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As formas elementares da vida eletrônica: a agência social do ouro.
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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 particular, analisamos a agência social do elemento químico metálico
ouro (79-Au), com interesse especial pela sua atuação na forma de fios de ligação em circuitos eletrônicos.
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Introdução
O  ouro  foi  um  dos  primeiros  metais  utilizados  pela
humanidade.  Arqueólogos  sugerem  que  os  primeiros
usos do ouro datam de 5 mil anos a.C., com as primeiras
civilizações  no  Oriente  Médio  (Venable  2011).  Os
primeiros  depósitos  de  ouro  aluvionar  descobertos  no
Brasil datam do século XVI, e desde então a mineração
do  ouro  vem  sendo  um  importante  fator  na
transformação  da  sociedade  brasileira,  estimulando  a
migração interna e externa, a interiorização do país e as
primeiras  formas  de  urbanização  (Moraes  1973).
Atualmente  o  Brasil  figura  entre  os  15  principais
produtores de ouro do mundo, sendo a China o principal
produtor mundial (USGS 2019). Dessa produção a maior
parte é usada na produção de jóias, mas quase 10% são
utilizadas  na  indústria  de  equipamentos  eletrônicos,
sendo crescente o uso de ouro reciclado nessa indústria
(NRC, 2018). Este pôster destaca o uso contemporâneo
do ouro na produção de  smartphones,  em especial  na
forma de fios de ligação (bonding wires).

Resultados e Discussão
Fios  de  ligação  de  ouro,  presentes  em  todos  os
smartphones,  são  fios  metálicos  que  conectam
microchips a outros componentes eletrônicos. 90% dos
fios de ligação produzidos no mundo são feitos de ouro
com até 99,9999% de pureza. A escolha do ouro como
material  se  deve,  em  especial  devido  à  sua  alta
ductibilidade,  baixa  resistência  elétrica  e  grande
resistência à oxidação (Mukoyama 2010).

Aplicações  de  fios  de  ligação  de  ouro  para
dispositivos  semi-condutores  vêm  se  multiplicando,  e
muitos tipos diferentes de fios de ligação de ouro são
atualmente produzidos. Além disso, a contínua tendência
de  miniaturização  de  produtos  eletrônicos  exige  que
pacotes de semicondutores fiquem menores, mais finos
e mais rápidos, e produtos com fios de ligação de ouro
capazes de alcançar tais desafios estão constantemente
sendo desenvolvidos (Mukoyama 2010).

Sabe-se  que  cada  smartphone contém,  em
média,  um  valor  de  50  centavos  de  dólar  de  ouro
(Venable 2011), e que até 7% do ouro do mundo podem
estar  atualmente  em lixos  eletrônicos,  com 100 vezes
mais ouro em uma tonelada de lixo eletrônico do que em
uma tonelada  de minério  de ouro  (WEF 2019).  Daí  a
importância  do  crescente  uso  de  ouro  reciclado   na
indústria eletrônica.

Figura. Fios de ligação de ouro (Conrad 2014).

Conclusão
Como argumentou Émile Durkheim (1996) em As formas
elementares  da  vida  religiosa,  as  formas  como  as
sociedades,  ao  longo  da  história,  encontraram  pra
classificar e representar as agências de seus ambientes,
estão  intimamente  ligadas  às  formas  como  elas
classificam e representam a si mesmas. Não poderiam
as  características  socialmente  valorizadas  do  ouro  na
fabricação  de  smartphones (i.e.:  ductibilidade,
condutibilidade  e  resistência  à  oxidação)  nos  ensinar
algo  sobre  os  valores  de  nossa  vida  social
contemporânea,  cada  vez  mais  eletronicamente
mediada?
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