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Resumo 

O objetivo do estudo foi realizar a análise exploratória de dados espaciais das perdas dos sistemas de 
distribuição de água dos municípios do estado do Paraná. Os resultados mostraram a existência de 
agrupamentos Alto-Alto para perdas das redes de distribuição de água dos municípios das 
mesorregiões Metropolitana e Norte Pioneiro e outro Baixo-Baixo no Noroeste do estado Paraná. Os 
índices de perdas apresentados para os grupos de municípios implicam em perdas de faturamento, 
possível ruptura do abastecimento e diminuição da qualidade da água. Os clusters Alto-alto são 
exemplos de agrupamentos municípios onde existe necessidade de estudos de manutenção e 
reabilitação de sistemas de distribuição com identificação de locais de vazamentos e substituição de 
tubulações.  

Palavras-chave: água, meio ambiente, Paraná, distribuição de água. 

Abstract 

The objective of the study was to perform the exploratory analysis of the spatial data of the losses of 
the water distribution systems of the municipalities of the state of Paraná. The results showed the 
existence of Alto-Alto clusters for losses of the water distribution networks of the municipalities of 
the Metropolitan Mesoregion and North Pioneer Mesoregion and other Low-Low clusters in the 
Northwest of Paraná state. The loss indexes presented for the groups of municipalities imply loss of 
billing, possible rupture of supply and decrease of water quality. High-high clusters are examples of 
municipalities where there is a need for maintenance studies and rehabilitation of distribution systems 
with identification of leakage locations and pipeline replacement. 
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INTRODUÇÃO 

 Os sistemas de distribuição de água podem apresentar perdas que podem comprometer o 
abastecimento dos consumidores em quantidade (interrupção) e qualidade. Considerando a escassez 
deste bem para consumo humano e suas diversas atividades que necessitam de água potável, portanto, 
torna-se importante identificar localidades com maiores percentuais de perdas para realizar 
intervenções de manutenção e reabilitação dos sistemas. Além disso, identificar as características dos 
municípios que apresentam menor eficiência da rede podem ajudar a compreensão do problema. 

 Considerando a complexidade de fatores que implicam nas perdas dos sistemas de 
abastecimento tais como tipo e declividade do solo, tempo de vida das tubulações, número de ligações 
e extensão, torna-se importante analisar a distribuição espacial das perdas percentuais na rede. A 
análise exploratória de dados espaciais (AEDE) baseia-se nos efeitos causados por dependência e 
heterogeneidade espacial. O método é utilizado para descrever a distribuição espacial de uma variável 
e identificar a associações espaciais (clusters espaciais). Portanto, a AEDE se mostra o método mais 
apropriado para analisar os dados disponíveis pelo Sistema Nacional de Informações Sanitárias 
(SNIS, 2019).  

 O SNIS disponibiliza dados municipais e de seus sistemas de distribuição de água, tais como 
população, população atendida pela rede, número de ligações de água, extensão da rede (quilômetros) 
e diversos indicadores de eficiência dos sistemas. A métrica elencada para a avaliação do estudo foi 
o índice de perdas na distribuição, valor em percentual do volume perdido na distribuição, pois pode 
ser aplicado a municípios independente do tamanho de sua população ou de seu sistema de 
abastecimento.  

 O objetivo do estudo foi realizar a análise exploratória de dados espaciais (AEDE) das perdas 
do sistema de distribuição de água dos municípios do estado do Paraná para verificar a existência de 
agrupamentos espaciais (clusters). Os resultados podem ser utilizados para identificar regiões do 
estado que necessitam de manutenção e recuperação da rede de abastecimento. A presente pesquisa 
avança em relação ao tema por utilizar a ferramenta AEDE para analisar dados municipais do estado 
do Paraná e sua importância reside no fato das perdas nestas localidades poderem alcançar mais de 
60%. Além disso, deve-se considerar a perda de faturamento da empresa de distribuição e possíveis 
problemas geológicos (afundamentos do solo) decorrentes dos vazamentos. 

 O texto está dividido em cinco seções incluindo a introdução. A segunda seção realiza revisão 
da literatura sobre o tema. A metodologia da análise exploratória de dados espaciais é apresentada na 
terceira seção. A quarta seção apresenta e discute os resultados e as conclusões constituem a quinta 
seção do artigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 
PERDAS EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

 A seção apresenta estudos sobre a complexidade e causas de perdas no sistema de distribuição 
de água, o processo de manutenção e reabilitação dos sistemas e de textos que discorrem sobre análise 
espacial das ocorrências de interrupção e dos problemas decorrentes dos vazamentos. 

