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As formas elementares da vida eletrônica: a agência social do chumbo.
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Resumo
Esta pesquisa faz parte de uma investigação coletiva sobre a agência social de elementos metálicos utilizados na
produção de smartphones. Nesta pesquisa, em especifico, investigamos a agência social do elemento chumbo (Pb-82),
com ênfase em questões toxicológicas relacionadas à fabricação, uso e descarte de smartphones.
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Resultados e Discussão
Sabe-se  que  a  intoxicação  por  chumbo  (ou  compostos
contendo o elemento) pode gerar graves danos à saúde,
especialmente neurológicos, podendo até mesmo causar
a morte (cf. Schifer etal. 2005). No uso de smartphones há
pouco risco de intoxicação, mas um grande risco emerge
quando há descarte inadequado.

Apesar  de  haver  uma  pequena  quantidade  de
chumbo em cada smartphone, só em 2018 estima-se que
foram produzidos 1,5 milhões de  smartphones no mundo
(Holst 2019),  o que gera um grande acúmulo de lixo que
precisa  ser  adequadamente  descartado  e,
preferencialmente, reciclado (cf. Machado 2002). Estima-
se  que  o  Brasil  tenha  gerado  mais  de  1,5  milhões  de
toneladas de lixo eletrônico em 2016 (Baldé etal. 2017), e
sabe-se que a maior parte dos equipamentos eletrônicos
descartados ainda é tratada como resíduo urbano comum.

A geração de lixo eletrônico cresce cada vez mais
e  a  maior  parte  desses  resíduos  poderia  ser  utilizada
novamente, ou ser reciclada, mas o destino acaba sendo
os aterros sanitários e lixões. Em ambos, metais pesados
como o chumbo são lentamente liberados no solo. Esse
processo também pode contaminar as águas de lençóis
freáticos, atingindo assim rios, lagos e cultivos de plantas,
e contaminando seres humanos por meio da alimentação
e uso da água.

Figura. Rotas  de  intoxicação  humana  por  chumbo
proveniente  de  descarte  inadequado  de  baterias  e
eletrônicos (adaptado de IPCS 1995).

condutividade  elétrica;  e  temperatura  de  fusão  (cf.
Fiorucci etal. 2012) –, assim como suas características
desvalorizadas  (sua  toxicidade),  nos  ensinarem  algo
sobre os valores de nossa vida social  contemporânea,
cada vez mais eletronicamente mediada?
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