
continuação no verso 

Nosso compromisso  

de fornecer energia limpa, 

segura e confiável significa 

realizar investigações  

e avaliações de rotina  

de nossas linhas  

de energia elétrica. 

Programa de investigação, avaliação  
e reparo de drones (DIAR)

Como parte do nosso 

compromisso de fornecer 

energia segura e confiável, 

abordamos o risco de incêndio 

de forma proativa.

O Programa de investigação, avaliação  

e reparo de drones (DIAR) faz parte dos esforços 

do Plano de mitigação de incêndios florestais 

(WMP) da SDG&E. O Programa DIAR aprimora  

a avaliação das linhas elétricas suspensas  

e equipamentos da SDG&E dentro das áreas 

identificadas como Distrito com alta ameaça 

de incêndio — Nível 3 (veja o mapa no verso). 

Sobre o Programa DIAR
Em apoio ao Programa de mitigação  

de incêndios florestais da SDG&E, o Programa 

DIAR avaliará as linhas de energia elétrica 

da SDG&E® usando tecnologia de drone para 

identificar os reparos ou melhorias necessárias  

e para reduzir o risco de incêndio florestal. 

Expectativas
As equipes da SDG & E e/ou nossos 

contratados aprovados conduzirão  

uma avaliação abrangente das linhas  

de energia elétrica suspensas na propriedade  

ou próximo a ela usando tecnologia de drones.  

Para realizar essa avaliação, as equipes  

de SDG&E e/ou contratados precisarão  

de acesso às nossas servidões de linha  

de energia elétrica e direito de passagem  

em locais na ou perto de sua propriedade.  

Drones serão usados para coletar fotografias  

da infraestrutura elétrica da SDG&E, que 

serão avaliadas pela equipe da SDG&E. 

O objetivo do programa é tirar fotos da 

infraestrutura da SDG&E e não dos arredores. 

Veja exemplos dos tipos de fotos  

que a SDG&E capturará, no verso deste 

documento. Atividades relacionadas  

a drones podem aumentar temporariamente 

os níveis de ruído ou poeira ao redor.

Durante as avaliações do drone, seu serviço 

elétrico continuará sem interrupção.  

 Essas avaliações serão realizadas a partir 

do começo do outono e continuarão até  

o final de 2020. 

Informações de contato
Para obter mais informações, ligue 

gratuitamente para a Linha direta de 

informações do projeto 1-844-765-6388, 

ou visite o site do Programa DIAR  

em sdge.com/drone-program. 
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2 HFTD – Région de niveau

 3 HFTD – Région de niveau

Attachment 1: HFTD Tiers and SDG&E Districts Mapa de distritos com alta ameaça de incêndio Exemplos de imagens capturadas para o Programa DIAR


