
 
RIOSS:  

RIVERBASIN INFORMATION AND 

OPERATION SUPPORT SYSTEM 
Idealizador:  Wilson Fadlo Curi 

Programadores:  Artur Moisés Gonçalves Lourenço (versão Desktop) 

  Elioenai  de Oliveira Morais (versão Web) 

Apoio :  CNPQ 

Contato:   

Sites:  www.rioss.com  (do software) 

  www.gota.eng.br (do grupo de pesquisa) 

  www.facebook.com/groups/538599852989442/   (facebook) 

Grupo de pesquisa: GOTA – Grupo de Otimização Total da Água 

  

http://www.rioss.com/
http://www.gota.eng.br/
http://www.facebook.com/groups/538599852989442/


INTRODUÇÃO 

 

 O RIOSS – Riverbasin Information and Operation Support System é um software que visa dar 

apoio a decisão (SSD – Sistema de Suporte a Decisão). Apesar que tem sido primariamente desenvolvido 

para trabalhar com sistemas de recursos hídricos, suas ferramentas de armazenamento e análise de dados 

são aplicáveis a quaisquer tipos de sistemas.  Pode-se dizer que o SSD  RIOSS é formado por grupos de 

informações e modelos mostrado a seguir: 

 Dados gerais 

o Usuários 

o Localidades e estados 

o Pessoas físicas e jurídicas 

o Atividades 

 Dados estruturais 

o Projetos 

o Cenários (parte de um projeto) 

 Sistema métrico (metrologia) 

o Grandezas 

o Unidades 

 Sistema de medições 

o Variáveis 

 Grupo de variáveis 

 Grandeza e unidade 

 Classes 

 Função utilidade 

o Estações de Medições 

 Caracterização (local, gestores, etc.) 

 Medições (variáveis, valores, etc.) 

 Visualizações (séries temporais, suas classes, função 

utilidade, curva de permanência, importação e exportação 

de dados) 

 Sistema de análises (para comparar desempenho de cenários) 

o Indicadores 

o  Índices 

o Análise multicriterial hierárquica 

o Analise multidecisor 

 Sistema de recursos hídricos 

o Fontes: 

 Bacia hidrográfica 

 Rios 

 Lagos 

 Poços 

o Estações de medições 

o Usos (a ser implementado) 

 Abastecimento humano 

 Abastecimento animal 

 Uso industrial 

 Agricultura 



 Piscicultura 

 Geração de energia 

 Outros usos 

o Usuários (a ser implementado) 

 Outorga 

 Cobrança 

 Quantidade 

 Qualidade 

 Banco de modelos 

o SMAP 

 ORNAP (a ser implementado) Optimal Reservoir Network Analysis 

Program – Programa de simulação e otimização, baseado em 

programação linear, para análise de sistemas de recursos hídricos. (em 

breve) 

 SIG (a ser implementado) 

O diagrama a seguir mostra a sequência da entrada de dados para a parte do SSD, observando 

que preenchimentos de alguns campos dependem do preenchimento de outros campos, numa forma 

hierárquica. 

 

 

Cada quadrado tem na sua lateral esquerda a indicação se, no instante de preenchimento das 

informações descritas em seu cento, tem que estar ou não dentro de um projeto e/ou estar ou não 

dentro de um cenário (que é parte de um projeto). Isto traz a discussão sobre a visualização dos dados, 

quer seja por tipo de usuário quanto a estar ou não dentro de um projeto ou cenário. 

 O RIOSS permite cadastrar três tipos de usuários: 1- administrador 2- usuário comum 3- usuário 

de manutenção.  O usuário administrador é aquele que gerencia o todo o sistema RIOSS e tem visibilidade 

generalizada, para poder atender solicitações de qualquer outro usuário, assim como tudo que cadastrar 

será visto por todos usuários, pois deverão ser dados gerais, de uso comum que servem para todos. O 

usuário administrador pode cadastrar quaisquer tipos de usuários.   

O usuário comum terá acesso a todos os dados que ele cadastrar e sua visibilidade fica restrita a 

ele e outros usuários de manutenção que queira incluir para ajudar em seus projetos.  O usuário de 

manutenção, como o próprio nome indica, é para dar apoio ao usuário comum em um ou mais projetos 



que este venha estar trabalhando. O usuário comum pode delimitar quais projetos o usuário de 

manutenção pode trabalhar, assim como as ações que pode desenvolver: incluindo somente a leitura ou 

inserir, alterar e, até, apagar dados do projeto cujo acesso foi permitido. A figura abaixo mostra as 

permissões dos usuários. 

 

 Cada usuário comum pode estabelecer a visibilidade de seus dados, entrando e saindo de 

projetos e cenários. Alguns dados, para serem implementados, requerem que se esteja dentro de um 

projeto ou cenário. No entanto, outros dados, de natureza geral, ou seja, que podem ser implementados 

dentro ou fora de um projeto ou cenário, podem ter sua visibilidade escolhida. Estes dados gerais, se 

forem implementados fora de um projeto ou cenário, todos os projetos e cenários poderão acessá-lo. No 

entanto, os dados cadastrados dentro de um projeto só serão vistos pelo projeto e seus cenários. Se 

cadastrado dentro de um cenário, estes somente poderão ser vistos dentro daquele cenário. A figura a 

seguir mostra, graficamente, esta hierarquia para visualização dos dados cadastrados. 

 É sugerido que o uso de dados ‘universais’, ou seja, que tenham maior visibilidade seja o menor 

possível, pois, quando do preenchimento dos formulários que requeiram selecionar dados anteriormente 

cadastrados, facilitará a sua busca, por ter menos dados para percorrer.   

 

 



 

 

  



ACESSANDO O SISTEMA E TELAS PRINCIPAIS 

 

 Na versão do RIOSS DESKTOP, o sistema é composto de dois programas, um que gerencia o banco 

de dados remoto, que será executado por um usuário administrador do sistema, e outro denominado de 

RIOSS_Cliente, que permitirá o acesso dos demais usuários ao sistema. Este software RIOSS_Cliente 

precisa ser baixado da internet e instalado no computador do usuário, para ser executado toda vez que 

se fizer necessário acessar o RIOSS. 

 Na versão RIOSS WEB não haverá necessidade de baixar nenhum software no computador. 

Simplesmente basta acessar o site www.rioss.com, efetuar o login e começar a trabalhar com o RIOSS.  

 Em ambas versões o software RIOSS, para acessá-lo, precisa de um login e uma senha, conforme 

mostra a figura abaixo.  

 

 O login e senha deverão ser solicitados ao administrador do sistema através do próprio site 

www.rioss.com.  O apoio a manutenção e desenvolvimento do RIOSS tem sido feita através de projetos 

de pesquisa e, consequentemente, o acesso ao mesmo é liberado, desde que se tenha disponibilidade de 

espaço em disco para armazenar as requeridas informações.  Quando o software tiver sido concluído e 

faltar suporte financeiro, provavelmente será cobrado alguma taxa em função do uso e do espaço 

requerido para armazenamento de dados, com a finalidade de manter o sistema funcionando e acessível 

aos seus usuários. 

 Como o software está em fase de testes, todos aqueles que fizerem uso do sistema o farão por 

sua conta e risco próprios, quer seja quanto ao armazenamento de dados, quer seja quanto aos resultados 

obtidos, não cabendo nenhuma responsabilização ou cobrança à equipe que o desenvolveu por quaisquer 

falhas ou danos que venha a ocorrer com o seu uso.  Dentro deste contexto, solicitamos aos seus usuários 

que, quando detectarem quaisquer tipos de problemas com relação ao software, que comuniquem seus 

desenvolvedores para que possam providenciar as devidas correções. Sugestões para melhorias de seu 

desempenho e suas funcionalidades serão bem aceitas. 

http://www.rioss.com/
http://www.rioss.com/


 Quando do acesso ao RIOSS DESKTOP, será apresentada a tela abaixo ao seu usuário. O RIOSS 

DESKTOP é composto de uma barra de menus, na sua parte superior, de uma barra de status, na parte 

inferior, alguns atalhos (ações) no lado direito e quadros para gerenciar projetos ou diretórios no seu lado 

esquerdo. Na parte central serão mostradas as demais telas para cadastrar informações e obter dados, 

gráficos, etc., para sua análise. A barra de status é importante para se ter a informação da visibilidade do 

dado que está cadastrando, ou seja, se é geral, se dentro do projeto (aparecerá o nome do projeto) ou se 

dentro de um cenário (aparecerá o seu nome). Os atalhos do lado direito permitirão rapidamente acessar 

partes do software, como entrar em um projeto, cenário, etc. 

 

 As demais telas para cadastro de informações terão as subdivisões com a da tela mostrada 

abaixo: terão um painel como ferramenta de pesquisa, uma barra de ações (com os comandos principais: 

entre eles os botões novo, editar, apagar, salvar e cancelar), a área de inserção de dados e uma tabela na 

parte inferior mostrando os dados já cadastrados (nesta tabela pode ser escolhido dados já cadastrados 

para serem novamente editados, por exemplo). 

 



CADASTRANDO USUÁRIOS, PROJETOS E CENÁRIOS 

 

 

 

CADASTRO DE USUÁRIOS:  

 

Um usuário comum poderá inserir usuários de manutenção. Para isso basta acessar o menu  

 

 Aparecerá a seguinte tela para a inserção de usuários, lembrando que um usuário só pode 

cadastrar outro usuário com poderes inferiores a ele, exceto no caso do usuário administrador. 

 



Para inserir um novo usuário, basta clicar no botão  e fornecer seu login e senha, selecionando, 

também, o tipo de usuário que será.  Na tela à direita, aparecerão os usuários cadastrados no grupo. Vale 

lembrar que um usuário de manutenção só poderá executar tarefas dentro de projetos que tenha 

permissão, ou seja, quando da criação de um projeto, o usuário indicará quais usuários de manutenção 

irão participar do projeto, assim como delimitar as ações que possa executar (ler, modificar, incluir, etc.). 

Após o cadastro clicar no botão de salvar os dados. 

