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Contato para dúvidas:
 Manuais:

 Site gota.eng.br => seção: Produtos e Serviços => Manual do RIOSS Desktop

 Facebook: 

 https://www.facebook.com/groups/538599852989442/?fref=ts

 E-mail:

 riosscontato@gmail.com

 Whatsup

 Grupo RIOSSUser (pedir para adicionar: utilize e-mail com nome e telefone de contato

 Cadastro: 

 Utilizar formulário de cadastro no RIOSS: 

 Site: www.gota.eng.br => 

 Seção: produtos e serviços => 

 Seção: RIOSS – Riverbasin Information and Operation Support System

 Clicar em: Formulário de solicitação de acesso ao sistema RIOSS.

 Enviar para o e-mail do RIOSS (riosscontato@gmail.com)
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O que é o RIOSS?

 É um sistema de suporte a decisão e permite:

 Gerenciar (criar, alterar e apagar):

 Usuários

 Projetos e seus cenários

Criar localidades

Criar clientes e instituições

Criar variáveis e mensurá-las

Criar indicadores e índices de desempenho e avaliá-los por cenário 

 Comparar desempenho de cenários

Via indicadores e índices

Via análise multicriterial hierárquica

Via análise multidecisor
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Ou uma combinação
de técnicas

RIOSS – Riverbasin Information and Operation Support System

?



Workflow

4

Unid. Planej.

Nova Variável

Problema Nova Variável

Sistema de 
Informações Medições

Sistema 
Métrico

Sistema de 
Informações 
Geográficas

Sistemas de 
Medição

Sistemas de 
Análise

Análise Multicriterial
Hierárquica e
Multidecisor

Indicar a melhor solução de compromisso



RIOSS Módulos (subsistemas)5

SSD

SI
Dados gerais: 
senhas, usuários, 
projetos, etc.

SMt
Construção de 
variáveis: 
grandezas, 
unidades, tipo, 
grupo, etc.

SA

Resultados: 
índices e 
indicadores, 
análise MC e MD, 
relatórios, etc.

SMeSMeSMe

Armazenamento: 
estações de med., 
séries, conversor, 
etc.

SM
Modelagem: modelos 
naturais, otimização, 
simulação, funções 
personalizadas, etc.

SIG

Dados espaciais: 
gráficos, 
alfanuméricos.

SSD = Sistema de Suporte à Decisão
SI = Sistema de Informação

SMt = Sistema de Metrologia
SMe = Sistema de Medições

SM = Sistema de Modelos
SIG = Sistema de Informações Geográfica

Sistema de Análise



Hierarquia dos Usuários6

Administrador (A)

Usuário (U)

Manutenção 
(M)

Tipos de Usuários do RIOSS

Vê tudo e faz tudo.

Fora de um projeto vê os dados padrões e 
criados por seu pai/criador (universais de 

projeto). Pode criar dados fora de projetos, 
ou seja, dados universais. Cria projetos, 

cenários e seus dados, pode criar usuários 
de Manutenção (M)/filhos e dar suas 

permissões dentro de um projeto.

Fora de um projeto vê apenas os dados 
padrões e criados pelo seu pai/criador 

(universais). Não pode criar projetos 
cenários e dados fora de um projeto 
especificado ou outros usuários de 

manutenção, só pode alterar dados 
conforme suas permissões dentro de um 

projeto.



Hierarquia dos Dados7

Padrões do 
Sistema

Universais 
de Projeto

Dados de 
Projeto

Dados de 
Cenário

Dados padrões dos sistema só 
podem ser 

deletados/modificados por 
usuários administradores (A).

Dados visíveis para todos 
usuários.

São criados fora de um projeto 
por um usuário comum (U), e 
podem ser vistos em todos os 

projetos que ele criou. Só podem 
ser alterados pelo usuário que os 

criou e seus ‘filhos’ mas que 
também sejam usuários comuns. 

São criados dentro de algum 
projeto e só podem ser vistos 

estando neste projeto. Usuários 
de manutenção (M) podem 

alterá-los conforme suas 
permissões.

