
Você tem idéia de quanta água

existe nas nuvens?



200.000.000.000
de litros por segundo



Gigantescos rios voadores
cruzam os céus

diáriamente



Mesmo assim…



falta água…



falta água…



falta água…



falta água…



falta água…



ONU: 45% pop. global não terá 

água de qualidade.

BANCO MUNDIAL: 6% de redução 

taxas crescimento global

falta água…

Até 2050



Tecnologia limpa e 100%

brasileira para indução

de chuvas localizadas.

Utiliza apenas água potável
semeada no interior de

nuvens cumulus









• Metodologia desenvolvida na SABESP;

• Quantificação (m3 e área da chuva) através de Radares;

• Aferição e validação com as estações meteorológicas;

• Modelagem hidrológica do Sistema Cantareira;

• Medição do impacto das chuvas sobre o sistema.

Resultados

7 chuvas

a cada 10 vôos

de semeação

Média estatística (2014 a 2019)





Abastecimento
10+ anos de projetos para

Sabesp no Sistema Cantareira

Chuva

induzida

no Sistema

Cantareira

Bragança 

Paulista, SP





Projeto Sabesp
2014/15

(pior el niño ultimos 60 anos)

82.5 milhões
de m3

14 milhões de
pessoas (RMSP)

=



Abastecimento &
agricultura familiar

Chuva induzida para a Barragem

Manoel Novaes e Perímetro Irrigado
de Mirorós, BA, Semiárido BR



Agricultura
20+ projetos para o setor

agrícola PR, BA, PI, MA, PE.

Projeto no Gabão, Africa

Aumento de produtividade.

Food Security.

Chuva

induzida para

a agricultura

Chapada

Diamantina, 

Mucugê, BA



Reflorestamento
Incremento da produtividade

de madeira e celulose. 
Redução de stress hídrico

e do risco de incêndio
Chuva 

induzida sobre 

florestas de 

eucaliptos em 

Maracá, BA



Meio ambiente
Proteção para áreas de nascentes, 

mata ciliar e reservas. Redução de 
risco de incêndios florestais

Chuva induzida para

Parque Nacional da 

Chapada Diamantina

Lençóis, BA, 

Semiárido - BR



team



Implementar a tecnologia de indução de 
chuvas (limpa, brasileira e validada pela 

SABESP), em áreas de grande impacto social, 
econômico e ambiental, em projetos para 

abastecimento, agricultura e meio ambiente.

Objetivos



Bacia Rio Jaguarí
Projeto 16 meses



• Área do projeto: 215.000 ha

• Pessoas impactadas:  aprox. 8 Milhões

Custos Projeto Piloto

• Custo Médio Mensal: R$ 310.000,00 

Bacia Rio Jaguarí
Projeto 16 meses



PROJETO MINAS
NASCENTES DO 
VELHO CHICO

Indução de chuvas sobre

as áreas de nascentes de 

afluentes do São Francisco

no estado de MG

Segurança hídrica para

população, agricultura, 

energia e meio ambiente.



Criar um modelo escalonável e 

colaborativo para realizar projetos de 

incremento de água (abastecimento, 

agricultura e meio ambiente) através 

de financiamentos corporativos, 

projetos incentivados ou 

compensação ambiental.

Objetivos





dream

project...+ Colaboração

+ Volume e distribuição de 

chuvas

+ Segurança Hídrica

+ Desenvolvimento sustentável



Cada gota conta!



www.modclima.com.br
www.youtube.com/modclima



www.cyan-agro.com



Chuva observada por fazenda, a cada

hora, sem médias ou interpolações.
Previsão de chuva diária por fazenda.
Gráficos CHUVA, TEMP, UR, RAD, VENTO



Monitore as mudanças em cada 

talhão com frequência de até 5 dias

Como o solo de cada fazenda, 

responde a cada dia de chuva



Monitoramento por

Rede de satélites

Alertas automáticos por SMS e EMAIL. 

Risco de incêndio, dados históricos

24
horas



majory@modclima.com.br

majory@cyan-agro.com

+5511 941.688.856

Obrigado!