 

CADASTRO DE PROJETOS 

 

 O RIOSS permite a criação de projetos e seus cenários (ou poderiam ser vistos como alternativas 

de soluções para estes, onde são mostrados os seus desempenhos através de indicadores e índices).  É 

uma forma de estruturar e prover soluções para o sistema em análise.   Mais que estruturar o problema, 

também permite facilitar o manuseio e, também, restringir a visibilidade dos dados, ou seja, os dados 

cadastrados dentro de um projeto serão visíveis dentro daquele projeto, assim como pode-se dar 

permissões seletivas para usuários de manutenção trabalhar com um projeto. 

 Para cadastrar um projeto deve-se acessar o menu ‘Projetos’ e selecionar ‘Abrir’, como mostra a 

figura abaixo. 

 

 A tela abaixo permite o cadastro de um novo projeto clicando no botão . O cadastro de um 

projeto envolve o fornecimento de um ‘Nome’ e ‘Comentários’, para fazer sua descrição.  Se for necessário 

fazer qualquer alteração neste, basta selecionar o projeto na ‘Tabela de Dados’ e clicar no botão editar 

.  

 Apesar de parecer algo simples, todos os dados que forem cadastrados dentro de um projeto 

serão vinculados a ele. Todo manuseio que será efetuado com estes dados, será verificado se o tipo de 

permissão que o usuário dispõe. Portanto, para entrar em um projeto, basta selecioná-lo na ‘Tabela de 

Dados’ e clicar no botão  . Ao fazer isso, o nome do projeto será estampado na barra de estatus do 

software (na parte inferior).  

 Para sair de um projeto acessar o menu ‘Projeto’ e selecionar o campo ‘Fechar’. 

 

 



 

 

INCLUSÃO DE USUÁRIOS EM PROJETOS 

 

 Uma vez cadastrado os projetos, usuários de manutenção podem ser vinculados a eles. Para isso, 

no menu ‘Projetos’ clicar no campo ‘Usuários Participantes’ que será mostrada a tela seguinte. Nesta tela 

o usuário poderá selecionar os usuários de manutenção cadastrados no campo ‘Usuário’ e atribuir 

‘Permissões’ com relação ao manuseio dos dados do projeto. 



 

 

CADASTRO DE CENÁRIOS 

 

 Um projeto pode ter vários cenários, que deverão retratar o desempenho de possíveis soluções 

para o projeto. Para cadastrar um cenário é preciso, primeiro, estar dentro de um projeto (caso contrário 

o RIOSS abrirá a tela de projetos para que seja selecionado um dos projetos cadastrados).  Isso é feito 

acessando o menu ‘Projetos’ e selecionando o campo ‘Cenários’ e, na sequência, selecionar ‘Abrir’, que 

fará abrir a tela a seguir.  Nesta tela o usuário deve cadastrar o ‘Nome’ e fazer os ‘Comentários’ 

pertinentes ao cenário que está sendo cadastrado.  

 Caso se queira entrar dentro de um cenário para efetuar, por exemplo, cálculos de indicadores e 

índices, deve-se selecionar o cenário na ‘Tabela de Dados’ e clicar no botão  . Ao fazer isso, o nome 

do cenário será estampado na barra de estatus do software (na parte inferior). 

 Para sair de um cenário, acessar o menu ‘Projeto’, o campo ‘Cenário’ e escolher ‘Fechar’.  



 

 

 

  



CADASTRO DE LUGARES E PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 

 

 

CADASTRO DE LUGARES 

 

 O cadastro de lugares passa pelo cadastro de estados, lugares (cidades, vilas, etc.) e suas 

atividades.  

CADASTRO DE ESTADOS 

 Para se cadastrar estados, basta acessar o menu principal, e clicar em ‘Estados’, como mostra a 

tela abaixo. 

 

Na sequência aparecerá a tela seguinte, onde se deve clicar no botão  para cadastrar um novo 

componente, neste caso um estado, preenchendo os campos ‘Nome’, ‘Sigla’, ‘País’ e, se necessário, fazer 

os ‘Comentários’ pertinentes. Se quiser editar um destes dados, basta selecionar o estado na tabela 

abaixo e clicar no botão   para editá-lo. 

 



 

 

CADASTRO DE TIPOS DE LOCAIS  

 O acesso no menu principal da tela que cadastra os tipos de locais é o mesmo que o cadastro de 

estados.  Na mesma forma que o cadastramento anterior, pode-se cadastrar tipos de locais (eg. cidades, 

vilas, fazendas, etc.), assim como indicar se é Urbano ou Rural, com a tela abaixo. 



 

 

CADASTRO DE ATIVIDADES DE UMA LOCALIDADE 

 As atividades de uma localidade podem ser classificadas. Para isso deve-se identificar e criar 

grupos de atividades que são desenvolvidas nas localidades (uma classificação poderia ser: sociais, 

ambientais, culturais, políticas, etc.). As telas a seguir permitem cadastrar o ‘Grupo de Atividades’ e as 

‘Atividades’ propriamente dita.  Para acessar tais telas, selecionar no menu principal o item ‘Atividades’ 

como mostra a tela a seguir: 

 

  Ao selecionar ‘Grupo de Atividades’ no menu ‘Atividades’ a tela abaixo será exposta e pode-se 

inserir um ‘Nome’ e ‘Comentários’. 



 

 

 

Uma vez cadastrados os grupos de atividades, no mesmo menu ‘Atividades’, poderá abrir a tela 

para cadastrar as ‘Atividades’ propriamente ditas, que será feita através da tela a seguir. Nesta tela pode-

se cadastrar o ‘Nome’ da atividade e ‘Comentários’ a seu respeito. Pode-se, ainda, selecionar a que ‘Grupo 

de Atividades’ ela pertence e se é do tipo ‘Rural’ ou ‘Urbana’. Estas atividades podem ser mensuradas (via 

definição de grupo de variáveis, variáveis e sistemas de medição os quais serão vistos em capítulos 

posteriores) através de série de dados temporais. Para isso, deve-se selecionar o ‘Grupo de Variáveis’ a 

‘Variável’ que a mensura. 



 

 

CADASTRO DE LOCALIDADES 

  

Similarmente ao cadastro de estados e tipos de locais, a seguinte tela ‘Locais’ pode ser acessada 

no menu principal ‘Localidades’ e escolhendo o item ‘Local’. Nesta tela é permitido cadastrar o ‘Nome’, 

‘Sigla’ e prover ‘Comentários’. Pode-se, ainda, ser selecionado a que ‘Estado’ e ‘Bacia Hidrográfica’ que 

pertence. Se estiver as margens de algum Rio, o mesmo poderá ser selecionado. Nesta tabela, ao lado dos 

campos selecionáveis, se encontra um sinal de +, que permite abrir telas para cadastrar os campos 

selecionáveis. 

 Na tela ‘Locais’ é possível georeferenciar o local clicando-se no botão  e, via google maps, 

selecionar a posição geográfica do local (obtém sua ‘Latitude’, ‘Longitude’ e ‘Altura). 



 

 

 Ao clicar no botão ....., para inserir atividades de uma localidade, aparecerá a seguinte tela. 

 

CADASTRO DAS CARACTERÍSTICAS DAS ATIVIDADES 

 

 Cada localidade pode ter várias atividades vinculadas a ela, cujas características são selecionadas 

pelo grupo de atividades, a atividade em si e sua mensuração (grupo de variáveis, tipo de variável, que já 

vem da definição da atividade) através de seu acesso ao sistema/estação de medição.  Ao clicar no botão  



 

 

 

CADASTRO DE DOCUMENTOS E PESSOAS FÍSICAS (CLIENTE) E JURÍDICAS 

(INSTITUIÇÕES) 

 

CADASTRO DE DOCUMENTOS 

 



 

 

 

CADASTRO DE CLIENTES (PESSOAS FÍSICAS) 

  

Para cadastrar clientes, basta clicar em ‘Institucional’ na barra do menu principal e selecionar 

‘Clientes’, como mostra a tela abaixo: 

 



 Quando selecionar Cliente a tela a seguir será mostrada. Nesta tela, quando adicionar clientes 

clicando o botão , deverá preencher os campos ‘Nome’, ‘Endereço’, ‘CEP’, ‘Caixa Postal’ e 

‘Comentário’, caso existam. Deve-se selecionar o ‘Sexo’, ‘Local, ‘Estado’ e ‘Instituição’ que trabalha.   

 

 Uma vez preenchido os campos, clicar em  para inserir informações de documentos 

pessoais do cliente, quando abrirá a tela abaixo. Nesta tela deverá ser selecionado o ‘Tipo de Documento’ 

e o ‘Estado’ em que foi emitido. A seguir inserir seu ‘Número’ e ‘Comentários’, caso seja necessário.  Ao 

sair da tela ‘Documentos’, esta retornará para a tela ‘Cliente’ para preencher novos dados. 



 

 

Na tela ‘Cliente’ clicar em  para fornecer dados de contato virtual (sites, e-mail, etc.), 

como mostra a tela a seguir. Nesta tela, selecionar o ‘Tipo’ de contato, escrever o endereço virtual e 

prover ‘Comentários’, caso tenha necessidade. 



 

 Uma vez preenchida a tela ‘Conectividade’ e os dados salvos, haverá o retorno a tela ‘Cliente’, 

onde poderá ser selecionado o cadastramento de ‘Telefones’ através do botão . Quando a tela 

seguinte abrir, poderá adicionar novos telefones ao cliente. Poderá ser cadastrado o ‘Número’ do 

telefone, o ‘Ramal’ e ‘Comentários’, além de selecionar o tipo de telefone. 

 Uma vez concluído o cadastramento do telefone e sair, a tela a ser aberta será a de ‘Cliente’. 



 

 Na tela ‘Cliente’ poderá ser inserido foto ou imagem representativa deste. Para isso clicar no 

botão  que a tela seguinte será mostrada. Nesta tela, para inserir uma figura, basta abrir o 

diretório e indicar o arquivo cuja imagem será carregada no banco de dados. 



