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FATO RELEVANTE 

 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas” ou “Companhia”), 

em atendimento ao disposto no artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76, com base na Resolução 

CVM nº 44/2021, e em complemento ao Fato Relevante de 27 de setembro de 2021 e aos 

Comunicados ao Mercado de 29 de outubro de 2021 e de 20 de abril de 2022, informa aos 

seus acionistas e ao público em geral que, na data de ontem, o Conselho de Administração 

da Companhia aprovou o retorno da operação do Alto-Forno nº 2 da Usina de Ipatinga 

(“AF2”), previsto para ocorrer até o final de outubro de 2022. O CAPEX total envolvido nos 

reparos deste Alto-Forno foi mantido em R$35 milhões. A decisão de retomada do AF2 é 

baseada na programação de produção e estoque de placas da Companhia, tendo em vista a 

expectativa de parada do Alto Forno nº 3 prevista para abril de 2023.  

 

Adicionalmente, a Companhia informa que, não obstante a decisão sobre o retorno da 

operação do AF2, as coquerias da Usina de Ipatinga permanecem apresentando menor 

disponibilidade de produção e que esforços e medidas mitigadoras estão em curso no 

momento. Essa situação tem gerado para a Companhia a necessidade de adquirir coque em 

volumes superiores aos usuais, além de um volume adicional de gás natural para suprir o 

déficit de produção interna de gases, o que deve ser mantido pelo período em que as 

coquerias apresentarem desempenho operacional abaixo do padrão. Os impactos dessa 

situação estão refletidos nas Demonstrações Financeiras e press release divulgados nesta 

data. A Companhia espera recuperação gradativa do desempenho das coquerias com efeito 

mais relevante no 2º semestre de 2023. A necessidade de medidas adicionais em relação às 

coquerias ainda está em avaliação pela Companhia.  

 

A Companhia manterá seus acionistas e o público em geral informados sobre a evolução dos 

temas. 

 

Belo Horizonte, 29 de julho de 2022. 

 

 

Thiago da Fonseca Rodrigues 

Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores 
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