Os sistemas de abastecimento de água são complexos e possuem determinado grau de perda 
da produção. Problemas adicionais são a existência de infraestrutura antiga com processo acelerado 
de deterioração e falta de manutenção. Estas características elevam os índices de perdas de água. As 
companhias de saneamento estão convivendo com altos índices de perdas de água e de receita por 
falta de um gerenciamento adequado. A perda de água nos sistemas de distribuição causa danos 
financeiros e ambientais e outros sérios problemas para a operação do sistema de abastecimento, pois 
quando o problema se torna crítico em um determinado setor, a pressão da água nas redes cai para 
níveis abaixo do estabelecido pelas normas e legislações, levando à falta de água na pressão adequada 
para a sua utilização (Morais et al., 2010). 

 Estudos foram desenvolvidos para analisar e propor soluções de manutenção e reabilitação de 
sistemas de distribuição de água. Silva (2005) analisou a perda de água em 642 sistemas de 
abastecimento de água no Ceará. Os principais resultados mostraram que as perdas foram em média 
de 36% e que em um quarto dos sistemas as perdas foram iguais superiores a 50%. Para um índice de 
perda de distribuição (IPD) de 30% haveria incremento de 39% na oferta de água. O autor afirmou 
que o controle da pressão poderia diminuir as perdas no sistema de distribuição. Sarzedas (2009) 
realizou um estudo sobre a manutenção do sistema de distribuição de água na região metropolitana 
da cidade de São Paulo. Os principais resultados mostraram que a vida média das tubulações 
apresenta um valor inferior ao verificado em países desenvolvidos. A taxa anual de substituição de 
tubulações deveria oscilar entre 1,25 e 2,0%. Gonçalves (1998) analisou a perda de água no sistema 
de distribuição na Companhia de água e esgotos de Brasília (CAESB). Os resultados indicaram a 
necessidade de implementação de atividades de controle direto, tais como o monitoramento da vazão 
noturna em conjunto com o controle e redução de pressão, de modo que se obtenha um uso mais 
eficiente das atividades complementares, como a pesquisa de vazamentos e de ligações clandestinas. 
Cheung e Reis (2006) desenvolveram um estudo sobre a reabilitação de sistemas de abastecimento 
de água com objetivos múltiplos. Os autores concluíram existem diferentes critérios que podem 
indicar a necessidade ou não da reabilitação, o que torna o problema multiobjetivo. Os diferentes 
critérios de reabilitação são custo, benefício, vazamentos e confiabilidade.  

 Estudos desenvolvidos considerando a análise espacial de falhas no sistema de abastecimento 
de água torna possível a prevenção e manutenção. Cançado (2008) realizou um estudo de análises 
espaciais das interrupções no abastecimento de água do município de Belo Horizonte no ano de 2006. 
O banco de dados histórico foi analisado e utilizado no cálculo de um Indicador de Relevância das 
interrupções (IRIS) no abastecimento de água e usado para a realização de análises espaciais que 
mostraram a distribuição das interrupções em Belo Horizonte no ano de 2006 de acordo com o critério 
de relevância. O IRIS, Indicador de Relevância das interrupções, pode também ser utilizado para 
indicar regiões que apresentaram a necessidade de projetos de adequação da malha de distribuição. 
Indicadores de relevância elevados resultam de malhas de distribuição muito extensas. O Sistema de 
Informações Geográficas apresentou importantes benefícios com a redução de custos operacionais e 
melhoria do atendimento ao público por meio da confiabilidade das informações prestadas e da 
diminuição do período de interrupção do fornecimento de água. Além disso, o estudo contribuiu para 
a redução das perdas de água tratada. Rauen (2014) desenvolveu pesquisa no Município de 
Guarulhos, estado de São Paulo com objetivo de elaborar cartas de vulnerabilidade e identificar a 
suscetibilidade intrínseca ao meio físico de acidentes geológicos decorrentes de vazamentos da rede 
de abastecimento de água. O segundo objetivo específico foi identificar áreas vulneráveis à ocorrência 
de vazamentos para auxiliar a companhia a evitar tais acontecimentos. Os mapas municipais de 
geologia, pedologia e declividade do solo foram utilizados para obter o mapa de vulnerabilidade 
natural. As áreas urbanas mais vulneráveis tinham como características os terrenos cenozoicos e alta 
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declividade. Os dados de pressão da rede, idade e manutenções recorrentes foram identificados como 
mais importantes na ocorrência dos vazamentos.  

