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COMPARAÇÃO DE ALGORITMOS EVOLUCIONÁRIOS NA 
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RESUMO: O SMAP (Soil Moisture Procedure) é um modelo conceitual de transformação 
chuva-vazão que simula o ciclo hidrológico simulando uma série de reservatórios lineares. A 
utilização do modelo é amplamente difundida no Brasil e um dos pontos bastante estudados é a 
calibração dos parâmetros, seja automática ou manual. 

Este artigo apresenta a comparação dos resultados da aplicação de três algoritmos 
evolucionários na otimização automática do SMAP: Differential Evolution, Particle Swarm 
Optimization e Algoritmos Genéticos. Uma interface gráfica foi criada para auxiliar na otimização e 
simulação do modelo. O modelo foi aplicado a uma bacia da região sul do Brasil, para calibração e 
sua validação utilizando os três algoritmos. A validação do resultado da calibração nas simulações é 
avaliada através de medidas estatísticas. 

 

ABSTRACT : The Soil Moisture Accounting Procedure (SMAP) is a conceptual rainfall-
runoff model that simulates the hydrologic cycle as a set of linear reservoirs. SMAP is widely used 
in Brazil and its calibration process has been studied by various authors since it was created. 

For the calibration process, three evolutionary optimization algorithms were used: Differential 
Evolution, Genetic Algorithms and Particle Swarm Optimization. A user interface was built to 
guide the optimization and simulation process of SMAP model. The calibration was applied on a 
watershed in South Brazil and results of each algorithm were compared using statistical measures. 
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1 Introdução 

 

O SMAP ‘(Soil Moisture Account Procedure) foi proposto por Lopes et al. (1982) e tem sido 

amplamente utilizado desde a sua publicação no Brasil. Em modelos do tipo chuva-vazão o 

processo de calibração sempre foi considerado difícil e delicado e algumas vezes pode se constituir 

em limitação para a utilização do modelo. Por este motivo, trabalhos foram publicados com o 

objetivo de avaliar a calibração automática do SMAP. 

Azevedo et al. (1992) sugere a utilização de técnicas de Expert Systems para auxilio na 

calibração do SMAP versão mensal. Porto e Lopes (1991) utilizaram técnicas de programação não 

linear para fazer a calibração. Já Nascimento et al (2007), propõem a utilização de algoritmos multi-

objetivo, MOPSO – Multi-Objective Particle Swarm Optimization para a calibração do modelo. 

Porto et al. (2008) utilizaram uma variação do algoritmo genético para a otimização do SMAP e 

avaliou diferentes funções objetivos.  

Na ultima década os algoritmos evolucionários tem sido aplicados de forma bem sucedida em 

problemas de recursos hídricos, como: otimização de sistemas de reservatórios, alocação de água, 

calibração de modelos hidrológicos, entre outros. 

Este artigo apresenta a comparação de três algoritmos evolucionários aplicados à calibração 

automática do SMAP. Os dois algoritmos apresentam bons resultados para a calibração deste 

modelo em potencial. Os algoritmos utilizados foram o Differential Evolution (DE), Particle Swarm 

Optimization (PSO) e o Algoritmo Genético (AG). 

Os três algoritmos testados apresentaram bons resultados para a calibração do estudo de caso 

apresentado. Os valores dos parâmetros dos algoritmos (DE, PSO e AG) são sugeridos com base na 

calibração realizada. 

 

2 Algoritmos Evolucionários 

 

Os algoritmos evolucionários são utilizados para procurar soluções de problemas complexos 

ou com espaço de soluções grandes (espaço de busca), Estes são capazes de otimizar problemas que 

dificilmente seriam  otimizados com técnicas convencionais, como programação linear e não-linear. 
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Os algoritmos evolucionários utilizados neste estudo são o Differential Evolution (DE), 

Particle Swarm Optimization (PSO) e o Algoritmo Genético (AG). Estes três algoritmos foram 

escolhidos por serem de fácil implementação e comprovadamente aplicáveis a problemas de 

recursos híbridos e modelos matemáticos hidrológicos. Estes algoritmos de otimização são baseados 

em populações e utilizam operadores de seleção, mutação e cruzamento para realizar a busca do 

valor ótimo da função objetivo, Simonovic (2008). A seguir é feita uma breve descrição dos 

algoritmos aplicados neste estudo. 