Criados dentro de um 
cenário ... Descrição similar a 

dados de projeto.
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RIOSS – Finalidades 9

MINERAÇÃO

INTERPRETAÇÃO

COLETA

SELEÇÃO

‘LIMPEZA’

TRANSFORMAÇÃO

Dados
Selecionados Dados

Processados

Dados
Transformados

Padrões

Conhecimento

Dados
Coletados

Indicadores

Dados processados

Dados coletados

Índices

Quantidade de informação

S
ín

te
se

 d
a 

in
fo

rm
aç

ã
o

Indicadores/índices

dados

ANÁLISE MULTICRITERIAL
HIERÁRQUICA

ANÁLISE MULTIDECISOR

Avaliado para os
Cenários/Alternativas

Projeto

Dimensão

Critério Critério

Dimensão

Critério
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P
ro

je
to Criar projeto

P
ro

je
to Criar 

Grandezas 
e Unidades

P
ro

je
to Criar 

Variáveis 
(Classes e 
F.Utilidade) P

ro
je

to Criar 
Estações de 
Medições e 
Medições P

ro
je

to Criar 
Indicadores 
e Índices

P
ro

je
to Criar 

análise 
multi-
criterial

P
ro

je
to Selecionar 

método 
multi-
decisor P

ro
je

to Criar 
decisores e 
pesos

P
ro

je
to Criar 

dimensões e 
pesos

P
ro

je
to Criar critérios 

e pesos

P
ro

je
to Criar 

Funções de 
Preferência

P
ro

je
to Criar 

cenário

C
e

n
á

ri
o Calcular 

Indicadores 
e Índices

G
e

ra
l

Criar
Usuários

Utilizando o RIOSS
 Workflow na prática

G
e

ra
l/

 
P

ro
je

to Pessoas 
Físicas ou
Jurídicas

G
e

ra
l/

 
P

ro
je

to Locais e 
Atividades

L 
O

 G
 I
 N

P
ro

je
to Efetuar as 

análises 
multicriterial

multidecisor

Podem ser dados gerais
(visível para vários projetos)



RIOSS – Sequencia de ações11

Grandezas

Unidades 
Medidas

Variáveis

Grupos

Classes

Funções
Utilidade

Estações de
Medições

Medições

Pessoas
Físicas

Instituições

Locais

Indicadores

Índices Critérios

Decisores

Dimensões

Pesos

Análise
Multicriterial
Multidecisor

Tipos de
Cálculo

Grupos

Cenários

PROJETO

USUÁRIO

Sistema
Métrico

RIOSS – Sistema de Informações 

Banco de 
Modelos

Criar dados 
dentro de  
um projeto

Calculados 
nos cenários

1

2

4

5

6

7

8

3



Utilizando o RIOSS
 Login no Sistema

12

O sistema está fora do ar.



Utilizando o RIOSS
 Tela principal13

Barra de 
menus

Alguns 
atalhos

Barra de 
estatus

(onde estás)

Diretórios



RIOSS – Menu Sistema - Usuários
 Cadastro de Usuários
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U
su

á
ri
o

Criar
Usuários

Ferramenta de 
pesquisa

Barra de ações

Novo
Editar

Apagar
Salvar

Cancelar Área inserção 
de dados

Dados 
cadastrados 

(para 
selecionar)

Permite ajustar
Tamanho da tela



RIOSS – Menu Projeto
 Criar Projetos

15

Entrar 
num 

projetoP
ro

je
to Criar projeto

Selecionar 
Projeto

Cadastrar 
Projeto

Aparece na barra de ferramentas
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RIOSS – Menu Projeto - Usuários

Permissões 
dos usuários 

de 
manutenção

Selecionar 
Usuário

Cadastrar 
Usuário no 

projeto
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RIOSS – Menu Projetos - Cenários

Entrar 
num 

cenário

Selecionar 
Cenário

Cadastrar 
Cenário

P
ro

je
to Criar 

cenário

Cor que verá os dados
deste cenário
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RIOSS – Menu Localidades
 Criar Estados

G
e

ra
l/

 
P

ro
je

to Locais e 
Atividades
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RIOSS – Menu Localidades
 Criar Tipos de locais

G
e

ra
l/

 
P

ro
je

to Locais e 
Atividades

Pode-se criar cidades, vilas, 
fazendas, açudes, etc.
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Menu Localidades
 Criar locais

G
e

ra
l/

 
P

ro
je

to Locais e 
Atividades

Botão de 
georeferenciamento



RIOSS – Menu Institucional - Documentos
21

Cadastro de 
Tipos de Documentos

G
e

ra
l/

 
P

ro
je

to Pessoas 
Físicas ou
Jurídicas



RIOSS – Menu Institucional - Clientes
22

Documentos
Email
Foto
Telefones

G
e

ra
l/

 
P

ro
je

to Pessoas 
Físicas ou
Jurídicas



RIOSS – Menu Institucional - Instituição

23

Documentos
Telefones
Foto
Email
Tipo da Instit.