 Os textos apresentados na revisão de literatura mostram que os sistemas de distribuição de 
água são complexos e suas falhas como vazamentos, interrupções e afundamento do solo são 
decorrentes de características das regiões tais como formação do solo, declividade e pressão do 
sistema. Os fatores citados influenciam as perdas das redes de distribuição de água e, portanto, deve-
se levar em conta a influência do espaço. Os estudos sobre o tema são importantes na identificação 
das regiões com maiores valores de perdas e prevenção de vazamentos em diferentes níveis regionais. 
O presente estudo avança em relação ao tema com a análise espacial de perdas na distribuição de água 
dos municípios do estado do Paraná para identificar agrupamentos (clusters) e possível intervenção 
para diminuição das perdas. 

METODOLOGIA 

Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) 

 

A análise exploratória de dados espaciais (AEDE) está baseada nos efeitos causados por 
dependência e heterogeneidade espacial. O método tem como objetivos a descrição da distribuição 
espacial, identificação de associação espacial (clusters espaciais), verificação de existência de 
diferentes regimes espaciais ou outras formas de instabilidade no espaço (não-estacionariedade). A 
análise será realizada utilizando o software GEODA com distribuição gratuita, desenvolvido 
Laboratório de Análises Espaciais da Universidade de Illinois, sendo amplamente utilizado (Almeida, 
Perobelli e Ferreira, 2008). 

Determinação da matriz de pesos espaciais (w) 

Almeida (2004) descreve o conceito de matriz de pesos espaciais por meio da contiguidade, 
ou seja, de acordo com a vizinhança a distância geográfica ou socioeconômica, ou a combinação das 
duas. De acordo com Anselin (1999) os elementos da matriz de pesos espaciais são não estocásticos 
e exógenos ao modelo, e, em geral, são baseados no arranjo geográfico das observações ou na 
contiguidade entre elas. Dessa forma, a matriz de pesos espaciais é utilizada com o objetivo de 
capturar os efeitos de contiguidade e vizinhança sobre os dados através de ponderações, ou seja, a 
variável observada em cada região recebe uma ponderação quando fizer vizinhança com a região 
analisada. No entanto, conforme destaca Haddad & Pimentel (2004), existem diversos tipos de matriz 
de pesos espaciais, tais como a matriz binária, a matriz torre (rook), a matriz de distância ou a matriz 
de vizinhos mais próximos. 2 

A convenção de contiguidade adotada neste trabalho recebe o nome de Rainha (Queen), 
conforme Figura 4. Uma matriz de pesos espaciais que utiliza a convenção “rainha” contempla tanto 
as fronteiras com extensão diferente de zero como os vértices (nós) na visualização de um mapa, 
como contíguos (ALMEIDA, 2004). Conforme explica Pinheiro (2007), a Figura 4 mostra que a 
borda comum associada à célula a e às células vizinhas pode ser considerada em diferentes direções. 
A célula a pode ser contígua das células denominadas b, ou a contiguidade pode estar associada às 
células denominadas c, ou simplesmente pode ser uma combinação dos dois limites. Após a escolha 
e a construção da matriz de pesos espaciais apropriada, é executado o procedimento de obtenção do 
índice de Moran Global, como medida de correlação espacial da variável de interesse. 

 

 

                                                           
2 Com relação à obtenção de tais matrizes temos as explicações de ALMEIDA (2004), ANSELIN (1988), TYSZLER 
(2006) et al. 
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Figura 1. Convenção de contiguidade em matrizes de pesos espaciais. 

 RAINHA  TORRE  

         

  A    B   

         

         
    Fonte: Almeida (2012, p. 77). 

 

Indicador local de associação espacial (LISA) 

Segundo Anselin (1995), o indicador I de Moran local consiste em uma decomposição do 
indicador global de autocorrelação de acordo com a contribuição local de cada observação em quatro 
categorias, nas quais cada uma representa um quadrante no diagrama de dispersão de Moran. Segundo 
Almeida (2004), a explicação do I de Moran local é intuitiva, dando a indicação do grau de 
agrupamento dos valores similares da região observada, identificando clusters espaciais, 
estatisticamente significantes. 