 

 

   

 

CADASTRO DE INSTITUIÇÕES 

 

Para cadastrar instituições, basta clicar em ‘Institucional’ na barra do menu principal e selecionar 

‘Instituições’, como mostra a tela abaixo: 

 

 Quando selecionar ‘Instituições’ a tela a seguir será mostrada. Nesta tela, quando adicionar 

instituições clicando o botão , deverá preencher os campos ‘Nome’, ‘Endereço’, ‘CEP’, ‘Caixa Postal’ 

e ‘Comentário’, caso existam. Deve-se selecionar o ‘Tipo’ (os tipos podem ser cadastrados com o botão 

 desta tela e podem ser do tipo autarquias, ongs, etc.), ‘Instituição Matriz’ (caso haja uma), ‘Local’ e 

‘Estado’. O próximo passo é cadastrar documentos, endereços virtuais, imagem, contatos e tipos de 

instituições usando os botões fornecidos na parte superior da tela. 

 



 

 

Ao clicar em , para inserir informações de documentos da instituição, abrirá a tela 

abaixo. Nesta tela deverá ser selecionado o ‘Tipo de Documento’ e o ‘Estado’ em que foi emitido. A 

seguir inserir seu ‘Número’, ‘Data’da emissão e ‘Comentários’, caso seja necessário.  Ao sair da tela 

‘Documentos’, esta retornará para a tela ‘Instituições’ para preencher novos dados. 

 



 

 

Na tela ‘Instituições’ clicar em  para fornecer dados de contato virtual (sites, e-mail, etc.), 

como mostra a tela a seguir. Nesta tela, selecionar o ‘Tipo’ de contato, escrever o endereço virtual e 

prover ‘Comentários’, caso tenha necessidade. Uma vez salvo os dados, ao sair desta tela, a mesma voltará 

para a tela ‘Instituições’. 

 

 



 

 

Na tela ‘Cliente’ poderá ser selecionado o cadastramento de ‘Telefones’ da instituição através 

do botão . Quando a tela seguinte abrir, poderá adicionar novos telefones da instituição. Poderá 

ser cadastrado o ‘Número’ do telefone, o ‘Ramal’ e ‘Comentários’, além de selecionar o tipo de telefone. 

 Uma vez concluído o cadastramento do telefone e sair, a tela a ser aberta será a de 

‘Instituições’. 

 



 

 

 Na tela ‘Instituições’ o botão  é utilizado para abrir a tela abaixo, para cadastrar ‘Tipo de 

Instituição’.  Vários tipos de instituições poderão ser cadastrados, um deles será selecionado para 

caracterizar a instituição que será cadastrada.  Na tela a seguir deve-se atribuir um ‘Nome’ ao tipo de 

instituição e, se necessário, prover os ‘Comentários’. 



 

 Finalmente o botão  da tela ‘Instituições’ abrirá a tela a seguir e permite cadastrar a  imagem 

associada a ela. 



  



GRANDEZAS, VARIÁVEIS E UNIDADES DE MEDIÇÃO 

  

 Nos dias atuais, processos decisórios são feitos através de análises de desempenho dos sistemas, 

em termos de avaliações das várias variáveis (em geral, séries temporais) que descrevem seus fenômenos, 

considerados como mais importantes. No entanto, apesar de muitos sistemas parecerem similares, as 

variáveis que podem ser consideradas importantes podem variar de um lugar para outro. O RIOSS vem 

suprir a necessidade de se poder ‘criar’ e armazenar dados de variáveis, assim como poder extrair 

informações sintetizadas destas, como, por exemplo, identificação de indicadores e índices.  

 Para poder livremente criar e armazenar dados de variáveis que descrevem o sistema, o RIOSS 

utiliza conceitos de metrologia, ou seja, identificando as grandezas (físicas, econômicas, etc.) e suas 

unidades (sendo que várias delas já foram cadastradas, para facilidade do usuário).  A partir destas 

definições, variáveis que descrevem o sistema poderão ser criadas, agrupadas e seus valores poderão ser 

associados a classes ou atribuição de funções utilidade, para, finalmente, serem mensuradas.  A função 

utilidade, que indica quando valor de uma variável é bom ou ruim, é de grande utilidade na construção 

de indicadores e índices. 

 O processo de mensuração permitido pelo RIOSS é outra ferramenta importante na análise de 

dados, pois permite (além de poder estabelecer o local, instituição e pessoal responsável pela medição) 

manipular séries temporais, assim como visualizar graficamente seus valores, (podendo incluir os limites 

das classes de seus valores, previamente definidos), os valores da função utilidade associados e o gráfico 

da curva de probabilidades de ocorrência (muitas vezes chamado de curva de permanência, ou seja, a 

probabilidade que um valor da série seja superado pelos demais). Finalmente, permite ainda importar 

dados diretamente de fontes como excel, arquivos csv, etc. 

   

CADASTRO DE GRANDEZAS E SUAS UNIDADES 

 

 No contexto de metrologia, para se definir uma variável se faz necessário estabelecer que 

grandeza esta representa, suas unidades e a transformação entre as unidades. Dentro deste contexto, 

tais definições, dentro do RIOSS, são acessadas no menu principal ‘Sistema de Metrologia’, conforme a 

figura abaixo. 

 

CADASTRO DE GRANDEZAS 

 Ao clicar em ‘Grandezas’ a tela abaixo será mostrada. Nesta tela, após clicar no botão  para 

adicionar uma nova grandeza, no campo ‘Nome’ pode-se cadastrar o nome da grandeza, assim como 

pode-se tecer ‘Comentários’ sobre a mesma. Uma grandeza pode ser básica, quando não é feita através 



de uma composição de grandezas, ou derivada, quando é resultado da composição de outras grandezas. 

As grandezas básicas universais são quaisquer uma das sete dimensões apresentadas. As demais 

grandezas, as derivadas, é uma composição (multiplicação da potência) destas, onde se é permitido 

indicar, em cada dimensão, a potência desta. No caso da aceleração, por exemplo, é uma grandeza 

derivada da dimensão comprimento (elevado a potência 1) dividido pelo quadrado da dimensão tempo 

(elevado a potência -2).   

 

 

CADASTRO DE UNIDADES 

  

Uma vez cadastrada a grandeza, no menu ‘Sistema de Metrologia’, pode-se selecionar as 

‘Unidades de Medidas’ associadas a ela. Neste contexto, a tela seguinte será mostrada. Nela pode-se 

selecionar a grandeza e atribuir um ‘Nome’, ‘Símbolo’ e ‘Comentário’ a cada uma de suas unidades.  

Observe que se fará necessário, também, identificar um ‘Fator’ de conversão (entre unidades). Para isso 



se faz necessário que uma das unidades da grandeza seja adotado o valor 1 (normalmente aquelas 

definidas pelo Sistema Internacional). O ‘Fator’ de conversão das demais unidades da grandeza serão 

proporcionais aquela que foi adotado o valor 1.  

 

 

 

CADASTRO DE VARIÁVEIS,  SEUS GRUPOS, FUNÇOES UTILIDADE E CLASSES 

 

 

 Uma vez cadastrada as grandezas e suas unidades, o usuário poderá associar variáveis a elas e 

agrupá-las.  Portanto, a primeira etapa do processo consiste em criar grupos de variáveis tais como: 

qualidade de água, meteorológicas, econômicas, etc.. Este agrupamento de variáveis permitirá ao usuário 

escolher ou acessar as variáveis desejadas num menor tempo, assim como estabelecer um processo de 

organização delas.  

 O cadastro dos grupos de variáveis, das variáveis, das funções utilidade e de suas classes é feito 

no menu ‘Sistemas de Metrologia’, como mostrada na figura abaixo. 



 

CADASTRO DO GRUPO DE  VARIÁVEIS 

 

 A tela do ‘Grupo de Variáveis’ mostrada abaixo permite que se cadastre o ‘Nome’ e se faça 

‘Comentários’ sobre o grupo de variáveis. 

 

 

CADASTRO DE VARIÁVEIS 

 



 A tela do cadastro de ‘Variáveis’, acessado no menu ‘Sistemas de Metrologia’ e mostrada a seguir, 

pode-se inserir o ‘Nome’, a ‘Sigla’ e fazer ‘Comentários’ sobre a variável cadastrada. Além disso, deve-se 

selecionar o ‘Grupo de Variáveis’ a que pertence e sua ‘Grandeza’ e ‘Unidades’ que a representam. O 

RIOSS também permite selecionar o impacto desta variável no sistema, ou seja, se for ‘Recurso’ é algo 

que se deseja manter, se for ‘Benefício’ é algo que se deseja maximizar, se for ‘Custo’ é algo que se deseja 

minimizar ou, finalmente, se não for nada disso seleciona-se ‘Nenhum’. 

 

 Nesta tela tem-se, como novidade os botões  que permite cadastrar ‘Grupo de Variáveis’, 

cuja tela já foi mostrada anteriormente, e  que permite cadastrar a ‘Função Utilidade’ associada a 

variável.  

 

CADASTRO DA FUNÇÃO UTILIDADE DE UMA VARIÁVEL 

 

Na tela (a seguir) ‘Função Utilidade’, uma vez selecionada a ‘Variável, será permitido entrar com 

pares de valores: (‘Valor da Função Utilidade’, ‘Valor da Variável’).  Os valores da ‘Função Utilidade’ devem 

ser valores entre 0 (zero), quando indica ser um valor não desejado (ruim), e 1 (um), quando indica ser 

um valor muito desejado (ótimo). Na medida que vai se inserindo os valores, o gráfico que os representa 

vai se atualizando. 



 Quanto mais pares de valores forem inseridos, mais preciso será o cálculo dos valores da função 

utilidade dos valores medidos da variável. Estes valores são obtidos através de uma interpolação linear 

entre os valores imediatamente superior e inferior, fornecido nesta tabela, relativo ao valor medido. No 

caso de extrapolação dos valores fornecidos, será adotado como valor da função utilidade o último valor 

(o menor deles ou o maior deles, dependendo do sentido da extrapolação) fornecido nesta tabela. 

 

 

CADASTRO DE CLASSES DE UMA VARIÁVEL 

 

O conceito de classes de uma variável é de suma importância para análise de variáveis cuja 

definição de intervalos de valores podem caracterizar o tipo de impacto causado, como, por exemplo, os 

parâmetros da qualidade da água (definido por órgão federal, o CONAMA) ou a caracterização do que 

seria (clima) árido, semiárido, normal, chuvoso e muito chuvoso em termos de precipitações. Como uma 

classificação pode afetar várias variáveis, faz-se mister, na sequência, escolher o nome da classificação 

(eg. RESOLUÇÃO DO CONAMA no. 357), e associá-la a um grupo de variáveis (eg. QUALIDADE DA ÁGUA), 

que farão uso desta classificação. Outro ponto importante a ser notado é que os intervalos de valores 

normalmente se sobrepõem, portanto se faz necessário informar se o valor da interseção de intervalos 

pertence ao intervalo superior ou inferior.  



