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IMAGINA…

É sábado de manhã. Acendes a luz 
da casa de banho, vais à sanita e 
depois tomas um duche enquanto 
trauteias a tua música preferida 
que toca na rádio. Depois, vestes 

as calças de ganga e desces as 
escadas a correr para tomar  

o pequeno-almoço. Deitas o leite 
na tigela cheia de cereais, cortas 

uma banana às rodelas e ligas 
a televisão para veres o teu 

programa preferido. 
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São 15 minutos de coisas banais,  
mas para as fazer acontecer, algures  

no mundo, uma lama com milhões de anos 
de idade foi extraída do solo e queimada, 

sementes de algodão foram plantadas, 
pasta de madeira foi transformada  

em papel por máquinas mais altas do que  
um prédio de três andares, informação 
digital viajou até ao espaço e voltou  

para a Terra, cocó foi filtrado, e milhões  
de milhões de milhões em dinheiro  
invisível atravessaram o mundo…

Todos os dias estamos rodeados de  
objetos e serviços banais que atravessaram 

percursos extraordinários para chegarem 
até nós — percursos que estão a acontecer 
AGORA MESMO. Olha à tua volta. O que vês?  
De onde veio tudo isso? Como começou? 

Quando começares a reparar nestes 
percursos extraordinários, nunca mais verás 

o mundo com os mesmos olhos…

Uma nota acerca das máquinas
Este livro fala de muitas máquinas  

especiais. As máquinas foram desenhadas 
com o máximo de exatidão possível,  

mas às vezes os desenhos representam  
a aparência de uma certa máquina,  

como este íman.
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É tão fácil ir ao supermercado e escolher quase 

tudo aquilo de que precisamos dos expositores. 

Mas de onde veio tudo isso? A resposta é: de todas 

as partes do mundo. Vamos observar o percurso de 

um dos nossos alimentos preferidos: as bananas.

1
As bananas vêm 
essencialmente de 
países perto do 

equador. Estes têm 
um clima tropical, 
com calor todo 
o ano, e chuva 

abundante.

2
As bananas são cultivadas  

numa plantação. Crescem em cachos  
grandes e pesados. Os cultivadores 

penduram sacos de plástico em volta das 
bananas quando elas estão a crescer, 

para as proteger das vespas e dos 
pássaros.

4
Os trabalhadores levam os 

cachos e penduram-nos numa 
estrutura suspensa. Quando 

todos os cachos foram 
apanhados, eles puxam-nos  

ao longo desta estrutura e até 
ao centro de processamento.3

As bananas são apanhadas quando alcançam um determinado 
tamanho, mas ainda estão verdes. As pessoas não gostam 
de comprar bananas pisadas, por isso a fruta tem de ser 
manuseada com grande cuidado. Placas almofadadas são 

colocadas entre os cachos para os proteger.

Cada grande molho de bananas designa-se 
«cacho». Um cacho é composto por  

vários níveis (ou camadas) de bananas.  
O nome correto para um molho de 

bananas é uma «mão» e cada banana 
isolada é conhecida como «dedo».

A comida nasce

nas lojas?
O percurso de uma banana
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No centro de processamento, as bananas 
voltam a ser cuidadosamente examinadas, 
para verificar o tamanho e a qualidade. 

Depois são lavadas e pulverizadas com um 
fungicida para as proteger de doenças.

6
Cada «mão» de bananas é separada 

do caule central, mergulhada em água 
para proteger o fruto, e novamente 

examinada para verificar a qualidade. 
As bananas pisadas são removidas 
e vendidas a preço reduzido nos 

mercados locais.

7
Cada «mão» de bananas é marcada com 
o autocolante da plantação de onde veio, 

cuidadosamente embalada em caixas e levada 
num camião até ao porto.

10
Quando as bananas  
estão perfeitamente  
maduras, são postas  
em camiões e levadas  
para as lojas, prontas  
para serem compradas  

por ti!

9 Quando as bananas chegam ao seu  
destino, os frutos são guardados num  
grande armazém cheio de ar quente  

e húmido que ajuda as bananas  
a retomarem o seu  
amadurecimento.

8
No porto, as caixas de bananas são postas em navios 

refrigerados que têm controlos de fluxo de ar e de 
temperatura para manter a fruta fresca, para  

a impedir de amadurecer durante o transporte.

Dependendo do percurso,  
o navio demora habitualmente 
entre 4 e 12 dias a chegar ao 

seu destino. Alguns navios são  
          construídos de modo  

           a manter a fruta fresca  
                   até 50 dias.