G
e

ra
l/

 
P

ro
je

to Pessoas 
Físicas ou
Jurídicas



Menu Institucional – Tipo de Instituição
24



Menu Institucional – outros cadastros
25



Conceitos de Metrologia
26



Menu Sistema de Metrologia
 Criar Grandezas
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P
ro

je
to Criar 

Grandezas 
e Unidades

Nome da 
grandeza

Tipo da 
grandeza

Dimensões 
básicas



Menu Sistema de Metrologia
 Criar Unidades de Medida

28

Escolha 
um 

grandeza 
anterior 
mente 
criada.

P
ro

je
to Criar 

Grandezas 
e Unidades

Fator de 
conversão 
é a relação 

com a 
unidade 

principal =1



Menu Sistema de Metrologia
 Criar Grupos de Variáveis
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P
ro

je
to Criar 

Variáveis 
(Classes e 
F.Utilidade)

Permite acesso mais rápido
às variáveis do problema 
estudado



Menu Sistema de Metrologia
 Criar Variáveis

30

Duas novas 
ações: criar grupo 

de variáveis ou 
função utilidade

Selecione a 
variável na lista 

de dados

P
ro

je
to Criar 

Variáveis 
(Classes e 
F.Utilidade)



Menu Sistema de Metrologia
 Função Utilidade

31

Selecione 
variável e 
cadastre 
os valores 

para a 
mesma.

P
ro

je
to Criar 

Variáveis 
(Classes e 
F.Utilidade)

A função utilidade permite
associar valores de 0 (muito
ruim) a 1 (muito bom) aos 

valores das variáveis
escolhida

Importante no cálculo de
indicadores e índices, assim
como visualização gráfica

dos dados



E
xe

m
p

lo
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c
á
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u
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Q

A
)

Fu
n

ç
õ

e
s 

U
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a
d

e
Q

u
a

lid
a

d
e

 d
a

 á
g

u
a
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Classes de variáveis

Classificação
Feita para grupo 
de variáveis

Nome das 
variáveis

Nome dos 
intervalos de 
valores (classes)

Limite 
inferior do 
intervalo

Limite superior 
do intervalo

Conama 357 DBO Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Clima NE Precipitação Árido 0 mm 100 mm

Semi-árido 100 mm 300 mm

Seco 300 mm 600 mm

Normal 600 mm 1000 mm

Chuvoso 1000 mm 1500 mm

Muito chuvoso 1500 mm acima

33

Criada para o 
grupo de 
variáveis: 

QUALIDADE 
DA ÁGUA

Criada para o 
grupo de 
variáveis: 

Metorológicas



Menu Sistema de Metrologia

 Classes de Variáveis
34

Após criar uma 
classificação, 

criar seus 
intervalos.

P
ro

je
to Criar 

Variáveis 
(Classes e 
F.Utilidade)

O nome de uma 
classificação é 
atribuída a um 

grupo de 
variáveis



Menu Sistema de Metrologia
 Intervalos de Classe35

Após criar os 
intervalos, 
atribuir os 

seus valores

P
ro

je
to Criar 

Variáveis 
(Classes e 
F.Utilidade)

Uma 
classificação 

pode ter vários 
intervalos de 

valores



Menu Sistema de Metrologia

 Valores de Intervalo
36

Os valores dos 
intervalos são 

atribuídos para 
cada variável do 

grupo de variáveis 
daquela 

classificação

P
ro

je
to Criar 

Variáveis 
(Classes e 
F.Utilidade)

Nome do 
intervalo da 

classificação

Valores 
máximo e 
mínimo da 

variável



Sistema de Medições
 Estações de Medição37

Obter dados espaciais 
no SIG (Apenas em 

modo de edição de um 
registro).