O próximo passo é estabelecer os nomes e valores para cada variável dos intervalos de valores 

(por exemplo, para – o grupo de variáveis - QUALIDADE DA ÁGUA, o – tipo de classificação - CONAMA 

estabelece o nome dos intervalos de valores como CLASSE 1, CLASSE 2, CLASSE 3, indicando o nível de 

qualidade da água e estabelecendo o seu tipo de uso).  Uma vez estabelecida a base da classificação, tem-

se que associar a cada classe os respectivos intervalos de valores das variáveis daquele grupo.    

A tela das ‘Classes’ de uma variável é acessada através do menu ‘Sistemas de Metrologia’, o que 

mostrará a tela a seguir, onde poderá ser cadastrado o ‘Nome’ da classificação e seus ‘Comentários’. Além 

disso pode-se selecionar o ‘Grupo de Variáveis’ a que pertence, assim como se os intervalos conterão, 

como seu valor, o limite superior ou inferior.   

 

 

 O próximo passo é clicar no botão , que mostrará a tela seguinte, para estabelecer os 

nomes dos intervalos de valores das variáveis (vulgo classes) de uma classificação (seleção da ‘Classe’). 

Nesta tela pode-se cadastrar o ‘Nome’ do intervalo de valores e os ‘Comentários’, ainda podendo atribuir 

cores as suas representações gráficas. 



 

 

 Uma vez designado o nome do intervalo de valores, pode-se atribuir valores aquele intervalo 

para cada variável do grupo de variáveis que estará sendo classificada. Ao clicar no botão  irá 

aparecer a tela seguinte onde poderá selecionar a variável e atribuir os limites superior (‘Valor Máximo) 

e inferior (‘Valor mínimo’) de valores para a variável que representa aquela classe, assim como fazer os 

‘Comentários’ que se fizerem necessários. 

  



 

 

CADASTRO DE ESTAÇÕES DE MEDIÇÃO 

 

 Uma vez que foram cadastradas as unidades, as variáveis e todos os aspectos relacionados a eles, 

faz-se necessário estabelecer onde, quem e como se procederá suas medições ou aquisição de seus 

valores. Para acessar tais cadastramentos, basta acessar o menu ‘Sistema de Medições’ como mostra a 

figura abaixo. 

 

CADASTRO DE ESTAÇÕES DE MEDIÇÕES 

 

 Ao se escolhe ‘Estações de Medições’ no menu ‘Sistema de medições’ será mostrada a tela 

abaixo, onde pode-se cadastrar as informações da origem dos dados associados as variáveis cadastradas.  

Nesta tela poderá ser cadastrada o ‘Nome’, o ‘Código’ e ‘Comentários’ sobre a estação de medição, assim 



como selecionar o ‘Operador’ e ‘Instituição’ responsáveis, a ‘Bacia Hidrográfica’ a que pertence, o ‘Rio’ e 

até o ‘Local’ desta estação, podendo ainda incluir a ‘Data de Instalação’.     

 

 A estação de medição pode ser georeferenciada através do botão  que permitirá sua 

localização via google map, retornando sua latitude, longitude e altitude. 



 

 

 

CADASTRO DOS VALORES DAS VARIÁVEIS 

 

 Uma vez cadastrada a estação de medição, através do menu ‘Sistemas de Medições’ e clicando 

sobre ‘Variáveis Medidas’, será mostrada a tela seguinte. Nesta tela o usuário deverá selecionar a ‘Estação 

de Medição’, ‘Variável Medida’ e a ‘Unidade de Medida’, assim como cadastrar um ‘Nome’ às medições 

e possíveis ‘Comentários’. Existem outros campos selecionáveis que podem caracterizar a origem da 

variável como a ‘Fonte’ dos dados, que podem ser ‘Gerados’, ‘Medidos’, ‘Telemétricos’ ou ‘Outros’ (de 

outra natureza). É dado possibilidade de fazer a ‘Classificação’ dos dados, ou seja, informar se são 

‘Importados’, ‘Calculados’, ‘Repetidos’, ‘Temporários’ ou de ‘Referência’, sendo este último importante 

no cálculo de indicadores e índices de risco. Outra classificação permitida com relação ao tipo de dados é 

se eles são valores do tipo ‘Máximo’, ‘Mínimo’, ‘Médio’ ou ‘Instantâneo’. 

 Nesta tabela, também é informado se os valores medidos para a variável são ‘Unidimensional’, 

‘Bidimensional’ ou ‘Tridimensional’. Dependendo da seleção, quando do cadastramento dos valores 

aparecerá um, dois ou três campos para preencher os valores das variáveis, fora a dimensão tempo.  

 Outro aspecto relevante é a informação da data de ‘Início das Medições’ das medições, assim 

como a seleção da ‘Escala de Tempo’, que pode ser ‘Minutos’, ‘Horário’, ‘Diário’, ‘Mensal’, ‘Anual’ e 

‘Flexível’, sendo este último indicando que a o intervalo de tempo entre as medições podem ser desiguais.  

Frações ou múltiplos destes valores também poderão ser atribuídos (por exemplo, se for semanal significa 

que é múltiplo de 7 dias). Os valores múltiplos do tempo podem ser fornecidos através do campo ‘Fator 

de Tempo’.   



 

 

 Uma vez cadastrada a variável que será medida numa determinada estação de medição, seus 

valores poderão ser atribuídos ao clicar no botão  da tela anterior. Neste caso será mostrada a tela 

seguinte, onde pode-se cadastrar a ‘Data da Medição’ e o ‘Valor’ da variável. Observe que a seleção da 

‘Estação de Medição’, da ‘Variável Medida’ e da ‘Unidade de Medida’ já vêm selecionadas da tela anterior.  

 A medida que vai efetuando cadastro de medidas, o Gráfico vai sendo mostrado, assim como a 

‘Tabela de Dados’ vai sendo atualizada (seus valores podem ser selecionados e alterados, apagados, etc.).  

  

 



 

Caso se queira ver o desenho das classes dos valores das variáveis no gráfico, estas podem ser 

selecionadas na janela do canto inferior esquerdo. Clicando duas vezes sobre a classe selecionada, 

aparecerá a seguinte tela, onde poderá ser selecionada as classes a serem mostradas no gráfico.  Para 

selecionar as classes a serem mostradas clique em CTRL + A COLUNA ONDE APARECE A SETA e depois 

clique em OK. O gráfico da série de dados acima terá linhas horizontais representando os limites de valores 

das classes da variável (veja o gráfico a seguir). 

 

 

 



 Uma importante ferramenta gráfica é a visualização dos valores da função utilidade associadas a 

cada valor da variável. Com esta ferramenta é possível graficamente identificar momentos em que se teve 

bons e maus valores para a série de dados. Isso é feito clicando-se no botão , que imediatamente 

converterá e mostrará os valores da série de dados para seus respectivos valores da função utilidade. Para 

voltar a visualização dos valores da série de dados da variável, basta clicar no botão       .  O gráfico 

abaixo mostra um gráfico associado aos valores da função utilidade. 

 

 Uma outra importante ferramenta gráfica de visualização de dados é o gráfico da probabilidade 

de ocorrência de valores de variáveis superiores a um certo valor (comumente chamado de Curva de 

Permanência).  Para efetuar esta visualização basta clicar no botão  que aparecerá uma tela similar 

a tela seguinte. Para voltar as outras visualizações clicar em  ou  . 

 

 



Outra importante ferramenta disponível na tela de ‘Valores de Variáveis’ é a possibilidade da 

conversão de unidades da variável. Par isso basta clicar no botão  que aparecerá a tela seguinte para 

que seja escolhida a unidade que se quer transformar os dados cadastrados para aquela variável.  

 

 Muitas vezes os dados foram cadastrados em outras plataformas e o usuário deseja, apenas, 

importar tais dados, evitando o esforço de ter que redigitá-los.  O RIOSS dispõe de ferramenta de 

importação de dados que é acessada através do botão , quando aparecerá a tela seguinte.  Nela 

pode-se copiar e colar colunas da planilha Excel.  

 

 

 Na tela anterior, ao clicar no botão  será mostrada a tela seguinte, onde poderá ser 

selecionado formatos de arquivos onde contenha os dados para serem importados. 



 

 A exportação de dados é feita clicando no botão  . 

 

  

  



I N D I C A D O R E S 

 

INTRODUÇÃO:  

Os indicadores são definidos dentro de um projeto e calculados dentro de seus cenários. Para acessar as 

telas de indicadores, utilize a barra de menus indicada por Sistema de Análise, escolher Indicadores, 

‘Definir Indicadores’ ou ‘Calcular Indicadores’. 

 

CADASTRO DE INDICADORES 

A tela relativa ao sub-menu ‘Definir Indicadores’ é mostrada abaixo: 

 

Se não estiver dentro de um projeto criado pelo usuário, o mesmo vai solicitar que entre em um 

projeto, mostrando a tela de abrir projeto.  Logo a seguir o mesmo mostra a tela acima. Nesta tela, de 

criação de indicadores, deve-se clicar no botão , localizado a esquerda, para adicionar um novo 

indicador. Deve-se começar por atribuir um ‘Nome’ ao indicador, preenchendo o espaço, assim como 

prover os ‘Comentários’ requeridos.  Na sequência, para caracterizar o indicador, deve-se selecionar: a) o 

‘Grupo de Tipos de Cálculo’ (grupo de formas de calcular disponível pelo software), b) o ‘Tipo de Cálculo’ 



(pode-se selecionar vários tipos de fórmulas para determinar indicadores), c) o ‘Grupo de análise’ (que foi 

criado pelo usuário para organizar ou estruturar seus indicadores), e, finalmente, d) o ‘Tipo de Dado’ (se 

o cálculo do indicador vai usar dados da série temporal, os seus valores correspondentes a função 

utilidade ou valore de classes). 

