
SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIOS FLORESTAIS

A TEMPORADA DE INCÊNDIOS 
FLORESTAIS ESTÁ AQUI
PREPARE JÁ SUA RESIDÊNCIA



NOSSO COMPROMISSO É COM SUA SEGURANÇA.

100 220

455.000 633

26.000
câmeras monitoram  
o clima e incêndios.

MAIS DE MAIS DE

árvores foram inspecionadas 
e podadas perto das linhas  
de energia SDG&E.

helicópteros para ajudar na 
segurança contra incêndios 
florestais e no patrulhamento  
de linhas elétricas.

drones conduzem inspeções 
aéreas durante todo o ano 
em linhas de força e gás.

estações meteorológicas 
fornecem leituras de 
velocidade do vento, 
umidade e temperatura.

postes de energia de madeira 
foram substituídos por postes 
de aço resistentes ao fogo.

Nós não paramos por aqui.  Se houver condições perigosas, podemos desligar a energia para manter você e sua comunidade seguros. 
Isso é chamado de  Desligamento de energia elétrica para segurança pública (PSPS). Avanços adicionais de segurança contra 
incêndios florestais visam reduzir os impactos sobre os clientes e possíveis ignições de incêndios florestais.

Nos últimos anos, a Califórnia teve alguns dos incêndios florestais mais destrutivos jamais vistos. A SDG&E® não poupa esforços 
para ajudar a proteger a região contra a ameaça de incêndios florestais. Nossa prioridade máxima é a segurança de nossos clientes, 
funcionários e comunidades, razão pela qual continuamos a melhorar e fortalecer nossos equipamentos e estruturas existentes.



O QUE É UM DESLIGAMENTO DE ENERGIA  
PARA SEGURANÇA PÚBLICA?

Se houver condições 
perigosas, podemos desligar 

a energia como último 
recurso para manter você  

e sua comunidade seguros.

A SDG&E monitora condições de incêndio de alto risco. 
Estas incluem, mas não estão limitadas a:

VENTOS FORTES
(Incluindo avisos de 

bandeira vermelha)

AMEAÇA  
DE INCÊNDIO
da estrutura elétrica

RISCO  
DE SEGURANÇA 

PÚBLICA

OBSERVAÇÕES  
NO SOLO

VEGETAÇÃO SECA
que poderia servir para 

alimentar a

BAIXA 
UMIDADE

Para saber mais sobre os desligamentos de energia elétrica 
para segurança pública, visite sdge.com/wildfire-safety.



COMO É DETERMINADO UM DESLIGAMENTO DE ENERGIA  
PARA SEGURANÇA PÚBLICA?

Se prevermos que a energia será desligada por um longo período, 
podemos abrir Centros de recursos comunitários e/ou Centros  
de informações nas áreas afetadas. 

Aprox. 48 horas 
antes de desligar 

a energia

Aprox. 24 horas
antes de desligar 

a energia

Aprox. 12 horas 
antes de desligar 

a energia 

1 a 4 horas
antes de desligar 

a energia

Quando o desligamento 
de energia de segurança 

pública começa

Se algum Centro  
de recursos 

comunitários for aberto

Quando  
as inspeções de 
campo começam

Quando  
a energia elétrica  

é restaurada

7 a 10 dias antes 3 a 6 dias antes 2 dias antes 1 dia antes Dia do desligamento de energia Energia restaurada

Quando as previsões mostram 
o potencial para condições 
perigosas, a SDG&E monitora 
o risco de incêndio e os 
impactos potenciais. 

A SDG&E apura a previsão 
do tempo e o potencial de 
incêndio florestal de acordo.

A SDG&E continua a monitorar 
as condições meteorológicas, se 
comunica com as comunidades 
afetadas e se coordena com os 
primeiros socorros e agências 
de segurança pública.

A SDG&E notifica as 
comunidades afetadas, bem 
como o governo e as agências  
de segurança pública, que  
a energia foi desligada.

A SDG&E começará a notificar 
os clientes que podem ser 
afetados por um possível 
desligamento de energia para 
segurança pública, incluindo 
instalações essenciais e clientes 
da área médica, bem como 
agências governamentais 
estaduais, municipais  
e municipais. 

Assim que as condições 
meteorológicas estiverem 
seguras, a SDG&E começará  
a restaurar a energia. As equipes 
de campo e os recursos aéreos 
inspecionarão as linhas de alta 
tensão para garantir que não haja 
danos por ventos fortes e que 
sua operação seja segura.

Prazo de notificações (quando possível) 

Processo de desligamento de energia para segurança pública



SAIBA PARA ONDE IR DURANTE UMA INTERRUPÇÃO PROLONGADA

Podemos abrir qualquer um de nossos Centros  

de recursos comunitários nas áreas afetadas.

Essas instalações servem como locais onde os 

residentes afetados podem ir para obter materiais  

de preparação, gelo, água, lanches, inversores  

de energia para automóveis, pequenas baterias  

e rádios movidos a energia solar e obter informações 

atualizadas sobre interrupções.

COMO É DETERMINADO UM DESLIGAMENTO DE ENERGIA  
PARA SEGURANÇA PÚBLICA?

Um desligamento de energia para segurança 

pública pode durar até que as condições de 

risco de incêndio não sejam mais uma ameaça. 

