou a 

busca do Peru ao investmento nos caças russos (DUARTE, 2017). Tal situação 

também influenciou, mesmo que indiretamente, o Brasil na compra de aeronaves 

americanas, como veremos adiante.  

Além disso, os conflitos do Vale do Cenepa levaram a alguns incrementos na 

imagem e no prestígio dos militares dos dois países, que, no caso do Equador houve 
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uma elevação do crédito dos militares pois este país conseguiu alcançar seus 

objetivos econômicos quando na definição das fronteiras, mostrando que os militares 

deste país conseguiram resolver um problema econômico através de negocioações 

e articulações diplomáticas. Já o Peru, devido o desgaste político do então 

Presidente Alberto Fujimori, não só os setores militares, mas também os civis, 

sofreram graves críticas por parte da população e como consequência, os militares 

acabaram tendo seu prestígio abalado devido às crises recorrentes. (DUARTE, 

2017) 

 Com a elevação do prestígio dos militares no Equador e com a insatisfação 

de grande parte da população com o então presidente Jamil Mahuad, que foi eleito 

em 1998 com pequena margem de vantagem, foi deposto no ano de 2000 após 

aliança de um movimento indígena com militares, sendo instalado, então, uma junta 

provisória de governo. (GALASTRI, 2005) 

 Para os países da América do Sul, a Missão de Observadores pode mostrar 

que tais países possuem capacidade de resolver seus problemas sem a ingerência 

de Organismos Internacionais e sem participação de países extracontinentais. Tal 

situação rompeu com a tradição dos conflitos serem resolvidos por arbitragem 

externa, e, no período pós-conflito, a Missão continuou suas ações sem recorrer a 

países estrangeiros, muito menos necessitou de iniciativas autônomas para que 

fossem prosseguidas nas atividades, principalmente, na desminagem da região do 

Vale do Cenepa. (DUARTE, 2017) 

 Mas a MOMEP conta com a participação dos Estados Unidos, o que nos leva 

a falsa dedução, devido a sua projeção de poder mundial, de que este seria o 

responsável pela liderança das ações diplomáticas e militares, bem como seria o 

principal responsável pelo sucesso da missão. Porém, não foi o que aconteceu 

nessa Missão, conforme podemos notar neste trecho do trabalho do americano 

Higgins: 

 A MOMEP também demonstrou que a liderança dos EUA nem 
sempre é necessária ou desejável. A MOMEP demonstrou que uma 
organização plana, altamente autônoma e de fácil acesso pode ser uma 
organização responsiva. Portanto, a MOMEP demonstra que uma estreita 
relação de trabalho entre os esforços diplomáticos e militares aumenta o 
esforço geral. (HIGGINS, 1997, p.20, tradução nossa) 



29 
 

 Atrelado a isso, a Missão, sem estar subordinada a ONU  e a OEA, gerou um 

sentimento de coesão por parte dos países que enviaram observadores para a área 

de conflito. Houve um grande esforço para que as responsabilidades fossem 

distribuídas de maneira uniforme, sem que houvesse supremacia de um único país. 

Não havia uma seção de planejamento do Chile ou da Argentina, havia uma seção 

de planejamento da MOMEP, mesmo havendo alguns debates acalorados, todos 

tiveram a oportunidade de expor suas ideias e chegar a uma conclusão conjunta. 

Por mais que a liderança da Missão fosse exercida pelo Brasil, o trabalho entre os 

Observadores Militares eram muito bem distribuído entre os países. Exemplo disso é 

a acomodação que os Observadores ocupavam. Costumavam ficar em quartos com 

3 ou 4 homens, porém nunca com dois do mesmo país, comendo da mesma comida 

e compartilhando as mesmas instalações. (HIGGINS, 1997) 

 Além disso, a MOMEP ainda organizou uma série de eventos, sendo eles 

culturais, esportivos e sociais, além de comemorações de feriados nacionais, com a 

intenção de melhorar o relacionamento, não só entre os Observadores, mas também 

com a população local. Resultado disso foi uma organização bem unificada com 

ausência de blocos dentro de uma missão de paz. (HIGGINS, 1997) 

 Outro importante aspecto que a MOMEP gerou, por ser exemplo de uma 

missão de paz bem sucedida, foi a demonstração de que oficiais das Forças 

Armadas dos países latino-americanos são capazes de resolver conflitos através da 

diplomacia. Os oficiais envolvidos na Missão de Observadores, além de serem 

politicamente e culturalmente competentes, falavam no mínimo dois idiomas, o que 

facilitou a coordenação das operações e serviu de exemplo para futuras missões de 

paz. (ARBULÚ, 1999) 

 Para a execução dos reconhecimentos da área desmilitarizada, os EUA 

enviaram quatro aeronaves Black Hawk para a região e foram amplamente 

utilizados, pois devido às peculiaridades da área eram necessários helicópteros 

capazes de operar em ambiente úmido, acidentado e de altitude. 

 Consequência do uso dessas aeronaves, além de seu aproveito na execução 

da missão, foi a aquisição pelo Brasil dessas conceituadas aeronaves da indústria 

bélica americana Sikorski. Tais aeronaves, à época, proporcionaram um “salto 

qualitativo” na Aviação do Exército Brasileiro, pois é uma aeronave que consegue 
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transportar uma grande quantidade de tropa, além de ser reconhecida devido a sua 

rusticidade. (GALASTRI, 2005) 

Figura 8 – Aeronave Black Hawk 

 

Fonte: MARTIN, 2018 
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7 CONCLUSÃO 

 Este trabalho teve como objetivo o estudo da Missão de Observadores 

Militares Equador-Peru, bem como suas consequências para os países participantes 

da América do Sul. 

 Diante disso, pudemos peceber durante o trabalho que a MOMEP foi uma 

Missão de Paz bem sucedida, mesmo sem a subordinação às Nações Unidas, se 

tornando exemplo para futuras missões. Conseguiu cessar as hostilidades entre 

Peru e Equador por meio da diplomacia exercida pelos oficais dos países garantes, 

gerando um sentimento de coesão para a América do Sul, pelo menos sob o 

aspecto militar. 

 Além disso estabeleceu os marcos fronteiriços numa Região de difícil acesso 

e que estava há séculos sendo contestada. Somado a isso, recebeu ainda, a missão 

de retirar as minas terrestres implantadas durante os conflitos armados. 

 A MOMEP, também, trouxe importantes consequências para as Forças 

Armadas da América do Sul. Além de proporciar uma experiência e integração entre 

as forças, elas também investiram em excelentes aeronaves militares, aumentando 

assim o nível estrutural dessas instituições. 

 Já o Brasil teve a oportunidade de liderar uma Missão de Paz, porém, não 

utilizou de tal liderança para centralizar as ações, muito pelo contrário, através de 

Coordenadores Gerais, pode distribuir as funções, o que gerou um bom clima de 

trabalho e fez com que as atividades fossem bem desempenhadas. Tal fato ajudou a 

projetar o Brasil como uma nação capaz de assumir Missões de Paz ao redor do 

mundo. 

 Tais fatos, além dos apresentados durante o estudo, nos leva a concluir que 

nem sempre é necessário um organismo estrangeiro ao continente para resolver um 

problema de conflito armado que teve sua origem em problemas complexos. Como o 

estudo o próprio título do estudo do TC Higgins nos mostra, a MOMEP conseguiu 

fazer muito com pouco e se tornou um exemplo a ser seguido. Além disso, mostrou 

que o Brasil, antes mesmo das Missões de Paz no Haiti, era capaz de liderar tais 

operações, elevando, então a credibilidade do Exército Brasileiro no cenário 

mundial. 
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