A estatística I de Moran local foi sugerida por Anselin & Florax (1995), tendo como finalidade 
obter os padrões locais de associação linear que sejam significativamente significativos, sendo 
expressa pela seguinte expressão:  

 I =  z ∑ w z  (1) 

em que: 

z  e z  são variáveis padronizadas e a somatória sobre j é tal que somente os valores dos 
vizinhos j ∈  J  são incluídos. O conjunto J  abrange os vizinhos da observação i, e por 
definição w = 0. 

Conforme Perobelli et al (2007) as medidas de autocorrelação espacial local devem ser 
utilizadas a fim de observar a existência de clusters espaciais locais (de valores altos ou baixos e quais 
são as regiões contribuem mais acentuadamente na para a existência de autocorrelação espacial. Tais 
medidas de autocorrelação espacial local são expressas pelo diagrama de dispersão de Moran (Moran 
Scatterplot) e as estatísticas LISA (Indicadores Locais de Associação Espacial). 

Diagrama de dispersão de Moran 

O diagrama de dispersão de Moran (Moran Scatterplot) é uma forma alternativa para 
interpretar a estatística I de Moran. Trata-se de uma representação que mostra a defasagem espacial 
da variável de interesse no eixo vertical e o valor da variável de interesse no eixo horizontal 
(ALMEIDA, 2004). 

O diagrama de dispersão de Moran é dividido em quatro quadrantes (Alto-Alto, Baixo-Baixo, 
Alto-Baixo e Baixo-Alto), conforme Figura 5, os quais correspondem a quatro padrões de associação 
local espacial entre as regiões e seus vizinhos, ou seja, a formação de agrupamentos ou clusters 
espaciais. (ALMEIDA, PEROBELLI e FERREIRA, 2008). 
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Análise de clusters espaciais 

Um agrupamento Alto-Alto (AA), representado pelo quadrante superior direito, significa que 
as regiões pertencentes a esse agrupamento apresentam altos valores e suas regiões vizinhas também 
apresentam valores acima da média para a variável em análise. Um agrupamento Baixo-Baixo (BB), 
representado pelo quadrante inferior esquerdo, significa que as regiões pertencentes a esse 
agrupamento apresentam baixos valores e suas regiões vizinhas também apresentam valores baixos.  
Um agrupamento Alto-Baixo (AB), representado pelo quadrante inferior direito, diz respeito a um 
cluster no qual as regiões com valores altos são cercadas por regiões com valores baixos. Um 
agrupamento Baixo-Alto (BA), representado pelo quadrante superior esquerdo, diz respeito a um 
cluster no qual as regiões com valores baixos são cercadas por regiões de altos valores. 

Figura 2. Ilustração do diagrama de dispersão de Moran 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Fontes dos dados 

 As fontes dos dados são o Sistema Nacional de Informações Sanitárias (SNIS, 2019) e o 
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES, 2019). A primeira fonte 
citada possui os dados de perdas no sistema de distribuição de água em valores percentuais, população 
total, população atendida, número de ligações e extensão da rede dos municípios. A segunda fonte de 
dados possui o shapefile do estado do Paraná e seus municípios e ano de fundação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A seção apresenta e discute os resultados obtidos para a análise espacial da variável perdas da 
rede de distribuição de água dos municípios do estado do Paraná do ano de 2017. O mapa da Figura 
3 mostra a divisão política do estado do Paraná em mesorregiões, a informação será utilizada para 
analisar os resultados da pesquisa e localizar agrupamentos de municípios em suas mesorregiões. 

Os dados de população total (tamanho dos círculos) e índices percentuais de perdas nos 
sistemas de distribuição de água (cor dos círculos) dos municípios do estado do Paraná no ano de 
2017 foram utilizados para elaborar o mapa da Figura 4. Os dados se referem a 391 dos 398 
municípios. Nota-se que as cidades que apresentam redes mais eficientes apresentam cor azul com 
menores valores percentuais de perdas e se concentram na mesorregião Noroeste do estado do Paraná. 
Os municípios menos eficientes segundo a métrica adotada apresentam perdas acima de 24,4%. As 
regiões de Curitiba (Mesorregião Metropolitana) e Londrina (Norte Pioneiro) concentram cidades 
com maiores valores de perdas, normalmente acima de 30,95% e alguns deles acima de 49,775%.  