Warner Springs

JulianRamona

Valley Center

Pine Valley

Lake Morena 

Dulzura Jacumba
Potrero

Centro de recursos comunitários

High Fire Threat District (Distrito 
de alta ameaça de incêndio)

Para obter uma lista completa dos Centros de recursos comunitários, incluindo nomes 

e endereços das instalações, visite sdge.com/resource-centers.

Fallbrook

Descanso



MANTENHA-SE SEGURO — TOME UMA ATITUDE

Faça o download do nosso aplicativo 
PSPS, “Alertas da SDG&E”
Mantenha-se informado sobre Desligamentos de 

energia para segurança pública (PSPS) antes, 

durante e depois que esses eventos forem 

notificados. Visite sdge.com/pspsapp para fazer 

download do aplicativo e saber mais. 

Pense de forma inteligente. Não deixe sua segurança ao acaso. Tome providências já para se preparar para qualquer emergência.

Desenvolva um plano de emergência
Identifique um local para se reunir com a família, 

rotas seguras e abrigos, bem como as ações que 

você tomará. Discuta e pratique o plano com sua 

família, incluindo seus filhos.

Prepare um kit de emergência
Mantenha o essencial à mão. Certifique-se de que seu 

kit contenha itens de que você e sua família precisam, 

incluindo os itens para animais de estimação, idosos e 

pessoas com deficiência. Armazene-os em recipientes 

fáceis de transportar, como mochilas ou caixas de 

plástico. Veja a lista de verificação inclusa.

Quaisquer que sejam as circunstâncias, faremos o possível para  

nos comunicarmos com você.

Atualize as informações de contato
Vá para sdge.com/MyAccount. Clique em “Manage Your Contact 

Info” (gerenciar suas informações de contato) e atualize suas 

informações de contato, incluindo o endereço de e-mail.

Inscreva-se para obter notificações de quedas 
de energia
Mantenha-se informado, para que possamos ajudá-lo a 

permanecer seguro. Este processo também é para PSPS,  

não apenas para incêndios florestais. Comece verificando  

se suas informações de contato estão atualizadas. 

Visite sdge.com/notifications.

Participe de nossa Pesquisa de resiliência  
e receba dicas
Desenvolvemos uma breve série de perguntas para 

recomendações personalizadas para você e seus entes queridos. 

Após preencher a pesquisa, você pode selecionar uma 

organização comunitária para a qual SDG&E fará uma doação  

de US$ 20 em seu nome. Saiba mais no site sdge.com/prepared.



ESTEJA PREPARADO — CRIE UM ESPAÇO DEFENSÁVEL
Minimize a exposição da sua casa ao risco, modificando o espaço de vegetação em torno dela para resistir a um incêndio florestal.

California requires 100 feet of defensible 

space around your property

San Diego County requires 50 

feet of clearance in Zone 1

Undisturbed vegetation

The area nearest your home 

should be well spaced and 

contain low-growing and 

fire-resistent plants such as 

turf grass, vegetable 

gardens, flower beds or 

ones recommended by your 

local nursery.

ZONA 1
Low-growing ground covers 

that support fire resilience 

and are low in fuel volume 

are recommended in this 

zone. Talk to a grower about 

which plants will work for 

your defensible space.

ZONA 2
Check with environmental 

regulatory agencies before 

modifying native vegetation 

that might include endangered 

species and habitats.

ZONA 3

10 a 15 metros 30 metros Mais de 30 metros

A área mais próxima de sua 
casa deve ser bem espaçada  
e conter plantas baixas  
e resistentes ao fogo, como 
grama, hortas, canteiros de 
flores ou outras, recomendadas 
pelo viveiro local.

O condado de San Diego  
exige 15 metros de liberação 
na Zona 1.

A Califórnia requer 30 metros de espaço 
defensável ao redor de sua propriedade.

Vegetação intacta

Coberturas de solo de baixo 
crescimento que suportam a 
resiliência ao fogo e têm 
baixo volume de combustível 
são recomendadas nesta 
zona. Converse com um 
especialista em plantas sobre 
quais plantas funcionarão 
para seu espaço defensável.

Verifique com as agências 
reguladoras ambientais antes 
de modificar a vegetação 
nativa que pode incluir 
espécies e habitat ameaçados.



OS SUBSÍDIOS AJUDAM A CONSTRUIR  
A SEGURANÇA COMUNITÁRIA

P.O. Box 129831  |  San Diego, CA 92112-9831, EUA  |  800-411-7343

Por mais de uma década, a iniciativa de doações de caridade Safe San Diego  
da SDG&E fornece subsídios para apoiar os socorristas, preparação para 
emergências, espaço defensável e educação sobre segurança contra incêndios 
florestais por meio de parcerias comunitárias com a Cruz Vermelha americana, 
211 San Diego, 211 Orange County, San Diego Regional Fire Foundation, San Diego 
Fire Rescue Foundation, Burn Institute, Inter Tribal Long Term Recovery 
Foundation, Community Emergency Response Teams (CERTs), Tribal Emergency 
Response Teams, Fire Safe Councils e outras organizações sem fins lucrativos. 
Saiba mais em sdge.com/safe.

Siga-nos em:
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