
ENTRE AS 10 FORÇAS MUNDIAIS

FORÇAS ARMADAS DO BRASIL: O Brasil é reconhecido como uma das 10 FORÇAS 
ARMADAS mais bem preparadas do MUNDO.
A MAIOR FORÇA MILITAR DA AMÉRICA LATINA
EXÉRCITO  DO BRASIL:  Possui  o  maior  efetivo  da  América  Latina  com 222.151 
soldados, e uma reserva de 280.000 homens.Possui também a maior quantidade de 
veículos no transporte de tropas e blindados da América do Sul. As unidades de 
selva possuem renome internacional, reconhecidas como as melhores unidades de 
combate  nesse  ambiente  do  mundo.  São  formadas  por  militares  da  região 
amazônica e oriundos de outras regiões, profissionais especialistas em guerra na 
selva  pelo  Centro  de  Instrução  de  Guerra  na  Selva.  Essas  unidades  são 
enquadradas pelas   1ª,2ª16°,17° e 23ª Brigada de Infantaria de Selva.

MARINHA DO  BRASIL:  É  a  mais  antiga  das 
Forças Armadas brasileiras.Possui o maior efetivo de Fuzileiros Navais da América 
Latina, estimado em 15.000 homens. No periódico MARINHA em Revista-Mostrando 
nossa Força Ano 01, N°03 de Dezembro de 2010 foi iniciada as obras do Estaleiro e 
da  Base  Naval  de  Submarinos  a  Marinha  do  Brasil  trabalha  no  projeto  do 
SUBMARINO  DE  PROPULSÃO  NUCLEAR  que  no  dia  04  de  agosto  de  2010  foi 
assinado o Termo de Cessão de Uso do Terreno para a construção do Estaleiro e da  

Base de Submarinos.
“Apenas China, Rússia, Estados Unidos da América, França e Inglaterra possuem 
submarinos  nucleares.Queremos  fazer  parte  desse  bloco  e  elevar  o  País  a  um 
patamar  jamais  alcançado”.  Almirante-de-Esquadra  (Ref°)  José  Alberto  Accioly  Fragelli, 
Coodenador do PROSUB



FORÇA AÉREA BRASILEIRA:  700  Aviões  em  serviço  e  um  efetivo  de  67  Mil 
militares.
CONHEÇA O CAÇA AMX BRASILEIRO

A M X:  A aeronave  A-1,  ou AMX como é popularmente conhecida,  é  um caça-
bombardeio-reconhecedor-leve,  projetado,desenvolvido  e  produzido  por  um 
consórcio  formado  entre  as  empresas  Embraer,  Alenia  e  Aermacchi,  dentro  do 
contexto  de  um  Programa  Conjunto  entre  o  Brasil  e  a  Itália.  É  uma  excelente 
aeronave de ataque e reconhecimento, que por suas características tecnológicas e 
capacidade operacional, colocou a FAB em posição destacada no cenário militar da 
América do Sul.
Os pilotos de F-16 da Guarda Nacional Americana apelidaram o AMX da FAB de 
"The Bee" (a abelha),  após serem derrubados duas vezes em 1994 na Operação 
Tiger I em Natal. Nenhum dos nossos AMX foi derrubado nesta operação.Os AMX da 
FAB também já podem ter entrado em ação. Dois AMX da FAB podem ter atacado 
posições da FARC em território colombiano em 1999 durante a operação Querari. 
Em 2003 os AMX foram usados para bombardear pistas clandestinas na Amazônia. 
Atualmente  o  AMX  é  o  vetor  aeroestratégico  da  FAB.  Um  ensaio  decisivo  foi 
realizado em agosto de 2004, quando dois deles saíram da base de Santa Maria, RS 
e  permaneceram  no  ar,  por  mais  de  10  horas  ininterruptas,  realizando  3 
reabastecimentos  em  vôo.  Cobriram  6.900  km,  não  foram  detectados  e  teriam 
destruído qualquer alvo na América Latina ou até mesmo chegado à África.
A FAB tem 54 A-1, sendo 43 monoplace e 11 biplace, divididos em três esquadrões 
operacionais, ao todo são 54 Caças.
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