 

2.1 Differential Evolution - DE 

O Differential Evolution (DE) foi proposto por Rainer Storn e Kenneth Price (Price e Storn, 

1997) e é um dos algoritmos evolucionários mais recentes para solução de problemas de otimização 

com valores reais. O DE utiliza um operador de mutação simples baseado nas diferenças entre os 

pares de solução (também chamado de vetores) com o objetivo de encontrar a direção de busca com 

base na distribuição de soluções na população corrente. 

Diferentemente do Algoritmo Genético, que depende fortemente do operador de cruzamento, 

o DE utilizada mutação como o mecanismo principal de busca, e a seleção para indicar a direção 

dentro da região viável do espaço de decisão. 

O DE é baseado em populações e utiliza Np variáveis e D vetores de parâmetros para cada 

geração. A população inicial é gerada aleatoriamente, se nenhuma informação a respeito do 

problema esta disponível. Caso seja possível obter alguma informação do estado inicial do 

problema, a população é gerada introduzindo perturbações aleatórias nesta solução inicial. 

A idéia básica do DE é um novo esquema para a geração do chamado vetor de testes. O DE 

gera este novo vetor a partir de dois membros da população. Se o vetor de testes possui um valor de 

função objetivo superior a um vetor predeterminado da população, este substituirá o vetor ao qual 

esta sendo comparado. Além disso, a cada geração o vetor com a melhor função objetivo é sempre 

avaliado para manter o registro do progresso que é feito durante o processo de otimização. Utilizar a 

informação da distância e direção da população para gerar derivações randômicas resulta em um 

esquema adaptivo com propriedades excelentes de convergência (Price et al., 2005). 

A implementação original do DE mantém um par de vetores da população, ambos contendo 

Np parâmetros e dimensão D, com valores de parâmetros (ou variáreis) em representação real. A 

população corrente, representada por P é composta por vetores, Xi,g, equação ( 1 ), Pu representa a 

população de teste que é composto por vetores de teste, representados por Ui,g, equação ( 2 ). 
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A população inicial é gerada aleatoriamente a partir dos limites mínimos e máximos de cada 

variável de decisão (caso não exista informação do problema disponível), conforme equação ( 3 ). 

1,...,1,0,)(*)1,0( ,,,0,, −=+−= Djbbbrandx LjLjUjii  ( 3 ) 

No DE a mutação é utilizada para criar uma população de Np vetores de teste. A formulação 

original utiliza três vetores escolhidos aleatoriamente para criar o vetor mutante Vi,g, como descrito 

na equação ( 4 ). O fator F utilizado é um numero real, geralmente entre 0 e 1 (Vassan e Simonovic, 

2008) e determina a evolução da população ao longo das gerações. Os índices dos vetores r0, r1, r2 

são escolhidos aleatoriamente, da posição 0 à Np-1, a cada mutação, e são diferentes entre si e do 

vetor atual i. 

1,...,1,0),(* ,2,1,0, −=−= DjXXFXV grgrgrgi  ( 4 ) 

Após a mutação, um cruzamento uniforme é aplicado aos vetores de teste gerados na 

mutação, como descrito na equação ( 5 ). A probabilidade de cruzamento CR, determina o número 

ou fração dos parâmetros utilizados para o processo. Para determinar se um parâmetro (ou variável) 

será considerada para o cruzamento, um numero randômico é gerado entre 0 e 1, e comparado à 

probabilidade de cruzamento Cr,. Se Cr é maior que o numero randômico gerado, o parâmetro vi,j,g 

é utilizado para compor o vetor de testes, caso contrario, o parâmetro xi,j,g é utilizado. Além disso, o 

parâmetro jrand, selecionado aleatoriamente para comparação, é excluído do vetor de testes para 

garantido que o parâmetros xi,g não seja duplicado. 
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O processo de seleção consiste em verificar se o vetor Ui,g tem um valor de função objetivo 

melhor que o vetor Xi,g com o qual é comparado, equação ( 6 ).  
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A Figura 1 apresenta o esquema geral do algoritmo DE e apresenta o processo de otimização 

descrito acima.  
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Figura 1 – Gráfico representando o esquema do DE, Fonte: Price et al. (2005) 

 

A convenção geral usada por diferentes variantes do DE é DE/α/β/γ, onde α representa o vetor 

a ser perturbado (selecionado aleatoriamente), β o numero de vetores considerados para a mutação e 

γ o tipo de cruzamento utilizado (pode ser exp: exponencial ou bin: binomial). 

