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Informações relativas ao ano de 1960 

--? ANTES DE PREENCHER O QUESTIONÁRIO LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES 

INSTRUÇÕES GERAIS 
OBJETIVO E ÃMBITO DO LEVANTAMENTO 

DESTINA-SE o presente questioná.rio a coletar elementos que permitam seja conhecida, em seus principais 
aspectos, a sit1.1ação dos serviços de iluminação pública e domiciliâria em todos os Distritos em que se localizam 
as sedes dos diversos Municípios brasileiros. Devem ser preenchidos tantos questionários deste modêlo quantas 
sejam as emprêsas de iluminação que funcionem em cada sede municipal. 

NORMAS PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO 
QUADRO I - (Caracterização geral) - Indique-se, no item 2, o Município em que a Emprêsa tem a 

sua sede, isto é, os seus escritórios centrais. 
Os que~itos relacionados com os itens 5 e 6, conforme o caso, devem ser respondidos com uma das palavras 

''sim" ou "nãoº. 
QUADRO II - (Iluminação domiciliária - 31-XIl-1960) - Destina-se o quadro a coletar elementos 

relativos aos serviços de iluminação domiciliária nas zonas urbana, suburbana e rural do Distrito da sede Mu
nicipal t endo como data de refer~ncia o dia 31-XII-1º60. 

QUADRO III - (Iluminação pública - 31-XII-1960) - Destina-se o quadro a coletar elementos 
relativos aos serviços de ilum.inução pública nas zonas urbana, suburbana e rural do Distrito da sed~ Municipal, 
tendo como data de refer!ncia o dia 30-XII-1960. 

O item 2, na parte referente a "outras espécies" diz respeito a outros sistemas de iluminação pública, que não 
o elétrico, por ventura existente. 

NÃO HAVENDO ou não tendo sido possivel obter os dados a regístrar em determinado ítem, deve o 
informante ter o cuidado de não deixar inteiramente em branco o espaço reservado para resposta, preenchen
do-o com os sinais (-), para o caso desta ser negativa ou ( .. ) no caso de, existindo o fenômeno, não 
ter sido de todo possível prestar a informação. 

Em "Observações" serão registradas não só tôdas as ocorrências dignas de nota, verificadas no preenchimento 
do questionârio, tal como o motivo por que não pode ser preenchido determinado item e a explicação de :ilguma 
ou algumas das informações prestadas, mas, também, qualquer esclarecimento complementar considerado in
ter~ssante. 

1 - CARACTERIZAÇÃO GERAL 

1 

3 

Denominação da emprêsa -·- 2 

~ federal, estadual, mu'1icipal ou particular? _________________ ---------· - · •. -------·---··- 4 

Munidpio em que estâ localizada a sede da emprêsa ___ _____ . ----- -· -·----·-····---------- -

Ano do início do íuncionamento do serviço {no Município)------·-- ·--------- --··-----·------· 

S Por quais zonas se estende a rêde de iluminação pública: a) urbana?_ _________ h ) suburbana? _________ e) rural? _________ 6 E a rêde de ilwninação domiciliar: a) urbana? ____ _ 

bana? __ ------- e) rural? ________ 7 Caractcrfsticas da corrente: a) natureza (térmica ou hidráulica?) _____ --------·---·- b) espécie (alternada ou contínua?) _______________ ----- e) voltagem ou 

tensão: para luz ____ .. volts e para íõrça .volts. 

II - ILUMINAÇÃO DOMICILIÃRIA (31-XII-1960) m - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (31 ·XD-1960) 

ESPECIFICAÇÃO Dados numéricos ESPECIFICAÇÃO Dados numéricos 
a h lJ b 

1 Nfunero de logradouros com iluminação domiciliar ...•... ....•.•... . ..•... . •. .. - ----· ----------·-· 
{ Iluminados em tôda extensão. . • . • . . -·------------·----

2 Número de ligações domiciliárias ........... . .........•. ... . ....... ........... ------------------- l Número de logradouros p6blicos .. 
Parcialmente dotados de iluminação ... -------------------f Proporcional (medidores) - Cr$/kWb ........... . .. ... . -- ---------------

{ a eletricidade . . . . . . . . . . . • ........... - - ·------·-----·-
3 Tarifa ..• ..•. { Máxima (Cr$) ........... ------------------- 2 Nfunero de lâmpadas ou focos ...... .. . . . . . . . ·1 Fixa, por mês ...... . de outras espécies ............. . ... . - ------------- ·-

Mituma (Cr$) ..•........ -·------------- -. -
3 Número médio diário de horas de funcionamento .........•....... .. ... ....... ----------------- --

4 Número mêdio diário de horas de funcionamento •.. •.•........... .. .......... -----------------
OBSERVAÇÕES: ______ --- _. __ .. _. __ --- _ ----. __ .• ____ .• _ •• _ ----- _ . _. __ • _ ..•• __ . __ ••• ___ . ----- -------·--- ----. __ ----- ----- ____ ---- --- ___ . __ . ____ ---- ---- _____ . __ •. ________ . __ --·-·· -·- •• _. _____ _ 

Data da informaç&o: - ,_ - -/1961 Informnntc .......• 
{ 

As~inatura_ --··----·---- • -· 

Qualidade. -----.----._. ___ .. 