P
ro

je
to Criar 

Estações de 
Medições e 
Medições



Estação de Medições

 Variáveis Medidas38

Cadastrar as séries

P
ro

je
to Criar 

Estações de 
Medições e 
Medições

Identificar as variáveis 
que pertencem àquele 
estação de medição

Selecionar variáveis da 
estação de medição



Sistema de Medições
 Valores das variáveis

39 Ações adicionais.

P
ro

je
to Criar 

Estações de 
Medições e 
Medições

Entrar com data e 
valor da variável

Definir variável e 
unidade de 

medida

Visualização dos 
dados

Gráfico da série 
de dados

Mostrar as 
classses



Sistema de medições: mostrar classes
40

Escolher classes a 
serem mostradas



Sistema de Medições
 Valores das variáveis41

Séria relativa aos valores 
da função utilidade.

P
ro

je
to Criar 

Estações de 
Medições e 
Medições

Gráfico da função utilidade 
associada a série de dados



Sistema de Medições
 Valores das variáveis

42
Curva de probabilidade 

da série.

P
ro

je
to Criar 

Estações de 
Medições e 
Medições

Gráfico da curva de probabilidade 
associada a série de dados



Sistema de Medições
 Valores das variáveis43

Mudar unidade
da série.

P
ro

je
to Criar 

Estações de 
Medições e 
Medições



Sistema de Medições
 Valores das variáveis44 Tipos de arquivos

Importar de 
arquivo.

P
ro

je
to Criar 

Estações de 
Medições e 
Medições

Importar 
dados com 
ctrl c+ ctrl v 



Sistema de Análise

 Grupos de Análise45

Grupos de análise que se 
enquadram, no seu 

problema, os índices e 
indicadores.

P
ro

je
to Criar 

Indicadores 
e Índices



46

Sistema de Análise
 Indicadores > Definir Indicador

Tem 3 grupos de 
cálculo: 

Estatístico, Risco e 
Outros

Aqui escolhe a 
fórmula para 

calcular o 
indicador

Aqui escolhe  se 
aplica na série de 
dados, os valores 

da função 
utilidade ou das 

classes

Seleciona tipo de 
cálculo

Aqui é o nome que 
você atribuiu ao grupo 

de índices e 
indicadores



Tipos de cálculo para indicadores

 Estatístico

 Somatório

 Média

 Moda (falta na versão PC)

 Mediana (falta na versão PC)

 Valor máximo

 Valor mínimo

 Desvio Padrão

 Variância e Covariância

 Correlação (5 tipos de casos) => requer 2 séries de dados

 De Risco => requer 2 séries de dados

 Confiabilidade

 Resiliência

 Vulnerabilidade

47



48

Escolhe tipo de 
cálculo



Sistema de Análise
 Indicadores > Definir Indicador

49

Tipo de cálculo associado 
aquele indicador, 

dependente do grupo 
escolhido.

Escolhendo o grupo de 
tipo de cálculo estatístico.

P
ro

je
to Criar 

Indicadores 
e Índices



Sistema de Análise
 Indicadores > Definir Indicador50

É necessário estar 
dentro de um 

projeto.

Definir as variáveis 
envolvidas naquele 
indicador, quando 

necessário.

P
ro

je
to Criar 

Indicadores 
e Índices

Escolha 
variável



Sistema de Análise
 Índices > Definir Índice

51

Adicionar os 
componentes ao índice 

(sub-índices e 
indicadores)

Sempre escolher antes na 
tabela de dados

P
ro

je
to Criar 

Indicadores 
e Índices



Tipos de cálculo para índices

 Estatísticos

 Média aritimética ponderada

 Média geométrica poderada

 Média harmônica ponderada

 Maior

 Menor

 Desvio padrão

 Variância

 Risco

 Sustentabilidade

 Outros

 somatório

 Normas 2 e n

 taxas

52

Escolhe tipo de 
cálculo



Sistema de Análise
 Índices > Definir Índice

53

No momento do cadastro 
escolher se será (sub) 
índice ou indicador.

