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Emissão de Alertas - SSPCJ, 17/01/2017, 08h20min 
 
Prezados Senhores, 
 
ATENÇÃO: de acordo com a previsão de níveis dos rios das Bacias PCJ para as próximas 6 horas, verifica-
se os seguintes estados, conforme segue: 
 
Rio Atibaia em Atibaia (E3-111T / 3E-063T) se encontra em estado de extravasamento, com nível atual 
de 3,36 m e tendência de elevação de nível, com permanência neste estado nas próximas 6 horas, 
podendo atingir o nível de 3,38 m. 
  

 
 
Rio Jaguarí em Jaguariúna (D3-045T / 3D-008T) se encontra em estado de atenção, com nível atual de 
2,46 m, com tendência de queda de nível e retorno a normalidade nas próximas 6 horas, podendo voltar 
ao nível de 2,18 m. 
 

 
 

De acordo com os gráficos do site do SAISP (Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo), 

constata-se que os postos abaixo apresentam as seguintes tendências de nível: 
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• Rio Atibaia no Bairro da Ponte (D3-048T / 3D-006T) / Itatiba se encontra em estado de 

extravasamento com nível atual de 6,57 m. A tendência registrada nas últimas horas é de elevação de 

nível e permanência neste estado. 

 

• Rio Atibaia em Desembargador Furtado (D3-055T / 3D-003T) / Campinas se encontra em estado de 

alerta com nível atual de 2,42 m. A tendência registrada nas últimas horas é de queda de nível e 

alteração para o estado de atenção. 

 

• Rio Atibaia Acima de Paulínia em Paulínia (D4-120T / 4D-009RT) se encontra em estado de alerta 

com nível atual de 3,19 m. A tendência registrada nas últimas horas é de queda de nível e permanência 

neste estado. 
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 Rio Capivari em Campinas / Campinas, se encontra em estado de alerta com nível atual de 3,44 m 

e tendência registrada nas últimas horas é de elevação do nível, podendo atingir o estado de 

emergência. 

 

 Rio Capivari Sabesp Monte Mor / Monte Mor, se encontra em estado de atenção com nível atual de 

529,24 m e tendência registrada nas últimas horas de elevação do nível e permanência neste estado. 

 

 Rio Piraí Captação DAE Salto - Salto se encontra em estado de alerta com nível atual de 3,05 m e 

tendência registrada nas últimas horas de elevação do nível e alteração para estado emergência. 

 

  


