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Resumo: Os imãs de fones de ouvido possuem em sua composição neodímio (Nd), elemento químico
pertencente ao grupo dos Lantanídeos e conhecido como elemento das Terras Raras. Para cada
tonelada de Terras Raras produzida a partir de minérios, uma quantidade superior de resíduos
tóxicos incluindo material radioativo são gerados, causando elevado impacto ambiental. Assim, a
busca por fontes secundárias de elementos Terras Raras tem crescido nos últimos anos. Neste
trabalho, objetivando identificar os diferentes materiais presentes, fones de ouvido descartados de
diferentes marcas e modelos foram analisados pelas técnicas: difratometria de raios X (DRX),
fluorescência de raios X (FRX), espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier
(FTIR) e microscopia eletrônica de varredura com espectroscopia de energia dispersiva (MEV/EDS).
A partir dos resultados obtidos, verificou-se a presença da fase Nd2Fe14B, com uma elevada
concentração de Nd e Fe, além da presença de outros materiais interessantes economicamente, como
o cobre. Isso evidencia a necessidade da busca pelo reprocessamento destes materiais, visando à
obtenção de novos produtos e a recuperação de metais, especialmente o Nd para outras aplicações.
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CHARACTERIZATION OF EARPHONES (EARBUDS AND IN-EAR)

Abstract: Magnets from earphones has in their composition neodymium (Nd), chemical element from
Lanthanides and called as element of Rare Earths. For each ton of Rare Earths produced from ores, a
higher amount of toxic waste including radioactive material is generated, causing high environmental
impact. Thus, the search for secondary sources of Rare Earth elements has grown in recent years. In
this work, in order to identify the different materials present, headphones of different brands and
models were analyzed by X-ray diffraction (XRD) techniques, X-ray fluorescence (XRF), Fourier
transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy with dispersive energy
spectroscopy (SEM/EDS). From the results obtained, the presence of Nd2Fe14B phase, with a high
concentration of Nd and Fe, besides the presence of other economically interesting materials, such as
copper, was verified. This evidences the need to search for reprocessing of these materials, aiming
obtaining new products and recovering metals, especially Nd for other applications.
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1. INTRODUÇÃO
Os imãs de fones de ouvido comerciais possuem em sua composição neodímio (Nd), elemento
químico pertencente ao grupo dos Lantanídeos e conhecido como elemento das Terras Raras. Terras
Raras são um grupo de elementos químicos encontrados em pequenas concentrações e difíceis de
minerar. A mineração, beneficiamento e separação desses metais resultam em produtos tóxicos do
processo de lixiviação ácida e os minérios estão quase sempre misturados com elementos radioativos
como o Tório e o Urânio. (Jordenset al., 2012)(Zhu et al., 2015). Em decorrência deste fato, para cada
tonelada de Terras Raras produzida a partir de minérios, uma quantidade superior de resíduos tóxicos
incluindo material radioativo são gerados (T. Smith, 2015). Assim, a busca por fontes secundárias de
elementos Terras Raras tem crescido nos últimos anos.
Além do impacto ambiental, o neodímio é considerado um elemento crítico pelo departamento de
energia dos Estados Unidos e pela União Européia (Critical Raw Materials for the EU, 2017), devido
ao monopólio chinês que detém as maiores reservas desse minério. Portanto, a reciclagem de imãs
NdFeB representa uma alternativa promissora para a redução dos custos ambientais e suprimento da
demanda global.
Fones de ouvido podem ser definidos como um dispositivo capaz de converter energia elétrica em
energia sonora. Surgiram em 1910 por Nathaniel Baldwin, mas apenas em 1979 tornaram-se um
sucesso com a chegada dos Walkmans. Atualmente, são considerados um acessório indispensável aos
smartphones. Logo, um fone auricular acompanha todo smartphone vendido.
Em 2017, havia mais de quatro bilhões de smartphones em todo o mundo (Ericsson Mobility
Report, 2017). Espera-se que esses números aumentem na próxima década, enquanto o custo deverá
diminuir drasticamente. Em 2020, o número de assinaturas de smartphones deve alcançar 6 bilhões em
todo o mundo. (Price et al, 2018)
Os fones podem ser classificados de muitas formas, mas de maneira simplificada podem ser
divididos em dois grupos: internos e externos. Nesse contexto, os fones internos são encaixados ou
inseridos no canal auditivo, enquanto que os externos são encaixados sobre as orelhas.