P
ro

je
to Criar 

Indicadores 
e Índices

Selecionar o indicador ou 
(sub) índice

Atribuir peso

Visualização da composição 
do novo índice



Exemplo: IQA – Índice da qualidade da água
54

PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA PESO (w)

Oxigênio dissolvido 0,17

Coliformes termotolerantes 0,15

Potencial hidrogeniônico - pH 0,12

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO5,20 0,10

Temperatura da água 0,10

Nitrogênio total 0,10

Fósforo total 0,10

Turbidez 0,08

Resíduo total 0,08

- FAZ USO DE INDICADORES, USANDO AS FUNÇÕES UTILIDADE PARA PARÂMETROS
DE QUALIDADE DA ÁGUA

- UTILIZA MÉDIA GEOMÉTRICA PONDERADA PARA DETERMINAR O IQA 

OBS:
Faria mais sentido utilizar
a classe associada ao valor
do parâmetro de qualidade
da água. Utilizaria a função
MAIOR, no cálculo do índice,
e já proveria a classe
da água (segundo o CONAMA). 

Isso só é possível no RIOSS  



Sistema de Análise
 Indicadores > Calcular Indicador

55

É necessário estar dentro 
de um cenário para 

calcular um indicador, 
bem um índice.

Após definir o indicador e 
tipo de cálculo, clicar em 

calcular. Aqui vai pedir 
para indicar onde estão 

os dados do cenário.

C
e

n
á

ri
oCalcular 

Indices e 
Indicadores

Se não quiser calcular, 
um valor pode ser 

fornecido



Sistema de Análise
 Indicadores > Calcular Indicador

56

Definir a estação, a 
variável e o período 

para o cálculo.

Clicar em escolher 
variáveis a realização 

do cálculo.

C
e

n
á

ri
o Calcular 

Indices e 
Indicadores

Para análise de risco 
precisa de uma série de 

dados de referência



Sistema de Análise
 Índices > Calcular Índice

57

Depois de ter calculado 
todos indicadores que 

compõem o índice, 
escolha o cenário e tipo e 

índice

C
e

n
á

ri
o Calcular 

Indices e 
Indicadores

Calcular 
índice para 
o cenário



Visão geral de indicadores e índices
58



Visualizando indicadores e índices graficamente
59

Pode dimensionar 
áreas que quer 

ver (arrastar)



Pode configurar as visualizações
60

Pode-se 
configurar o que 

e como 
visualizar 



Análise hierárquica com índices61

Índice 
geral

Sub-
índice 1

Sub-
índice 1.1

Indicador 
1.1.1

Indicador 
1.1.2

Sub-
índice 1.2

Indicador 
1.2.1

Indicador 
1.2.2

Indicador 
1.2.3

Sub-
índice 2

Indicador 
2.1

Indicador 
2.2

Indicador 
1



62

O RIOSS mostra a 
estrutura hierárquica 

dos índices



Sistema de análise
63

P
ro

je
to Criar 

análise 
multi-
criterial

 Análise Multicriterial e Multidecisor – Nova Análise

Cadastrar

Selecionar

Dimensões
Critérios
Usuários

Selecionar
Método
MultidecisorP

ro
je

to Selecionar 
método 
multi-decisor
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Sistema de 
análise

 Análise Multicriterial

 Cadastrar Decisores

Cadastrar
Decisor

Selecionar

Atribuir 
Peso

P
ro

je
to Criar 

decisores e 
pesos

Já existe 
como 

cliente?
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Sistema de análise
 Análise Multicriterial

 Cadastrar Dimensões

Cadastrar

Selecionar

Permite 
Análise

Hierárquica

P
ro

je
to Criar 

dimensões e 
pesos

Atribuir
Pesos
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Sistema de análise
 Análise Multicriterial

 Cadastrar Dimensões

P
ro

je
to Criar 

dimensões e 
pesos

Selecionar
Decisor

Selecionar

Atribuir 
Peso
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Sistema de análise
 Análise Multicriterial

 Cadastrar Critérios

Cadastrar

Selecionar

Estabelecer 
Função de 
Preferência

Associar a 
indicador 
ou índice

Deseja 
maximizar 

ou minimizar

MÉTODO
PROMETHEE

Atribuir
Pesos

P
ro

je
to Criar critérios 

e pesos

Associar a 
dimensão

P
ro

je
to Criar 

Funções de 
Preferência
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Sistema de análise
 Análise Multicriterial

 Cadastrar Critérios

P
ro

je
to Criar critérios 

e pesos Selecionar
Decisor

Selecionar

Atribuir 
Peso
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Sistema de análise
 Análise Multicriterial

 Síntese Geral
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