 Os ‘Grupos de Tipos de Cálculo’, cada um tendo um conjunto de fórmulas para calcular indicador 

para ser escolhido, são três: a) ‘Análise de Risco’, b) ‘Análise Estatística’ e c) ‘Outros’. 

Na parte de baixo da tela onde aparece ‘Tabela de Dados’, são mostrados todos os indicadores 

que foram salvos e podem ser modificados selecionando qualquer um deles e clicando no botão   

para editá-lo. Quando do término da edição, sempre clicar no botão  para salvar os dados. 

 

FÓRMULAS PARA O CÁLCULO DE INDICADORES PARA ANÁLISE DE RISCO 

 

Os principais indicadores utilizados para análise de risco são os indicadores de Hashimoto: 

Confiabilidade, Resiliência e Vulnerabilidade. Na literatura especializada são, normalmente, definidos 

como ÍNDICES, por fazerem uso da definição estatística, ou seja, que razões percentuais são índices e não 

indicadores. Dentro do contexto deste software este se trata de um indicador, ou seja, mede algum 

aspecto fenomenológico, enquanto que índice é um agrupamento de indicadores ou sub-índices e dá 

indicações sobre o estado ou desempenho de um sistema. 

Os indicadores de Hashimoto precisam de duas séries temporais de dados, sendo que uma delas será 

usada como referencial para estabelecer o limiar do permitido. A outra série de dados é aquela que será 

verificada se está dentro do limiar permitido. Este limiar pode ser um valor máximo, ou seja, valores da 

outra série não podem superá-lo, ou mínimo. Por isso é apresentado, para escolha na tela abaixo, dois 

tipos para cada indicador de Hashimoto. 



 

Estes indicadores são determinados, utilizando a série temporal Xt, t = 1,...,n, e os respectivos 

valores limite X0t especificados, que é usado para identificar os valores satisfatórios dos 

insatisfatórios. Para o diagrama abaixo, entende-se que ocorreu uma falha quando Xt < X0t., ou seja, 

o valor de referência é um limiar inferior. Seja NF o número total de intervalos de tempo no qual Xt 

<X0t e sejam dj e sj, respectivamente, a duração e a intensidade do déficit do j-ésimo evento de 

falhas, j =1,...,M, onde M é o número de eventos insatisfatórios, então tem-se as seguintes 

definições: 

 

Figura 2.4 – Duração e intensidade dos déficits em período de falhas. 

Confiabilidade:  (Conf) é a probabilidade da série temporal permanecer em estado satisfatório durante o 

horizonte de operação, ou seja, a percentagem do tempo em que o sistema funciona sem falhas. 

 
NT
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                                                                          (2.15) 



Resiliência: (Res) exprime a forma como o sistema recupera-se de uma falha, uma vez que esta tenha 

ocorrido, ou seja, é a probabilidade de estar num estado satisfatório no período t+1 dado um valor 

insatisfatório no período t.  Pode ser, ainda, definida como o inverso do valor esperado do tempo em que 

o sistema permanece em estado insatisfatório, E[d]. 
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Vulnerabilidade: (Vul) é a magnitude das falhas a que o sistema está sujeito. 
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Na parte de baixo da tela onde aparece ‘Tabela de Dados’, são mostradas todos as fórmulas 

disponíveis para selecionar uma delas. Quando do término da seleção, clicar no botão  para salvar 

os dados. 

    

FÓRMULAS PARA CÁLCULO DE INDICADORES ESTATÍSTICOS (ANÁLISE ESTATÍSTICA)  

 

São várias as fórmulas disponíveis, como mostrado na tela abaixo, para calcular indicadores, 

visando análise estatística, e podem envolver uma ou mais série de dados, assim como uma ou mais 

variáveis.  

 



 

 

Entre as fórmulas disponíveis para determinar valores de um intervalo de tempo predeterminado de uma 

única variável estão: 

Moda: é o valor que mais se repete no grupo 

Mediana: ordena dados na forma decrescente ou crescente e o do meio (número ímpar de dados) ou 

média dos 2 centrais (número par de dados) é a mediana 

Variância (da população): 

 

Desvio padrão (da população): 

 

 

Uma distribuição de dados pode ter uma assimetria a direita ou esquerda: 



 ou   

Onde a média (�̅�), moda (Mo) e mediana (Md) tem diferentes deslocamentos. Entre as medidas de 

assimetria está o 

Coeficiente de Assimetria: 

 𝑌 =
�̅�−𝑀𝑜

𝑆
 

Onde S é o desvio padrão 

Coeficiente de Curtose: mede o ‘grau de achatamento’, ou o grau de concentração dos valores da 

distribuição em torno do centro da mesma, de uma distribuição de frequência com relação a distribuição 

Normal. Pode ser chamada de:  

Mesocúrtica – quando apresenta uma medida de curtose igual à da distribuição normal, ou seja Y = 0,263.  

Platicúrtica – quando apresenta uma medida de curtose menor que a da distribuição normal, ou seja, 

Y<0,263.  

Leptocúrtica - quando apresenta uma medida de curtose maior que a da distribuição normal, ou seja, 

Y>0,263. 

 

Coeficiente de Correlação de Pearson 

Em análises comparativas, como o coeficiente de correlação de Pearson, que é dado pela seguinte 

equação: 

, 

onde  

  e  

 

Este coeficiente de correlação pode ser calculado envolvendo várias combinações de variáveis e intervalos 

de tempo, como segue: 



Correlação I – é calculado para uma variável (de uma única série de dados), porém em intervalos de 

tempos diferentes (por exemplo, caso queira comparar dados de precipitação de uma estação de medição 

em diferentes anos) 

Correlação II - para uma variável, porém de série de dados diferentes (por exemplo, dados de precipitação 

de uma estação de medição em comparação com a de outra estação de medição), mas intervalos de 

tempos iguais 

Correlação III – para uma variável, porém série de dados diferentes e intervalo de tempos diferentes 

Correlação IV – para duas variáveis, porém para intervalos de tempos iguais (por exemplo, quando se 

quer saber a correlação entre precipitação e volume de água em um reservatório)  

Correlação V - para duas variáveis, porém em intervalos de tempo diferentes (por exemplo, quando se 

quer saber se o fenômeno ocorrido com uma variável num determinado ano produz influências em outra 

variável no ano seguinte). 

Na parte de baixo da tela onde aparece ‘Tabela de Dados’, são mostradas todos as fórmulas 

disponíveis para selecionar uma delas. Quando do término da seleção, clicar no botão  para salvar 

os dados. 

 

OUTROS INDICADORES 

Os seguintes indicadores também estão cadastrados: 

Valor máximo: 

Y=max (x1, ... xn) 

Valor mínimo: 

Y=min (x1, ... xn) 

Somatório: 

𝑌 = ∑ 𝑥𝑖
𝑛
1    

Média: 

 

 

Variabilidade bruta – é o valor final da série escolhida menos o valor inicial 

 

SELECIONANDO VARIÁVEIS QUE IRÃO COMPOR O INDICADOR 



 Uma vez definido os indicadores, deve-se clicar no botão , localizado à direita da tela, para 

adicionar as ‘Variáveis Envolvidas’ (previamente criadas pelo usuário). Ao clicar neste botão, vai ser 

permitido incluir variáveis, de acordo com o tipo de fórmula que foi selecionado, através da Tela abaixo.  

 

Na tela de anexar variáveis a indicadores, deve-se clicar no botão +, localizado a direita, para incluir nova 

variável. Par isso deve selecionar: a) o ‘Indicador’ (previamente criado pelo usuário), b) o ‘Grupo da 

Variável’ (previamente criado pelo usuário), c) a ‘Variável’ propriamente dita (previamente criada pelo 

usuário) e d) a ‘Unidade de Medida’ da variável. A seguir é mostrado as fórmulas para serem selecionadas 

com o intuito de calcular indicadores. 

Na parte de baixo da tela onde aparece ‘Tabela de Dados’, são mostrados todas as variáveis que 

foram salvas e podem ser modificadas selecionando qualquer um deles e clicando no botão   para 

editá-lo. Quando do término da edição, sempre clicar no botão  para salvar os dados. 

 

CALCULANDO INDICADORES 

 

Os indicadores são calculados dentro dos cenários e o acesso a tela e feita através do menu apresentado 

na tela abaixo. 



 

As variáveis e os intervalos de tempo para calcular um indicador serão definidos dentro de cada cenário, 

ou seja, é preciso estar dentro de um cenário ou indicar um cenário.  Caso não esteja em nenhum projeto 

ou cenário, telas aparecerão para que escolha o projeto e cenário. Uma vez definido o projeto e cenário 

e escolhido o sub-menu ‘Calcular Indicador’, do menu Sistema de Análise, a seguinte tela será mostrada: 

 

Na tabela de dados irá aparecer os nomes dos vários indicadores criados para aquele projeto. Basta 

selecionar qual que deseja incluir informações e efetuar o cálculo.  Caso queira incluir diretamente o valor 

do indicador, o mesmo pode ser feito escolhendo o ‘Fornecer Valor’ e introduzindo-o no campo ‘Valor’.  

Pode-se, até, adicionar comentários, caso seja necessário. 

No caso de calcular indicadores a partir de série temporal de dados, de acordo com as equações escolhidas 

previamente, após escolher o indicador na tabela, basta clicar no botão calcular , na forma de uma 

roda dentada, e aparecerá a seguinte tela: 



 

Nesta tela, poderá ser escolhida a estação de medição onde se encontra a variável, pode ser escolhida a 

variável e ser fornecido o intervalo de tempo para ser calculado o indicador.  Como indicador mostrado é 

de análise de risco e irá requerer duas séries de dados, uma sendo valor de referência para determinar a 

confiabilidade, então será permitido entrar com duas séries de dados. Para adicionar cada uma das séries, 

basta clicar no icone .  

Para calcular o indicador, envolvendo as duas séries de dados, tem-se que selecionar as duas séries de 

dados clicando em uma série, escolhendo-a, e, para escolher outra, aperte simultaneamente o botão CTRL 

e selecione a outra série.  Uma vez escolhida as séries, apertar o botão calcular no topo do lado direito da 

tela. 

  



Í N D I C E S 

 

 

INTRODUÇÃO: 

 

Para acessar a criação de índices, clicar, na barra de menu, em ‘Sistema de Análise’, escolher 

Índices e, na sequência, escolher ‘Definir Índice’ ou ‘Calcular Índice’. 

