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São Paulo, 22 de novembro de 2021 – A Companhia Brasileira de Alumínio (“CBA” ou
“Companhia”) (B3: CBAV3) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que a Metalex
Ltda. (“Metalex”), controlada da CBA, inaugurou hoje um forno Sidewell, que ampliará a
capacidade de produção de tarugos de 75 mil para 90 mil toneladas/ano, na sua planta na cidade
de Araçariguama (SP).
Esta é a primeira etapa do investimento total de R$115 milhões que integra a estratégia,
anunciada no IPO, de ampliação da produção de alumínio reciclado da CBA, através do aumento
de capacidade da subsidiária Metalex.
Linha de tratamento de reciclagem
A segunda etapa da expansão contará com a instalação da nova linha de reciclagem, que
permitirá maximizar o consumo atual de sucata no mix de produção dos tarugos de 60% até
80%, através da utilização de sucata de obsolescência, além da sucata de processo. O início
desta operação está previsto para 2023.
Sobre a Metalex
Fundada no ano 2000, a Metalex foi adquirida pela CBA em 2010 e tem hoje capacidade de
produção de 90 mil toneladas de alumínio a partir da sucata pós-consumo reciclada em sua
planta na cidade de Araçariguama (SP).
Na última década, a Metalex recebeu diversos investimentos que vão desde a expansão do pátio
de sucata, que ampliou a capacidade de recebimento e armazenamento do material, à
modernização e automatização dos processos, proporcionando mais agilidade à produção. O
resultado é a entrega de produtos de alta qualidade para o cliente.
A Metalex atua com a produção de tarugos com diâmetro de 4 a 7 polegadas em diferentes ligas:
convencionais, especiais (soluções estruturais) e ligas premium (produtos de alta complexidade
técnica, destinados às aplicações especiais, principalmente para o segmento automotivo).
São Paulo, 22 de novembro de 2021.
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