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A logística da água potável em campanha representa uma questão estratégica complexa, que pode resultar 

no sucesso ou no fracasso de uma operação militar. O planejamento da obtenção e distribuição da água ocorre 

tanto no nível tático quanto no estratégico, haja vista que sem esse recurso o soldado não pode suportar um 

combate a longo prazo, além disso, a falta de água potável e limpa pode limitar o poder de combate em campanha, 

causar baixas nos soldados e transmitir doenças como febre tifoide, cólera, diarreia e disenteria amebiana.  

As missões táticas não podem ser bem executadas se a tropa não dispuser de água em quantidade suficiente 

e com boa qualidade para o consumo. Sem o ressuprimento de água, é possível considerar que o militar estará 

sem condições de combate em 48 horas, nas regiões de temperaturas amenas, e, em 16 horas, nas regiões quentes. 

Ao longo da história das guerras, é possível verificar que, em diversos ambientes operacionais, as ações 

logísticas para a obtenção de água em campanha e o abastecimento hídrico têm sido algo muito complexo. O 

Kwait, por exemplo, é um país árido, sem fontes de água superficiais frescas e com água subterrânea renovável 

muito limitada, sendo que apenas as áreas do Norte, em Al-Rawdhatain e Um-Al-Aish, possuem água doce 

comercialmente explorável. Essas massas de água doce são consideradas reservas estratégicas do país e 

representam apenas 0,4% das águas subterrâneas disponíveis para consumo, tendo em vista que a maior parte da 

água subterrânea do Kwait é salobra e contaminada por metais pesados (AL-WESHAH, 2016). Nesse contexto, 

o Brasil é um país abundante em recursos hídricos. 

O Exército Brasileiro, durante muitos anos, tem realizado a maior parte dos seus adestramentos militares 

dentro do Território Nacional. De acordo com o Manual sobre as Implicações das Mudanças Climáticas para o 

Exército Norte Americano, a experiência adquirida nas últimas décadas de conflito no Afeganistão, Iraque, Síria 

e África, mostrou uma dependência notável de uma estrutura logística que possa apoiar o combatente com uma 

hidratação adquirida por meios de compra de água engarrafada, poços locais e Unidades de Purificação de Água 

por Osmose Reversa (ROWPU). As bases operacionais avançadas no Iraque, durante os anos 2000, consumiam 

cerca de 864 mil garrafas de água por mês, sendo que nos meses mais quentes este número era praticamente o 

dobro. Portanto, faz-se necessário questionar se os adestramentos realizados no interior do território brasileiro 

exigem da Função de Combate Logística grandes desdobramentos em relação ao fornecimento de água potável 

em campanha.  

A Logística tem papel fundamental para o sucesso das operações militares. Deve ser planejada e executada 

desde o tempo de paz, estar sincronizada com as ações planejadas e assegurar que os recursos sejam 

disponibilizados a todos os níveis apoiados (BRASIL, 2018). 

Muitos programas militares visam reduzir a carga sobre as tropas, desde carcaças de polímero em munição 

até armaduras leves e baterias que duram mais. Existe, no entanto, um componente vital para os seres humanos 

que continua sendo um fardo pesado: a água. As tropas podem transportar uma média de 3 litros de água por 

homem, se considerarmos uma patrulha padrão e desequipada. Em condições austeras, longe da zona de 

reabastecimento, essa água pode acabar rapidamente. Um indivíduo adulto e sedentário, em um ambiente 

termoneutro, necessita de uma ingestão hídrica de aproximadamente 2,5 l por dia. Se considerarmos este mesmo 

indivíduo em um ambiente quente e úmido, a necessidade de água aumenta com maior frequência e pode alcançar 

até 10 litros por dia (MCARDLE; KATCH; KATCH,  2016). 

A capacidade logística de um Exército determina o seu tempo de permanência no combate. Sabemos que 

os recursos hídricos no território brasileiro são abundantes e de fácil acesso, no entanto, a realidade dos combates 

modernos é que a obtenção e distribuição de água sãos atividades extremamente complexas e que demandam um 

esforço logístico muito grande. É de fundamental importância que essas capacidades sejam treinadas e 

desenvolvidas para que a evolução doutrinária ocorra de modo compatível com as exigências impostas pelo 

combate moderno.  
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