 

 

CADASTRO DE ÍNDICES 

 

Uma vez selecionado ‘Definir Índice’, a tela abaixo irá aparecer. Nesta tela, após clicar no botão 

de inserção de novo índice , deve-se preencher os campos que o identificarão, como: a) seu ‘Nome’, 

b) ‘Comentários’ e c) atribuir um ‘Valor Associativo’, caso seja requerido a definição de algum parâmetro 

por fórmulas que o definirão.  

Similarmente à definição de indicadores, na definição de índices é preciso selecionar: a) o ‘Grupo 

de Tipo de Cálculo’ (definido na estrutura interna do software), b) o ‘Tipo de Cálculo’ (idem) e c) o ‘Tipo 

de Análise’ (previamente definido pelo usuário para organizar seus índices e indicadores). 

Similarmente a tela de indicadores, o ‘Grupo de Tipo de Cálculo’ também tem três grupos: a) a 

‘Análise de Risco’, b) a ‘Análise Estatística’ e c) ‘Outros.  

Na parte de baixo da tela onde aparece ‘Tabela de Dados’, são mostrados todos os índices que 

foram salvos e podem ser modificados selecionando qualquer um deles e clicando no botão   para 

editá-lo. Quando do término da edição, sempre clicar no botão  para salvar os dados. 

 



 

 

FÓRMULA PARA CÁLCULO DE ÍNDICE PARA ANÁLISE DE RISCO 

 

 Só existe uma fórmula para determinar índice para análise de risco: a ‘Sustentabilidade’. 



 

 

Sustentabilidade: Loucks (2000) ainda propôs um índice de sustentabilidade geral, em termos de 

Confiabilidade, Resiliência e Vulnerabilidade definido por: 

            
 Vul1Conf*Res*Sust 

                                                                                      (2.18) 

Na parte de baixo da tela onde aparece ‘Tabela de Dados’, são mostradas todas as fórmulas 

disponíveis para selecionar uma delas. Quando do término da seleção, clicar no botão  para salvar 

os dados. 

 

FÓRMULAS PARA CÁLCULO DE ÍNDICE PARA ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para análise estatística tem-se: 



 

Excetuando-se a Variância e Desvio Padrão, cuja forma de calcular foi mostrada anteriormente no cálculo 

de indicadores, as demais possibilidades de determinação de um índice são as Médias Ponderadas de 

Pitágoras, ou seja:  

Média aritmética ponderada  Y=
∑ 𝑏𝑖.𝑋𝑖 𝑛

1

∑ 𝑏𝑖
𝑛
1

 é a maior das três médias. Dá maior importância aos grandes 

valores 

Média geométrica ponderada   𝑌 = (∏ 𝑋𝑖
𝑏𝑖𝑛

1 )
1

∑ 𝑏𝑖
𝑛
1    é a média que dá valores intermediários 

 usada, por exemplo, para calcular o Índice de qualidade das 

águas – IQA . Observe que se os pesos forem iguais, mudanças percentuais iguais em qualquer Xi e Xj 

refletem a mesma mudança na média geométrica. Ela não é sensível a ter grandes ou pequenos valores 

de Xi (isso é diferente na média aritmética, onde mudanças percentuais nos grandes valores de Xi afetam 

mais o valor da média que mudanças percentuais em pequenos valores de Xi). Boa para se usar quando 

se está interessado nas mudanças percentuais de cada valor de Xi (não importando se são grandes ou 

pequenos valores – pode-se ter um mix) 

Média harmônica ponderada  𝑌 =
∑ 𝑏𝑖

𝑛
1

∑
𝑏𝑖
𝑋𝑖

𝑛
1

  é a média que dá os menores valores. Mitiga o impacto de 

grandes valores enquanto sobressai os de pequenos valores. Aplicações de cálculo de média com variáveis 

compostas de razão entre duas outras variáveis (velocidade, preço/ganho, economia de combustível km/l, 

resistência elétrica, condutividade hidráulica, etc.). 



Na parte de baixo da tela onde aparece ‘Tabela de Dados’, são mostradas todas as fórmulas 

disponíveis para selecionar uma delas. Quando do término da seleção, clicar no botão  para salvar 

os dados. 

 

FÓRMULAS PARA CÁLCULO DE ÍNDICE PARA OUTRAS ANÁLISES 

 

Para outras análises, tem-se os seguintes cálculos de índices: 

 

 

Valor máximo: 

Valor mínimo: 

Desnecessário explicar como se obtém índices através da seleção ou cálculo dos valores máximo, mínimo, 

somatório e taxa. No entanto, a forma de se calcular uma norma é: 

 Norma b   𝑌 = (∑ 𝑋𝑖
𝑏𝑛

1 )
1

𝑏 

Se b=2, então é norma 2, se b=3, então é norma 3. 



Na parte de baixo da tela onde aparece ‘Tabela de Dados’, são mostradas todas as fórmulas 

disponíveis para selecionar uma delas. Quando do término da seleção, clicar no botão  para salvar 

os dados. 

 

 SELECIONANDO INDICADORES E SUB-ÍNDICES QUE IRÃO COMPOR O ÍNDICE 

 

Associando indicadores e sub-índices, com seus pesos, para a composição de índices: 

 

 

Observa-se que à medida que vai incorporando novos indicadores ou sub-índices no cálculo do índice, 

estes vão simultaneamente aparecendo na tabela colocada na parte de baixo da tela, assim como na 

forma gráfica mostrada na lateral direita da tela. 

Na parte de baixo da tela onde aparece ‘Tabela de Dados’, são mostrados todos os indicadores e 

índices que foram salvos e podem ser modificados selecionando qualquer um deles e clicando no botão 

  para editá-lo. Quando do término da edição, sempre clicar no botão  para salvar os dados. 

 

CALCULANDO ÍNDICES 

 



Para se calcular um índice se faz necessário estar dentro de um cenário de um projeto. Para isso, antes de 

se calcular os índices, faz-se necessário que sejam calculados, para todos os cenários, todos os indicadores 

e sub-índices que o compõe.  

Ao clicar em calcular índices, aparecerá a seguinte tela: 

 

 

 

Nesta tela, escolhe-se, na tabela, no canto inferior da tela, o índice que foi definido em nível de projeto 

para ser calculado em cada um dos cenários daquele projeto. Em seguida clica-se em calcular, que é o 

botão superior a direita. 

  

VISUALIZANDO TODA ESTRUTURA DE ÍNDICES E INDICADORES. 

 

Para ver toda estrutura de indicadores e índices, acessar, na barra de menu, ‘Sistema de Análise’ e 

escolher ‘Visão Geral’.  



 

Estando dentro de um projeto, este mostrará a tela abaixo, onde se concentra todas as informações sobre 

indicadores e índices para cada cenário. 

 

Ao clicar no botão  a visualização dos dados pode ser expandida ou comprimida. 

A visualização dos dados também pode ser personalizada, ou seja, pode-se tirar ou adicionar campos 

(colunas) mostrando os resultados, ou até mudar as colunas de lugar. Por exemplo: se um analista 

quiser não mostrar a coluna ‘tipo’ (se é indicador ou índices’, basta posicionar o botão do mouse sobre o 

título da coluna (veja na tela abaixo), neste caso ‘tipo’, apertar o botão direito do mouse e arrastá-lo 

para a linha superior (onde está valor) e será mostrado os seguintes dados. 



 

Ao clicar no botão  os dados podem ser comprimidos para que os gráficos tomem toda extensão da 

caixa de diálogo, como mostra a figura abaixo. Para voltar a mostrar os dados basta clicar em  .  As 

visões gráficas podem ser por nível (‘level’) ou cenário.  Na análise por nível, por exemplo, vamos 

adentrando os níveis hierárquicos até chegar aos dados, como será mostrado a seguir. 

 

Ao clicar sobre ‘Análise estatística’, o gráfico é expandido, mostrando que tem indicadores e índices do 

deste tipo. 



 

Ao clicar sobre ‘indicador’, os indicadores poderão ser mostrados por cenário. 

 

Ao se escolher o cenário, os valores dos indicadores para aquele cenário serão mostrados. 



 

Outra forma, mais rápida, de chegar a este gráfico é escolher diretamente na aba de menu acima do 

gráfico o grupo de análise, tipo (indicador ou índice) e cenário, cujos valores queiram ser mostrados. 

 

É permitido, também, mostrar os dados por CENÁRIO. Para isso, basta selecionar ‘Por cenário’ na aba 

acima do gráfico e obterá o seguinte gráfico. 

 

Observe que esta opção aparentemente não permite expansão e parece ser sem significado. Para 

melhor explorar o ‘Por cenário’ se faz necessário modificar a ordem como se mostra os dados na tabela 



de dados. Observe que, ao tirar os níveis hierárquicos ‘grupo de análise’ e ‘tipo’, deixando basicamente 

a descrição de indicadores e índices, e clicando em ‘Por cenário’ na aba acima do gráfico, a seguinte 

figura será mostrada. 

 

Observe que agora poderá ver os valores de todos indicadores e índices para todos cenários. 

    

O botão  da seção onde se insere o gráfico, permite mudar a forma de mostrar o gráfico. 



 

Outros recursos que podem ser utilizados é estabelecer o tipo de gráfico a ser utilizado. Para isso basta 

clicar sobre o botão  e selecionar o tipo de gráfico que queira utilizar. 

 

Utilizando-se destes recursos, vários tipos de gráficos poderão ser obtidos para mostrar a construção 

hierárquica e dos valores dos índices e indicadores, por cenários analisados dentro do projeto. 

 

.  



ANÁLISE MULTICRITERIAL HIERÁRQUICA E MULTIDECISOR 

 

 

INTRODUÇÃO: 

 

Para acessar a criação de uma análise multicriterial, clicar, na barra de menu, em ‘Sistema de Análise’, 

escolher ‘Análise Multicriterial e Multidecisor’ e, na sequência, escolher ‘Nova Análise’ como mostra a 

tela abaixo. 

