
Discurso do Gelo, o Narval 

Olá amigos! Eu sou o Gelo, uma espécie de baleia que se chama Narval. Vivo na Região ÁrAca, 
mais conhecida como Pólo Norte. Só vos digo que se passa muito frio aqui – há temperaturas 
muito baixas (perto dos 40 graus negaAvos) e gelo. 

Queria falar-vos da coisa mais importante da vida. É ela que permite a vida. É o bem ou 
elemento mais importante para que haja vida. É o que há em maior quanAdade no Planeta – 
cerca de 70% da superScie da Terra. E é também o que há em maior quanAdade no corpo 
humano – 70% também – a quanAdade ideal. 

É a água! Quatro letras apenas que são o maior símbolo da vida porque são o fator mais 
importante para que ela seja uma realidade. 

Ela é a prova da nossa ligação proporcional e inseparável do Planeta. É um elo de ligação que 
nos liga todos ao milagre da vida. 

A água tem três estados: líquida – a sua forma fluida, nos oceanos, rios e lagos; gelo – a sua 
forma sólida nas regiões polares; vapor, a sua forma gasosa na atmosfera. 

O ciclo da água é algo fascinante. Funciona assim: Quando os raios do sol batem nos oceanos, 
eles aquecem e ficam com uma energia que provoca a evaporação – processo que faz água 
líquida tonar-se vapor na atmosfera. Esse vapor forma as nuvens que, quando carregadas o 
suficiente, descarregam sobre a terra chuva, granizo e neve. 

Este ciclo permite um sistema de rega sobre o planeta e regula o clima também. Pensavam que 
só eu, como baleia, vivia envolvido na água… mas não… todos vocês também, todos os seres 
vivos… 

Todos precisamos de água. Ainda que abundante no Planeta, a água potável, ou seja, que se 
pode beber – chamada de água doce –  é só cerca de 3% da água da Terra. A maior parte desta 
está nos blocos de gelo. Só 0,65% da água do planeta está nos rios, lagos e água subterrânea. 
Isto quer dizer que a água para beber não é muita. Por isso, precisa ser cuidada e não pode ser 
desperdiçada. 

Os beneScios da água são muitos e variados. Para referir alguns: beber – o mais importante, 
para que a água esteja dentro do nosso organismo; lavar (higiene); rega (culAvo dos 
alimentos); meio de transporte (barcos); geração de energia (barragens). 

Depois de vermos a importância da água como o bem mais precioso do Planeta e de 
percebermos que, a água se pode beber, existe em quanAdades limitadas, o que podemos 

Primeiro, não poluir. A poluição é o ato de sujar as águas ao ponto de torná-las impróprias para 
consumo, ou seja, que não se podem beber. Este cuidado passa por não deitar lixo, ou 
quaisquer outros produtos ou objetos na água. Esta responsabilidade é individual, mas 
também das empresas. Não poluir não é só o que se faz diretamente nas águas, mas a todo o 
ambiente, pois todo o Planeta está interligado. A poluição do ar produz gases que vão afetar a 
água, a poluição no solo acaba por afetar também o ar e a água. 

Segundo, não desperdiçar. Ainda que isso precisa ser feito pelas empresas, como cidadãos, 
precisamos fazer a nossa parte. Coisas como: 

> Não deixares a torneira aberta ou a pingar quando não está a ser usada. 



> Fechares a torneira no intervalo de uso como quando esfregas as mãos com sabão, escovas 
os dentes, lavas loiça, ou outra aAvidade. 

> Não tomares banho demorado, nem encher a banheira. 

> Puxares a descarga do autoclismo só o tempo necessário. 

> Reaproveitar água da chuva para lavar o quintal ou regar as plantas. 

A água é a maior riqueza que temos, ainda que não seja tão cara como os metais preciosos tais 
como o ouro e a prata.  É mais importante do que as tecnologias que usas. Vocês podem viver 
sem estes mas não sem a água. 

Vocês, humanos, podem passar cerca de 40 dias no máximo sem comer, mas não aguentam 
mais do que 4 dias sem água. 

Ela é assim a coisa mais preciosa que temos no Planeta. Apesar de, muitas vezes, não ser 
valorizada. 

Alguma vez destruirias um relógio? Ou deitarias fora um telemóvel? Porque fazê-lo com a 
água, que é a coisa mais preciosa que temos no Planeta? 

Queria pedir-te para amares e tratares a água como aquilo que ela é: a coisa mais preciosa da 
vida – a própria vida. 

Todos juntos fazemos a diferença. O teu pouco, junto com todos os outros faz muito. Juntos 
salvamos e melhoramos o nosso Planeta e, como consequência, a nossa vida. 

Eu, como baleia dos Oceanos, preciso de vocês e conto convosco. Estamos juntos para 
vivermos na água, da água, com a água e para a água. 

Adeus! 


