
S. G. - C. N. E. 

Repartição 
interessada 

1957 
Ano Estado ou Ternt6rio 

PRESIDltNOIA DA REPCBLICA 

• INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E BSTATtSTlCA 

CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTI CA 

XXII CAMPANHA ESTATÍSTICA 

Município Número do 
cadastro 

Q - 9.01.1 
Modêlo 

Iluminação Pública e Domiciliária 
(Na Sede Municipal ) 

Informações relativas ao ano de 1957 

INSTRUÇÕES 
OBJETIVO E ÃMBITO D O LEVANTAMENTO 

DESTINA-SE o presente questionãrio a coletar elementos que permita seja conhecida, em seus principais 
aspectos, a situação dos serviços de iluminação pública e domiciliária em todos os Distritos em que se localizam 
as sedes dos diversos Munidpios brasileiros. Devem ser preenchidos tantos questionários dêste modêlo quantas 
sejam as emprêsas de iluminação que funcionem cm cada sede municipal. 

NORMAS PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONÃRIO 

CONVENÇÕES - Não havendo ou não tendo sido possível obter os dados a registrar cm determinado 
item, deve o informante ter o cuidado de não deixar inteiramente em branco o espaço reservado para resposta, 
preenchendo-o com os sinais t-), para o caso desta ser negativa ou( ... ) no caso de, existindo o fenômeno, não 
ter sido de todo possível prestar a informação. 

QUADRO I - (Caracterização geral) - Indique-se, no item 2, o Município em que a Emprêsa tem a 
sua sede, isto ~. os seus escrit6rios centrais. 

Os quesitos relacionados com os itens 5 e 6, conforme o caso, devem ser respondidos com uma das palavras 
"sün" ou "nãou. 

QUADRO 11- (Ilwninação domiciliária - 31-XII-1957) - 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 tendo como data de referência o dia 31-XII-1957. 

QUADRO 111 - (Iluminação pública - 31-XU-1957) - Destina-se o quadro a coletar elementos 
relativos aos serviços de iluminação pública nas zonas urbana, suburbana e rural do Distrito da sede Municipal 
tendo como data de referência o dia 31-XII-1957. 

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

Em "Observações" serão registradas não s6 tôdas as ocorrências dignas de nota, verificadas no preenchimento 
do questionário, tal como o motivo por que não põde ser preenchido determinado item e a explicação de alguma 
ou algumas das informações prestadas, mas, também, qualquer esclarecimento complementar considerado in
teressam e. 

1 - CARACTERIZAÇÃO GERAL 

1. Designação da emprêsa------------------ - - - --- --- ---- - - - - - ---- --- - - - ------ --- - - - -------- - - - 2. Munic{pio em que está localizada a sede da emprêsa. _. _ •. _. _ 

3 :t federal, estadual, municipal ou particular? ___ ._. __ --- •. - . - . -- - - - --- __ --- __ . _. --- _____ • ----. 4. Ano do início do funcionamento do serviço (no Município)-- ____ . . _ - - --- ••• ----------- - - ... -- --- • 

5. Por quais zonas se estende a rêde de iluminação pública: a) urbana? _______ -- b) suburbana?_ _________ e) rural? ______ . 6. E a rêde de iluminação domiciliar: a) urbana? • _ - .. -- • b) subur· 

bana? ___ ----- - e) rural? __ ________ 7. Características da corrente: a) natureza (t&míca ou hidráulica?) ___________ -------- b) espécie (alternada ou continua?) ___________ ______ ___ e) voltagem ou 

tensão: para luz ______ ------- ____ volts e para fôrça _____ --- . -- •.. volts. 

II - ILUMINAÇÃO DOMICILIÃRIA (31-XII-1957) m - ILUMINAÇÃO PúBLICA (31-XII-1957) 

ESPECIFICAÇÃO Dados numéricos ESPECIFI CAÇÃO Dados numf:ricos 
a b a b 

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

2. Número de ligações domiciliárias ............ . .. . .... . ... . . . . ~ .............. -------------------· 1. Número de logradouros públicos ..... 
Parcialmente dotados de iluminação ... .. . .. --- . -- ..... -- .. 

J Proporcional (medidores) - Cr$/kWh •...... ...... ...... ---·-·-·--·-- ----- {a eletricidade ..............•........... ·- -. - - - ----
3. Tarifa .............. l Fixa, 

{ Mâxima (Cr$) ............. 1------------------ - 2. Número de lâmpadas ou focos ...•... 
por mês ......... . .... de outras espêcies .................• . .. -- --. ------- ----

Mínima (Cr$) ............. ·-------·---- ------
3. Número médio diário de horas de funcionainento ... __ . .. ....• ..... . .. . ....... . . .. . . - -....... --· 

4. Número médio diário de horas de funcionamento ............................. . ----- -----·-------

OBSERVAÇÕES: _____ ._ 

Data da i.nfonnação; ________ /----- ---/1958 Informante ________ __________ ----· • { 
A5sinatura ____ _ 

Qua lidade. 