 

 

ESTRUTURAÇÃO DE UMA ANÁLISE MULTICRITERIAL HIERÁRQUICA E MULTIDECISOR 

 

 Toda análise multicriterial é definida e realizada dentro de um projeto. No contexto do software, 

os cenários são, para a análise multicriterial, as alternativas a serem ordenadas da melhor para a pior. Os 

critérios, a serem levados em consideração na avaliação de desempenho dos cenários, são os indicadores 

e índices, que foram definidos em nível de projeto e calculados para cada cenário. Para evitar aspectos de 

redundância ou super/sub valoração de dimensões a serem avaliadas (eg. incluir 10 critérios sociais, 5 

ambientais e 2 econômicos, todos com a mesma preferência/peso, implicaria em super valorizar os 

aspectos sociais em detrimento dos ambientais e econômicos), o software permite criar dimensões e sub-

dimensões, ou seja, na forma hierárquica, para estruturar a análise de uma forma sistêmica.   

Na tela em que se define os elementos de uma análise multicriterial hierárquica e multidecisor,  

após clicar no botão , se faz necessário preencher o ‘Nome’ da análise multicriterial e, se necessitar, 

adicionar ‘Comentários’, nos campos apropriados da tela abaixo. A inclusão de decisores, dimensões e 

critérios são feitos através de outras telas que são apresentadas quando se clica nos botões da barra de 

ações associada a cada uma das ações mencionadas. 

Na parte de baixo da tela onde aparece ‘Tabela de Dados’, são mostrados todos as análises 

multicriteriais que foram salvas e podem ser modificadas selecionando qualquer uma delas e clicando no 

botão   para editá-la. Quando do término da edição, sempre clicar no botão  para salvar os 

dados. 

 



 

 

ADICIONANDO DECISORE S 

 

 Para a análise multidecisor, onde se é esperado incluir a avaliação de múltiplos decisores sobre 

as dimensões e critérios do problema, se faz necessário na tela inicial de análise multicriterial e 

multidecisor, clicar no botão , quando será mostrada a tela abaixo. Nesta tela, já virá identificada a 

análise multicriterial. No entanto, se faz necessário incluir os decisores, clicando no botão , e sua 

importância relativa no processo decisório.   Existem duas formas de definir um decisor: a) escolhendo 

um ‘Cliente’ previamente cadastrado ou b) definindo um novo decisor, bastando para isso incluir o ‘Nome’ 

dele no campo apropriado.   

 O campo ‘Peso’ deve ser preenchido com um valor que representa a importância da opinião 

daquele decisor num processo decisório (eg, um decisor ter sido delegado por outros decisores, que não 

puderam comparecer, e ter o poder de decidir por eles). 

 Os dois campos ‘Tipo’e ‘Estado’ estão relacionados a se um decisor já é cadastrado (‘Antigo’) ou 

não (‘Novo’) e se entra (‘Ativo’) ou não (‘Inativo’) no processo decisório, respectivamente. Poder ativar 

ou desativar um decisor num processo decisório permite analisar a importância de sua participação 

naquele processo.  



 

Na parte de baixo da tela onde aparece ‘Tabela de Dados’, são mostrados todos os decisores que 

foram salvos e podem ser modificados selecionando qualquer um deles e clicando no botão   para 

editá-lo. Quando do término da edição, sempre clicar no botão  para salvar os dados. 

 

ADICIONANDO DIMENSÕES 

 

Para se cadastrar dimensões ou sub-dimensões, na tela de Análise Multicriterial, deve clicar no 

botão , que fará abrir a tela a seguir. Nesta tela já virá com o nome da ‘Análise Multicriterial’ em 

que se está querendo definir as dimensões.   

Para cadastrar uma nova dimensão, deve-se clicar no botão . Então deve-se preencher o 

campo ‘Nome’ da dimensão, fazer os ‘Comentários’ que achar necessário, estabelecer se esta dimensão 

está ‘Ativo’ ou ‘Inativo’.  No campo ‘Dimensão Pai’ deve-se selecionar qual é a dimensão (anteriormente 

cadastrada) a que pertence, sendo que, no caso da definição de uma dimensão pai, esta se torna uma 

sub-dimensão.   



 Na medida que for adicionando dimensões, estas aparecerão em forma de figura do tipo árvore, 

ou seja, hierarquizada. 

   

 

Na parte de baixo da tela onde aparece ‘Tabela de Dados’, são mostrados todos as dimensões 

que foram salvos e podem ser modificadas selecionando qualquer uma delas e clicando no botão   

para editá-la. Quando do término da edição, sempre clicar no botão  para salvar os dados. 

 

Uma vez identificado os atributos da dimensão, deve-se cadastrar os pesos desta dimensão que 

foi atribuído por cada decisor. Para isso basta apertar o botão   que abrirá a tela seguinte. 



 

Nesta tela deverá ser adicionado, após clicar no botão  cada um dos decisores. O ‘Decisor’ é 

selecionado em seu campo. Existe, também, um campo para ser preenchido com ‘Comentários’ caso se 

faça necessário ter qualquer justificativa. A atribuição de ‘Peso’ da dimensão será feita com o 

aparecimento da seguinte tela ao clicar neste campo.  O campo ‘Peso Relativo’ é calculado pelo software 

quando da busca da solução para o problema e poderá ser visto depois. 

 

Na parte de baixo da tela onde aparece ‘Tabela de Dados’, são mostrados todos os decisores e 

pesos que foram salvos e podem ser modificados selecionando qualquer um deles e clicando no botão 

  para editá-lo. Quando do término da edição, sempre clicar no botão  para salvar os dados. 

 

ADICIONANDO CRITÉRIOS 

 

Para se cadastrar os critérios, na tela de Análise Multicriterial, deve clicar no botão , que 

fará abrir a tela a seguir. Nesta tela já virá com o nome da ‘Análise Multicriterial’ em que se está querendo 

definir os critérios. Na parte de baixo da tela onde aparece ‘Tabela de Dados’, são mostrados todos os 



critérios que foram salvos e podem ser modificados selecionando qualquer um deles e clicando no botão 

  para editá-lo. Quando do término da edição, sempre clicar no botão  para salvar os dados. 

Na tela ‘Critérios’ deverá ser adicionado, após clicar no botão  cada um dos critérios de 

decisão, começando por preencher os campos ‘Nome’ do critério e ‘Comentários’. Faz-se necessário 

selecionar a ‘Dimensão’, anteriormente definida pelo usuário, se a ‘Fonte do Valor’ é um indicador ou 

índice que foi previamente determinado para cada cenário, o ‘Tipo de Critério’, se é para maximizar ou 

minimizar, e seu ‘Estado, se está ativo ou inativo.      Também faz-se necessário estabelecer qual indicador 

ou índice do projeto que ele representa, fazendo sua seleção no campo ‘Indicador’ ou ‘Índice’.  

O próximo passo é estabelecer o tipo de ‘Função de Preferência’, associado ao critério, do 

Método PROMETHEE II, que é o método utilizado para realizar a análise multicriterial. O método 

PROMETHEE II tem sido bem aceito e usado por ser um método não compensatório, que favorece 

alternativas bem balanceadas e, ainda, visa estabelecer uma ordenação completa dos cenários (as 

alternativas), evitando qualquer incomparabilidade.   



 



O método PROMETHEE II permite utilizar cinco funções de preferências para caracterizar o 

quanto um critério de uma alternativa é melhor que o de outra alternativa  

  – Funções de preferência – Método PROMETHEE 

  Função para o critério i 
Gráfico 

b Pi a                          a Pi b 

Parâmetros 

necessários 

Tipo I: Critério Usual 

 

                0   se   xi = 0 

PI(xi) =  

                1   se   xi ≠ 0  

 

 

 

          -- 

Tipo II: Tipo U 

 

                0   se  |xi|≤ qi 

PII(xi) =  

                1   se  |xi|> qi 

 

 

 

 

          qi 

Tipo III: Tipo V 

 

                |xi|/pi   se |xi|≤ pi 

PIII(xi) =  

                 1        se |xi|> pi 

 
 

 

 

          pi 

Tipo IV: Tipo Escada 

 

                0     se   |xi|≤ qi 

PIV(xi) =   ½    se   qi < |xi| ≤ pi 

                1     se  |xi|> pi 

 

 

 

 

        qi, pi 

Tipo V: Tipo V com indiferença 

 

                0     se   |xi|≤ qi 

PV(xi) = (|xi|-qi)/(pi-qi)   se   qi < |xi| ≤ 

pi 

                1     se  |xi|> pi 

 

 

 

 

        qi, pi 

Tipo VI: Tipo Gaussiana 

 

PVI(xi) = 1 − 𝑒
−

𝑥𝑖
2

2 𝑠𝑖
2 

  

 

           si 

Fonte: Braga e Gobetti (2002). 

 



A Função Preferência do tipo I significa que um cenário ‘a’ é melhor que ‘b’ se os valores do 

critério para o cenário ‘a’ for considerado melhor que o de ‘b’, neste caso é atribuído o valor 1 para o 

cenário ‘a’ e 0 para o cenário ‘b’. No Tipo II (ou U) é considerado um limiar de indiferença, ou seja, se a 

diferença entre os valores do critério para os cenários ‘a’ e ‘b’ for menor que um valor q (limiar de 

indiferença), ambos cenários são considerados ter desempenho iguais quanto aquele critério. No Tipo III 

(ou V) a preferência de um cenário sobre outro com relação a um critério vai aumentando linearmente 

de 0 a 1 enquanto a diferença entre seus valores vai de 0 a p (limiar de preferência total).  O tipo IV é do 

tipo escada indicando dois limiares de preferência: o valor q, que é o de indiferença (função de preferência 

igual a zero), e o p, que é o de preferência absoluta (função de preferência igual a 1), sendo que entre os 

valores p e q a função de preferência assume valor 0,5. No Tipo V (V com indiferença) tem-se os limiares 

de indiferença q e de preferência absoluta p, sendo que no intervalo entre eles o valor da função de 

preferência aumenta linearmente de 0 a 1. Finalmente o Tipo VI que indica que a função de preferência 

aumenta seu valor segundo uma curva Gaussiana que requer um parâmetro s. 

Portanto, para cada critério, a tela anterior permite que seja selecionado o tipo de função de 

preferência desejado e que seja estabelecido os limiares p, q ou o parâmetro s.     

