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COMUNICADO AO MERCADO
A Hidrovias do Brasil S.A. (B3: HBSA3) (“Companhia”), mantendo o seu compromisso de
transparência com o mercado em geral, vem, por meio deste comunicado, informar que,
durante o mês de julho de 2022, carregou e transportou minério de ferro na região de Corumbá
em meio a cenário mais positivo de calado na região se comparado com o mesmo período do
ano passado.
Diante das melhores informações e projeções públicas disponíveis até a data de hoje, a Hidrovias
do Brasil acredita que carregará e transportará minério de ferro nesta região durante o mês de
agosto de 2022, quando se inicia o movimento sazonal normal da bacia hidrográfica de
diminuição do nível do calado em função do término do período de chuvas na região. Esse
movimento está em linha com o histórico dessa bacia, sendo que Ladário deve se manter dentro
da zona de normalidade, operando em cenário de restrição, com calado abaixo das médias
históricas.
A Companhia manterá o mercado informado sobre as condições de navegação durante esse
período atípico e de baixa previsibilidade e a área de Relações com Investidores está à disposição
para sanar qualquer dúvida existente.

Fonte: Serviço Geológico do Brasil – CPRM – Boletim divulgado em 29 de julho de 2022.

São Paulo, 02 de agosto de 2022.
Ricardo Pereira
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

HIDROVIAS DO BRASIL S.A.
Publicly held Company
CNPJ/ME 12.648.327/0001-53
NIRE 35.300.383.982
NOTICE TO THE MARKET
Hidrovias do Brasil S.A. (B3: HBSA3) (“Company”), maintaining its commitment to transparency
with the market in general, hereby informs that, during the month of July 2022, it loaded and
transported iron ore in the region of Corumbá, in the midst of a more positive draft scenario in
the region, when compared to the same period of last year.
Given the best public projections available until today, Hidrovias do Brasil believes that it will
load and transport iron ore in this region during the month of August 2022, when the normal
seasonal movement of the watershed begins to decrease the draft level due to the end of the
rainy season in the region. This movement is in line with the history of this basin, and Ladário
should remain within the normality zone, operating in a restricted scenario, with a draft below
historical averages.
The Company will keep the market informed about navigation conditions during this atypical
and low-predictability period and the Investor Relations area is at your disposal to resolve any
doubts you may have.

Source: Geological Survey of Brazil - CPRM - Bulletin released on July 29, 2022

São Paulo, August 02, 2022.
Ricardo Pereira
Chief Financial and Investor Relations Officer

