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   Economia circular/Autos elétricos: 

Grupo Solvay e Veolia fazem parceria para renovar o ciclo de 
vida de baterias de carros elétricos 

Novo consórcio cria um ecossistema de valor para baterias de veículos elétricos e 
híbridos na Europa, permitindo a reutilização de matérias-primas escassas 

 

 
 

Bruxelas, Bélgica, 22 de setembro de 2020 – O Grupo Solvay e a Veolia estão 
anunciando parceria em um consórcio de economia circular para oferecer novas 
soluções que prometem melhor eficiência na recuperação de metais essenciais 
usados em baterias de íon de lítio de veículos elétricos (EV, na sigla em inglês). 
 
Como o número de veículos elétricos nas estradas deverá saltar de 8 (oito) milhões 
em 2020 para 116 milhões em 2030, garantir o acesso estável às matérias-primas é 
um desafio estratégico. Além disso, os materiais usados hoje nas baterias de veículos 
elétricos nem sempre são recuperados em seu valor máximo. 

A Solvay e a Veolia, por meio de sua subsidiária SARP Industries, já estão ativamente 
envolvidas em discussões com um fabricante de automóveis e produtores de células 
de bateria, para coordenar, colaborar e alavancar as respectivas tecnologias e 
competências essenciais em cada etapa da cadeia de valor - desde o acesso às 



matérias-primas da bateria já desgastada pelo tempo de uso até a desmontagem, 

extração e purificação de metais.  

O papel da Solvay neste consórcio é otimizar a extração e purificação de metais 
críticos, tais como cobalto, níquel e lítio, e transformá-los em matérias-primas de alta 
pureza para novas baterias, prontas para um novo começo. O projeto demonstra que 
as tecnologias da Solvay são essenciais para se fechar o ciclo da economia circular. A 
Solvay também está presente na cadeia de valor de baterias de veículos elétricos e 
híbridos, graças aos seus polímeros especiais de alto desempenho utilizados como 
aglutinantes e separadores, além de aditivos especiais para eletrólitos. 
 
“Estou realmente entusiasmada com nossa parceria com a Veolia, visando dar à 
circularidade outro passo significativo em direção a uma mobilidade mais limpa”, 
explicou a CEO do Grupo Solvay, Ilham Kadri. “Na Solvay, nossas tecnologias darão 
nova vida às baterias no final de seu ciclo. Nosso know-how único combinando 
polímeros especiais, compósitos e soluções de mineração com a experiência única da 
Veolia em gerenciamento de resíduos é uma oportunidade fantástica de construir um 
ecossistema de bateria mais verde ”, acrescentou Ilham Kadri. 
 
Em sua planta de reciclagem, localizada no leste da França, a Veolia já desmonta 
baterias para veículos elétricos desde 2013. A combinação de processos mecânicos e 
hidrometalúrgicos permite tratar as células ativas e extrair os metais ativos. Esses 
metais são então usados pela indústria e transformados em novos materiais. 
 
“A reciclagem de baterias de veículos elétricos e o gerenciamento dos poluentes que 
contêm são grandes desafios ecológicos e industriais. Em parceria, a Veolia e a 
Solvay ajudam a desenvolver a cadeia de valor da reciclagem e a produção de 
matérias-primas estratégicas para a produção de novas baterias. Se hoje os 
compostos essenciais das baterias são principalmente importados, amanhã serão 
regenerados na Europa ”, afirmou  Antoine Frérot,  Presidente e CEO da Veolia. 
 
Estabelecer esta parceria é parte integrante das ambições de sustentabilidade do 
Grupo Solvay e seus compromissos com o Solvay One Planet. Até 2030, a Solvay 
pretende obter 15% de suas receitas com materiais de base biológica ou reciclados. 
 
Sobre a Veolia 
O grupo Veolia é líder global em gerenciamento otimizado de recursos. Com quase 179.000 
funcionários em todo o mundo, o Grupo projeta e fornece soluções de gestão de água, 
resíduos e energia que contribuem para o desenvolvimento sustentável de comunidades e 
indústrias. Por meio de suas três atividades comerciais complementares, a Veolia ajuda a 
desenvolver o acesso aos recursos, preservar os recursos disponíveis e reabastecê-los. Em 
2019, o grupo Veolia abasteceu 98 milhões de pessoas com água potável e 67 milhões de 
pessoas com serviço de esgoto, produziu cerca de 45 milhões de megawatts-hora de energia e 
tratou 50 milhões de toneladas de resíduos. A Veolia Environnement (listada na Paris Euronext: 

VIE) registrou receita consolidada de € 27.189 bilhões em 2019 (US $ 29,9 bilhões). 
 
Sobre o Grupo Solvay 
A Solvay é uma empresa de ciências cujas tecnologias oferecem benefícios em muitos 
aspectos da nossa vida cotidiana. Com 24.100 empregados em 64 países, a Solvay une 
pessoas, ideias e elementos para reinventar o progresso. O Grupo busca criar valor 
compartilhado sustentável para todos, principalmente por meio do programa Solvay One 
Planet, elaborado em torno de três pilares: proteger o clima, preservar recursos e promover 
uma vida melhor. As soluções inovadoras do Grupo contribuem para produtos mais seguros, 
limpos e sustentáveis, que podem ser encontrados em residências, alimentos e bens de 
consumo, aviões, carros, baterias, dispositivos inteligentes, equipamentos de saúde, sistemas 
de purificação de água e ar. Fundada em 1863, a Solvay está hoje entre as três principais 
empresas do mundo na maioria de suas atividades e obteve vendas líquidas de € 10,2 bilhões 



em 2019. A Solvay está listada na Euronext Brussels (SOLB) e Paris e nos Estados Unidos, 
onde ações (SOLVY) são negociadas através de um programa de ADR Nível I. No Brasil, a 
Solvay também atua com a marca Rhodia. Saiba mais em www.solvay.com 
 
Mais informações à Imprensa 
Sobre o Grupo Solvay e a Rhodia no Brasil 
Roberto Custódio – roberto@pexpress.com.br e Marcela de Paula – 
marcela@pexpress.com.br 
Tels. (55 11) 3284 5164 ou celular (55 11) 999 33 8148 
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