Figura 1 – Fone desmontado

A Figura 1 mostra os componentes de um fone de ouvido comercial desde o conector até estrutura
metálica onde os imãs ficam fixados.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A figura 2 ilustra a classificação utilizada nesse trabalho, onde (A) representa um fone do tipo
externo, (B) um do auricular do tipo interno e (C) um fone do tipo intra-auricular do tipo interno.
Figura 2 – Classificação de fones de ouvido

Para a realização deste trabalho, obteve-se uma amostra de 115 fones de ouvido comerciais
descartados do tipo interno. O procedimento experimental adotado para a caracterização está ilustrado
na Figura 3 e consiste na desmontagem manual com posterior caracterização dos principais
componentes dos fones por diferentes técnicas: difratometria de raios X (DRX), fluorescência de raios
X (FRX), espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e microscopia
eletrônica de varredura com espectroscopia de energia dispersiva (MEV/EDS).
Figura 3 – Fluxograma de caracterização de fones de ouvido

2.1 Desmontagem manual
Os fones de ouvido foram desmontados manualmente e seus componentes foram pesados a fim da
avaliação mássica de cada constituinte. Nesta etapa também foi possível avaliar se o imã presente era
do tipo Terra Rara ou do tipo Ferrite (um imã de óxido de menor campo magnético, mais barato, de
menor eficiência e usado em fones de menor qualidade). Após a etapa de desmontagem, os principais
componentes foram caracterizados de acordo com a técnica mais apropriada para cada material.
2.2. Caracterização dos componentes poliméricos
A estrutura polimérica e o revestimento dos fios e do conector foram analisados por
espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) através do equipamento de
marca PerkinElemer e modelo Spectrum 100. Foram realizadas análises FTIR até a identificação de
um padrão. Assim, a estrutura polimérica de 10 amostras e o revestimento dos fios de 16 amostras
foram analisadas.
2.3. Caracterização dos componentes metálicos
A estrutura metálica, fios e os conectores foram caracterizados pelo método de fluorescência de
raios X (FRX) com a utilização do equipamento portátil Niton (XL3t gold) e suporte de bancada.
O revestimento polimérico dos cabos e do conector foram removidos previamente em capela com
maçarico e chama de GLP para, além de expor o fio de cobre, fornecer uma estimativa da quantidade
de cobre presente nos cabos. Foram analisados 5 cabos e 12 estruturas metálicas.

