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Emissão de Alertas - SSPCJ, 09/03/2017, 09h00min 
 

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 3,16 m e tendência de estabilidade de nível, com permanência neste estado nas próximas 6 horas. 

 
 

Rio Jaguarí em Jaguariúna (D3-045T / 3D-008T) se encontra em estado de atenção, com nível atual de 

2,42 m, tendência de elevação de nível, podendo passar para o estado de alerta. 

 
 
 

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: 

 



Sala de Situação PCJ    

 

  
Site SSPCJ: www.sspcj.org.br 

 

  

• Rio Cachoeira Captação Piracaia (E3-110T/3E-116T) / Piracaia se encontra em estado de 

atenção com nível atual de 1,95 m. A tendência registrada nas últimas horas é de queda de nível e 

permanência neste estado. 

 

• Rio Atibaia no Bairro da Ponte (D3-048T / 3D-006T) / Itatiba se encontra em estado de 

emergência com nível atual de 6,28 m. A tendência registrada nas últimas horas é de elevação de nível, 

podendo passar para o estado de extravasamento. 

 

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

atenção com nível atual de 2,85 m. A tendência registrada nas últimas horas é de estabilidade de nível e 

permanência neste estado. 
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• Rio Corumbataí em Rio Claro se encontra em estado de alerta com nível atual na cota 558,82 m, 

tendência de queda de nível nas últimas horas e permanência neste estado. 

 

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

atual na cota 529,30 m, tendência de estabilidade de nível e permanência neste estado. 

 