 A análise da Figura 4 é visual, mas a análise exploratória de dados espaciais permite a 
identificação da relação espacial da perda da rede de distribuição de água por meio do índice de 
Moran (I de Moran). Os resultados do I de Moran para os percentuais de perdas (perce_perd) 
encontram-se na Figura 5 (diagrama de dispersão de Moran). O valor do I de Moran foi de 0,288 
mostrando relação positiva entre a vizinhança e a variável perda (%) e a possibilidade de encontrar 
clusters baixo-baixo e alto-alto para os municípios. 

A verificação da existência de agrupamentos de municípios considerando a perda da rede foi 
realizada e os resultados estão nos mapas de significância e clusters espaciais das Figuras 6 e 7, 
respectivamente. A significância dos agrupamentos encontrados varia entre 0,1% e 5% segundo o 
mapa da Figura 6. Os resultados da Figura 7 mostram clusters Alto-Alto (39 cidades) com municípios 
concentrados nas mesorregiões Metropolitana e Norte Pioneiro (próximo de Londrina) e Baixo-Baixo 
(44 cidades) na Mesorregião Noroeste do estado do Paraná. Existem também clusters Alto-Baixo (11) 
e Baixo-Alto (9) em menor número de municípios.  

 Os clusters Alto-Alto são exemplos de agrupamentos municípios onde existe necessidade de 
estudos de manutenção e reabilitação de sistemas de distribuição com identificação de locais de 
vazamentos e substituição de tubulações. Os índices de perdas apresentados para os grupos de 
municípios implicam em perdas de faturamento, possível ruptura do abastecimento e diminuição da 
qualidade da água. 
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Figura 3. Mesorregiões do estado do Paraná. 

 

Fonte: IPARDES (2019). 

Figura 4. Mapa da população total e índice de perdas no sistema de distribuição de água dos Municípios do 
estado do Paraná, 2017. 

 

Fonte: elaborado pelos autores com dados de SNIS (2019), IPARDES (2019) e software GeoDa. 
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Figura 5. Diagrama de Moran dos percentuais de perdas no sistema de distribuição de água dos Municípios 
do Estado do Paraná, 2017. 

 

Figura 6. Mapa de significância do Índice de Moran Local dos percentuais de perda nos sistemas de 
distribuição de água dos Municípios do Estado do Paraná, 2017. 

 

Figura 7. Mapa de clusters da perda nos sistemas de distribuição de água dos Municípios do Estado 
do Paraná, 2017. 
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 A análise exploratória de dados espaciais permite identificar agrupamentos (clusters) de 
municípios no espaço com determinadas características, no caso o percentual de perdas dos sistemas 
de distribuição de água. No entanto, existem outras características individuais dos locais não 
consideradas na análise. Os estudos da revisão de literatura indicaram fatores importantes para a 
existência de vazamentos e perdas destacando-se a população, extensão da rede, número de ligações 
e tempo de vida das tubulações. Para esta última variável o substituto foi a idade do município. 
Considerando estes fatores foi elaborada a Tabela 1 com os indicadores citados para os 30 municípios 
que apresentam maiores perdas na distribuição e mais os sete maiores municípios do estado do 
Paraná. Nota-se que existem exceções importantes que mostram cidades de maior porte mais 
eficientes e cidades relativamente pequenas mais ineficientes em seu sistema de distribuição de água. 
Estudos de caso podem ser realizados para analisar estes municípios e identificar diferentes situações 
e suas causas. 

 As perdas percentuais na distribuição, segundo a Tabela 1, variam entre 22% para mais de 
60%. Isto mostra a grande variação de eficiência dos sistemas municipais. O percentual de população 
atendida varia de 46% até 100%, o que mostra que existe necessidade de investir em saneamento 
básico nestas localidades. Considerando os sete maiores municípios do estado do Paraná, Ponta 
Grossa apresenta o maior valor percentual de perdas, 42,49%, e São José dos Pinhais o menor de 
22,09%.   
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Tabela 1. Classificação dos municípios de acordo com o índice de perdas na distribuição e indicadores 
das sete maiores cidades do estado do Paraná, 2017. 