2.4 Caracterização dos imãs
Os ímãs foram previamente desmagnetizados em forno do tipo mufla da marca Sanchis, através
do aquecimento por cinco minutos até aproximadamente 320ºC,temperatura de Curie. Nessas
temperaturas, os imãs de neodímio perdem seu magnetismo permanente até que sejam remagnetizados
(submetidos a um campo elétrico ou magnético capaz de magnetizá-los novamente).
Diferentes tempos de aquecimento foram testados chegando à conclusão que a permanência dos
imãs por 1 minuto na temperatura de Curie é suficiente para desmagnetizá-los. Após, os imãs foram
cominuídos em gral e pistilo e caracterizados por diferentes técnicas.A análise qualitativa foi realizada
por microscopia eletrônica de varredura (MEV) em microscópio de marca Phenom, modelo Pro-X,
utilizando tensão de aceleração de 15 keV acoplado com analisador de energia dispersiva de raios
X(EDS).
As análises por difração de raios X (DRX) foram realizadas em um difratômetro de raios X marca
Siemens (BRUKER AXS), modelo D-5000 (θ-θ) equipado com tubo de ânodo fixo de Cu (λ = 1.5406
Å), operando a 40 kV e 40 mA no feixe primário e monocromador curvado de grafite no feixe
secundário. As amostras foram analisadas no intervalo angular de 5 a 80° 2θ em passo de 0.05°/1s
utilizando-se fendas de divergência e anti-espalhamento de 1° e 0.6 mm no detector.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Desmontagem manual
A Figura 4 ilustra uma estimativa da composição mássica (em percentual e em gramas) para duas
amostras de fones de ouvido do tipo interno, selecionados aleatoriamente: uma contendo imãs de
Terras Raras (TR) (amostra 1) e outra contendo imãs de Ferrite (amostra 2)
Figura 4 – Composição estimada de dois fones selecionados aleatoriamente
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Segundo a Figura 4, os polímeros representam a maior fração mássica dos fones. Pode-se
observar que o principal constituinte dos fones de ouvido é o revestimento dos cabos. O fone utilizado
na amostra 2 (Figura 4) não possui microfone, por isso uma massa inferior de estrutura polimérica.
Outro dado importante é o percentual do imã de ferrite frente ao imã de Terras Raras na massa de
um fone de ouvido. Isso ocorre porque imãs do tipo ferrite possuem propriedades magnéticas
inferiores, portanto precisam de massas superiores quando comparados aos imãs de Terras Raras.
Além do imã de Terras Raras, o cobre presente também possui interesse econômico na reciclagem.
3.2 Caracterização dos componentes poliméricos
Revestimento dos fios
O padrão encontrado indica que os cabos são revestidos por Policloreto de Vinila (PVC) ou um
elastômero termoplástico (TPR 2900 e SANTOPRENE 201-64). As Figuras 5 e 6 ilustram os
espectros obtidos para duas amostras, elastômero e PVC. O espectro preto representa o resultado do
ensaio e o azul representa o padrão encontrado no banco de dados utilizado como referência.
Figura 5 – FTIR (TPR 2900)

Figura 6 – FTIR (PVC)

Estrutura polimérica
Foram encontrados estrutura em ABS (acrilonitrila butadieno estireno),
), policarbonato (PC) e
poliestireno (PS).. Assim, 70% dos fones analisados apresentaram estrutura em ABS, 20% PS, 10%
PC. As Figuras 7 e 8 ilustram os espectros obtidos para duas amostras. O espectro preto representa o
resultado
ado do ensaio e o azul representa o padrão encontrado no banco de dados utilizado como
referência.
Figura 7 – FTIR (ABS)

Figura 8 – FTIR (PC)

3.3Caracterização dos componentes metálicos
a) Conectores
Figura 9 – Conectores de diferentes marcas e modelos analisados por FRX

A Figura 9 mostra alguns dos conectores analisados. Os conectores são majoritariamente de cor
prata, apenas cinco amostras de cor dourada foram obtidas.
De acordo com os resultados da Tabela 1, a maioria dos conectores são fabricados com latão
niquelado. Apenas duas amostras, das 20 analisadas de cor prata, mostraram resultados diferentes. As
amostras 19 e 20 indicam conectores de aço inoxidável.
Tabela 1 – Composição química dos conectores de cor prata (% em massa)
Amostra Zn
Cu
Ni
Fe
Mn
Cr
Outros
1
25.08 46.78 26.53 0.17
0.03
0.00
1.41
2
30.70 51.74 16.56 0.11
0.00
0.00
0.91
3
29.61 52.84 17.02 0.03
0.00
0.00
0.50
4
27.83 47.69 23.44 0.15
0.00
0.00
0.89
5
31.69 51.27 15.85 0.12
0.00
0.00
1.08
6
27.69 43.96 25.03 0.39
0.03
0.00
2.90
7
24.31 46.86 27.72 0.05
0.00
0.00
1.05
8
29.54 52.36 10.78 0.24
0.00
0.00
7.09
9
36.50 56.91 4.68
0.21
0.00
0.00
1.70
10
35.40 54.42 7.63
0.23
0.00
0.00
2.32
11
21.23 44.26 32.79 0.06
0.00
0.00
1.66
12
28.49 48.88 21.77 0.09
0.00
0.00
0.78
13
28.65 48.12 21.98 0.19
0.00
0.00
1.06
14
27.21 48.86 21.61 0.07
0.00
0.00
2.24
15
21.95 37.56 37.49 0.25
0.00
0.00
2.75
16
25.87 47.25 20.54 0.06
0.51
0.00
5.78
17
25.82 45.53 21.03 0.06
0.50
0.00
7.06
18
12.06 38.68 48.16 0.04
0.86
0.00
0.20
19
0.06
0.58
0.84 72.60 11.63 13.66 0.63
20
0.30
2.03 26.39 47.54 0.95 15.32 7.47