 Uma vez definido os atributos do critério, faz-se necessário atribuir o seu peso, de acordo com a 

preferência de cada decisor. Para isso, clicar no botão  e a tela abaixo será apresentada. Para 

adicionar o peso de cada decisor, clicar no botão   e selecione o decisor, assim como atribua o peso 

relativo aquele critério.  Após atribuir o peso, pode-se clicar no botão  para calcular o valor 

relativo do peso atribuído ao critério. 

Os botões , que aparecem na tela ‘Critérios’, servem para 

ampliar, diminuir ou colapsar o diagrama que mostra a estrutura hierárquica dos critérios. Finalmente, na 

parte de baixo da tela onde aparece ‘Tabela de Dados’, serão mostrados todos os critérios que foram 

salvos e podem ser modificados selecionando qualquer um deles e clicando no botão   para editá-

lo.  

Quando do término da edição, sempre clicar no botão  para salvar os dados. 

 

 



 

 

VISUALIZANDO DADOS DA ANÁLISE MULTICRITERIAL E MULTIDECISOR 

 

 Para visualizar a estrutura da análise multicriterial e multidecisor criada, clicar no botão  e 

aparecerá a tela seguinte.  A exibição dos dados é configurável, ou seja, pode esconder ou mudar as 

colunas de dados, para isso basta clicar com o botão direito do mouse sobre o título e arrastar para a linha 

superior, se quiser ocultar, ou em outra posição entre as colunas. 

  



 

 

   

 

 

RESULTADOS DA ANÁLISE MULTICRITERIAL E MULTIDECISOR 

 

 Para que seja efetuada a análise multicriterial e multidecisor, deve-se acessar, no menu principal, 

o menu ‘Sistema de Análise’, no sub-menu ‘Análise Multicriterial e Multidecisor’, para, finalmente, acessar 

o sub-menu ‘Resultados, como mostra a tela abaixo.  

 

 Uma vez selecionado Resultados, selecionar, no gráfico abaixo, uma nova análise clicando no 

ícone . Na sequência, selecionar a Análise, o Decisor (se não selecionar o decisor, o software 

efetuará o cálculo para todos decisores) e, finalmente, o tipo de agregação de preferências no Tipo de 

Análise Multidecisor.   



 

Uma vez preenchido os campos, clicar sobre o ícone  para que seja efetuado os cálculos e mostrado 

os gráficos. 

 

 

Selecionando fluxo por decisor na seção gráfica é mostrado o gráfico a seguir. 



 

Se clicar em  ocorrerá uma alteração da demonstração, deixa de ser por decisor para ser por 

cenário, como mostra abaixo. 

 

Pode-se, também, selecionar, na seção gráfica, o Fluxo por Nível: 



 

Os gráficos podem ser customizados, incluindo ou não cenários, decisores, dados, formato de gráficos, 

etc. 

 

 

Para copiar ou salvar qualquer um dos gráficos, clicar no botão . 



 

 

Análise Multicriterial  

A análise multicriterial é realizada fazendo uma comparação paritária entre dois cenários quaisquer, ‘a’ e 

‘b’, para cada um dos critérios, levando em consideração as funções de preferência Fj(a,b), j é o j-ézimo 

critério, associadas a cada critério. Após a comparação paritária entre os cenários e os critérios, se faz 

necessário analisar os fluxos positivos e negativos das avaliações. As etapas desta análise são as seguintes: 

I. Π(a,b) é o grau de sobreclassificação de a em relação a b, também chamado de intensidade de 

preferência multicritério. É calculado por: 

Π(𝑎, 𝑏) =
1

𝑤
∑ 𝑤𝑗𝐹𝑗(𝑎, 𝑏)𝑛

𝑗=1                      (1) 

 𝑜𝑛𝑑𝑒, 𝑊 = ∑ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1                                            

Sendo: 

n é o número de critérios 

wj é o peso do critério j 

Fj(a,b) é a função de preferência, valor que varia de 0 a 1 e representa o comportamento ou 

atitude do decisor frente as diferenças provenientes da comparação par a par entre as alternativas, para 

um dado critério, indicando a intensidade da preferência da diferença gj (a) – gj (b). 

II. Φ+ (a) é chamado de fluxo de saída e representa a média de todos os graus de sobreclassificação 

de a, com respeito a todas as outras alternativas. É dado pela expressão: 

∅+(𝑎) = ∑
∏(𝑎,𝑏)

𝑛−1𝑏∈𝐴  (2) 

Quanto maior Φ+(a), melhor a alternativa. 

III. Φ−(a) é chamado de fluxo de entrada, representando a média de todos os graus de 

sobreclassificação de todas as outras alternativas sobre a. É dado pela expressão: 

∅−(𝑎) = ∑
∏(𝑏,𝑎)

𝑛−1𝑏∈𝐴                                          (3)  

 Quanto menor Φ−(a), melhor é a alternativa. 



IV. Φ(a) é chamado de fluxo líquido de sobreclassificação e representa o balanço entre o poder e a 

fraqueza da alternativa. Quanto maior Φ(a), melhor a alternativa. É dado pela expressão: 

∅(𝑎) = ∅+ (𝑎) −  ∅− (𝑎)     

Os resultados apresentados pela análise multicriterial são os fluxos negativos, positivos e líquidos. Ainda 

é fornecido o ordenamento dos cenários, ou seja, do primeiro ao último lugar. Podem ser apresentados 

para cada decisor ou o resultado final da agregação de preferências dos decisores, conforme mostra a 

tela a seguir. Os tipos de agregação de preferências dos decisores é apresentado a seguir. 

 

AGREGAÇÃO DE PREFERÊNCIAS DE MÚLTIPLOS DECISORES: 

 

Agregação a priori 

 

O peso de cada critério ou dimensão será multiplicado pelo peso do decisor 1. Ao peso 
encontrado para cada critério ou dimensão é adicionado os respectivos pesos do decisor 2, decisor 3, etc. 
seguindo os mesmos passos. Assim, ter-se-á, para cada critério e cada dimensão um somatório da 
multiplicação de pesos atribuídos ao critério e/ou dimensão pelo peso do decisor.  Os pesos resultantes 
são normalizados e, na sequência, faz a análise multicriterial apenas uma única vez para se obter uma 
ordenação dos cenários final. 

Uma possível desvantagem elencada para este método é que, ao fazer a média ponderada e 
normalizada dos pesos de todos os decisores para cada critério e/ou dimensão, pode-se ter um resultado 
(em termos de peso) que não satisfaça aos requerimentos de nenhum decisor. 

 

Agregação a posteriori 

 

Resolve-se a análise multicriterial para cada decisor, ou seja, levando em consideração o peso 
que ele atribuiu para cada critério e/ou dimensão (normalizados). Então, para cada decisor, serão obtidos 
os fluxo positivo, fluxo negativo e fluxo líquido normalizados. Estes fluxos serão agregados multiplicando 
o valor dos fluxos pelo peso do decisor e somando-os. Os fluxos resultantes são normalizados e a 
ordenação dos cenários estabelecida. 

Esta metodologia, por resolver a análise multicriterial para cada decisor, preserva as preferências 
de cada decisor. O interessante é que o ‘quão’ um cenário é melhor que outro também é preservado 
quando se somam os fluxos multiplicados pelo peso do decisor.  

 

Condorcet e Copeland 

 

Os métodos de Condorcet e Copeland, este último tendo propriedades matemáticas melhores 
que o primeiro, são técnicas de agregação de preferências (otimizando) quando se tem o ordenamento 
dos cenários realizado através da análise multicriterial feita para cada decisor. Para aplicar o método, o 
ordenamento de cada decisor é multiplicado pelo seu peso, ou seja, representando quantos decisores o 
mesmo representaria.    

Para entender como funciona tais métodos, suponha que se obteve resultados da análise 
multicriterial, levando em consideração dois decisores, denominados de decisor 1 e decisor 2, e quatro 
cenários, denominados de A, B, C e D.  Suponha, ainda, que o decisor 1 tenha peso 5 e a ordem dos 
cenários (do melhor para o pior) obtida para ele foi A, B, C e D, enquanto o decisor 2 tem peso 3 e a sua 
ordenação dos cenários foi B,D,A e C. 



Na comparação entre os cenários A e B, por exemplo: A ganha de B pelo decisor 1, logo A ganha 
de B 5 vezes. Pelo decisor 2 B ganha de A, então B ganha de A 3 vezes. O saldo será que A ganhará de B 5-
3=2 vezes.  Seguindo este raciocínio, A ganha de C: 7 vezes.  A ganha de D: 5-3 = 2 vezes. B ganha de C: 7 
vezes.  B ganha de D: 7 vezes. C ganha de D: 2 vezes. E assim por diante. Então é formado a seguinte matriz 
dos ganhos, onde a intersecção de linhas e colunas significa o quanto o cenário da coluna ganhou do 
cenário da linha.   Esta matriz é transformada em 1s (onde tem qualquer valor maior que 0) e 0s. 

 

         A     B     C     D     A B C D Total 

A      -       0     0      0    A - 0 0 0 0 

B      2      -      0      0  =>  B 1 - 0 0 1 

C     7       7      -      0    C 1 1 - 0 2 

D     2       7      2    -    D 1 1 1 - 3 

      Total 3 2 1 0 

No método Condorcet o resultado é apresentado pela soma das colunas (o que tiver maior valor 
será considerado o melhor: A=3, B=2, C=1 e D=0 seria o ordenamento final) 

No método Copeland o resultado é apresentado pela soma das colunas subtraindo a soma das 
linhas: A=3-0=3, B=2-1=1, C=1-2=-1 e D=0-3=-3, ou seja, neste caso ambos resultaram numa mesma 
ordenação, ou seja; A>B>C>D. 

A superou B porque o decisor 1 tem peso 5 e o decisor 2 tem peso 3. Se os decisores tivesse pesos 

iguais, apareceria em primeiro lugar o cenário B. 

 Esta metodologia também preserva as escolhas de cada decisor, uma vez que a análise 

multicriterial é realizada por decisor. No entanto, é considerado somente a ordenação dos critérios para 

cada decisor, ou seja, não é considerado o ‘quão’ um cenário é preferível a outro, que é expresso pelos 

fluxos, o que poderia ser visto como uma desvantagem do método. 

 

 