Município 
Idade 
anos 

População 
total 

% 
atendimento 

Ligações 
ativas 

Extensão 
(km) 

Índice de 
perdas (%) 

Rank 
perdas 

Bandeirantes 82 32.486 88 12.396 145 64,09 1 
Ribeirão Claro 117 10.941 100 4.162 29,17 60,67 2 
Andirá 73 20.769 94 7.923 114 60,51 3 
Itaperuçu 24 27.500 89 6.747 69,94 57,56 4 
Marialva 65 34.955 81 12.637 170 55,56 5 
Porto Amazonas 70 4.835 93 1.482 28,03 54,58 6 
Almirante Tamandaré 70 115.364 100 30.554 481,34 54,42 7 
Colombo 127 237.402 100 65.737 938,84 54,05 8 
Santa Mônica 24 3.915 98 1.185 42 53,49 9 
Mercedes 24 5.476 91 1.850 177 52,92 10 
Paranaguá 369 152.975 96 34.534 640,07 51,85 11 
Ipiranga 123 15.139 46 2.232 43,34 50,33 12 
Porecatu 70 13.754 100 4.852 94,15 49,02 13 
Pontal do Paraná 20 25.393 100 25.490 404,46 48,46 14 
Boa Ventura de São 
Roque 

20 6.665 53 1.193 15 47,06 15 

Prudentópolis 111 52.125 57 9.437 173,99 46,67 16 
Ibiporã 70 53.356 100 20.498 369,06 46,11 17 
Piraquara 127 107.751 99 31.079 518,79 45,66 18 
Assaí 73 15.999 99 5.148 90,68 45,52 19 
Balsa Nova 56 12.602 100 4.333 205,35 44,97 20 
Tunas do Paraná 24 7.971 60 1.406 25,76 44,34 21 
Santa Cecília do Pavão 56 3.544 84 1.301 19,43 43,93 22 
Barracão 65 10.314 75 2.399 34,45 43,91 23 
Alvorada do Sul 65 11.237 98 4.650 62 43,71 24 
Abatiá 70 7.768 100 2.405 33,42 43,41 25 
Cambará 93 25.401 100 8.551 153,3 43,03 26 
Santa Helena 49 25.911 54 4.595 102,77 42,85 27 
Morretes 176 16.540 87 4.606 121 42,83 28 
Ponta Grossa 162 344.332 100 111.619 1.429,34 42,49 29 
Medianeira 1961 56 100 15.692 319,16 42,24 30 
Sete maiores cidades        
Curitiba 324 1.908.359 100 483.791 7.360,79 26,16 172 
Londrina 83 558.439 100 161.595 1.984,08 34,78 65 
Maringá 65 406.693 100 127.196 1.952,55 22,5 230 
Ponta Grossa 162 344.332 100 111.619 1.429,34 42,49 29 
Cascavel 65 319.608 100 96.157 1.389,55 32,7 87 
São José dos Pinhais 164 307.530 100 79.763 1.313,41 22,09 237 
Foz do Iguaçu 103 264.044 100 86.047 1.455,92 35,23 60 
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CONCLUSÕES 

 Os resultados do estudo mostraram a existência de agrupamentos Alto-Alto para perdas das 
redes de distribuição de água dos municípios das mesorregiões Metropolitana e Norte Pioneiro e outro 
Baixo-Baixo no Noroeste do estado Paraná. Os clusters Alto-Alto são exemplos de agrupamentos 
municípios onde existe necessidade de estudos de manutenção e reabilitação de sistemas de 
distribuição com identificação de locais de vazamentos e substituição de tubulações. Os índices de 
perdas apresentados para os grupos de municípios implicam em perdas de faturamento, possível 
ruptura do abastecimento e diminuição da qualidade da água. 

A revisão de literatura indica que municípios mais populosos, com maior extensão da rede, 
número de ligações e tempo de vida das tubulações apresentam maiores perdas. No entanto, a presente 
pesquisa mostrou que os dados individuais mostraram cidades de maior porte mais eficientes e 
cidades relativamente pequenas mais ineficientes em seu sistema de distribuição de água. Estudos de 
caso podem ser realizados para analisar estes municípios e identificar diferentes situações e suas 
causas. 

Novos estudos podem incorporar novas métricas de eficiência como a perda de água por 
usuário e outras variáveis explicativas utilizando análise exploratória de dados espaciais ou mesmo 
estatística ou econometria. 
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