Tabela 2 – Composição química dos conectores de cor dourada (% em massa)
Amostra
Au
Zn
Cu
Ni
Outros
1

2.35

22.65

45.12

28.6

1.3

2

2.44

22.66

45.12

28.5

1.29

3

1.63

26.17

46.86

23.9

1.45

4

1.62

28.55

48.59

19.33

1.91

5

1.43

25.8

45.2

25.78

1.79

De acordo com os resultados da T
Tabela 2, todos os conectores de cor dourada analisados
apresentaram ouro (Au) e níquel (Ni) como revestimento.
b) Fios metálicos
Conforme a Figura 10, todass as análises apresentaram cobre de alta pureza.
Figura 10 – Composição química dos fios metálicos
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c) Estrutura metálica
Segundo a Figura 11,, a estrutura metálica onde os imãs são fixados é fabricada em aços,
aços em sua
maioria galvanizados para diferentes modelos de fones e fabricantes.
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Figura 11 – Composição química da estrutura metálica
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d) Imãs
Os imãs foram caracterizados por DRX e MEV/EDS. A Figura 12 apresenta
apre
o resultado da
difração e mostra imãs caracterizados pela fase Nd2Fe14B com simetria tetragonal (P42/mnm),
(P42/mnm)
indexados pela ficha cristalográfica ICSD 01
01-089-3632
Figura 12 – Difratograma de raios X da mistura de 14 imãs de fones comerciais
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A análise por MEV/EDS mostra a presença majoritária dos elementos Nd e Fe, comprovando os
resultados já encontrados pela difração de raios X. O elemento boro (B) presente na liga não é
detectável pela técnica de EDS.
Figura 13 – Imagem por MEV com EDS para a área total da imagem; amostra de 14 fones cominuídos
a 325 mesh com aumento de 380x, tensão de aceleração de 15 keV

Figura 14– Espectro obtido por EDS

keV
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O espectro da Figura 14 também mostra a presença de Praseodímio (Pr).
(Pr) O praseodímio e o
neodímio são vizinhos na tabela periódica e muito semelhantes
semelhantes; na natureza podem encontrar-se
misturados. Portanto, não é necessário separá-los para fabricação de imãs. Nesse contexto, a presença
de Praseodímio em concentração muito inferior à do Neodímio é esperada em imãs NdFeB.

4. CONCLUSÕES
Os fones são compostos por materiais metálicos (cobre, aço e latão), materiais poliméricos
(especialmente ABS, PVC) e imãs. Em termos de massa, o constituinte mais representativo é o
revestimento polimérico dos cabos.
Os imãs de Terras Raras representam em média menos de 3% da massa de um fone de ouvido. De
acordo com os resultados, 80% dos fones de ouvido analisados possuem imãs compostos por
neodímio, ferro e boro. Majoritariamente, na forma de Nd2Fe14B.
Os resultados indicam que os fones de ouvido podem representar uma fonte interessante de
metais, em especial o neodímio e o cobre, incentivando novos estudos quanto a rotas e processos para
a sua reciclagem.
Embora os imãs de Terras Raras dos fones representem menos de 3% em massa, esse material é
importante para a reciclagem devido ao seu fácil manuseio, desmontagem e recompensa ambiental.
Além disso, a extração de imãs de fones auriculares é mais fácil quando comparado a outras fontes,
como discos rígidos de computadores (HDs) e celulares (smartphones).
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