A variante descrita acima é denominada “DE/rand/1/bin”, também conhecida como DE 

clássico, e é a estratégia original proposta por Price e Storn (1997). Os mesmos autores propuseram 

outras estratégias, listadas a seguir: DE/best/1/exp; DE/rand/1/exp; DE/rand-to-best/1/exp; 

DE/best/2/exp; DE/rand/2/exp; DE/best/1/bin; DE/rand/1/bin; DE/rand-to-best/1/bin; DE/best/2/bin; 

DE/rand/2/bin. Entretanto, como observado por Vassan e Simonovic (2008), a estratégia 

DE/rand/1/bin parece sempre obter os melhores resultados para a maioria dos problemas. Neste 

trabalho foi utilizada a variante DE/best/1/bin que apresentou os melhores resultados para a 

calibração do modelo. 

Mais detalhes relacionados ao algoritmo DE podem ser encontrados em Price e Storn (1997), 

Price et al. (2005) e Chakraborty (2008). 
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2.2 Particle Swarm Optimization - PSO 

O Particle Swarm Optimization (PSO) foi inicialmente proposto por James Kennedy e 

Russell C. Eberhart em 1995 (Kennedy e Eberhart 1995), e é baseado na analogia com a formação 

de vôo de um bando de pássaros. Assim como o DE e AG, o PSO é baseado em uma população, ou 

conjunto de partículas que formam a população, no qual as soluções “ótimas” são procuradas 

através da combinação do aprendizado individual e comportamento social.  

Existem algumas variações do algoritmo PSO, porém a formulação básica proposta por 

Kennedy e Eberhart (1995) é apresentada na equação ( 7 ) e equação ( 8 ): 

))()((**))()((**)(*)1( 2211 txtPgrctxtPrctvwtv ii −+−+=+  ( 7 ) 

)1()()1( ++=+ tvtxtx iii  ( 8 ) 

Onde w é o coeficiente de inércia que possui um papel importante para determinar se a busca 

será em torno de um ótimo local (valores baixos de w) ou global (para valores mais elevados), c1 e 

c2 são constantes que variam de 1,5 to 2,0, com a soma não maior que 4, r1 e r2 são números 

aleatórios uniformemente distribuídos no intervalo de 0 a 1. P é a melhor posição da partícula t até 

o momento, também denominada melhor posição local, Pg é a partícula com a melhor posição 

global de todas as partículas, até o momento, xi(t) é o vetor da posição da partícula i, e vi(t) é a 

velocidade da partícula i.  

O valor do coeficiente w parece ser o que mais afeta o desempenho do PSO (Coello Coello et 

al., 2004). Alguns autores recomendam iniciar a otimização com valores mais elevados de w e 

diminuir este valor ao logo da otimização. Os valores sugeridos para w são entre 0,4 to 1,4. Mais 

detalhes do PSO podem ser vistos em Coello Coell et al. (2004) e Baltar (2007). 

 

2.3 Algoritmo Genético - AG 

O Algoritmo Genético (AG) é baseado nos mecanismos de seleção natural e foi proposto por 

Goldberg (1989). O AG funciona com uma população inicial, formada por cromossomos, que por 

sua vez são formados pelos genes (variáveis de decisão). Os cromossomos podem ter representação 

binária ou real, definindo assim dois tipos de algoritmos, os de representação real e de 

representação binária. Neste trabalho foi utilizado um algoritmo com representação real.  

No AG existem três operadores: seleção, cruzamento e mutação, para gerar a nova população 

de indivíduos filhos a partir da população dos pais.  

O operador de seleção é usado para selecionar os cromossomos aos quais serão aplicados os 

operadores de cruzamento e mutação. Existem diferentes operadores de seleção (Deb, 1999), e em 

geral cromossomos com valor maior de função objetivo têm maiores chances de serem selecionados 
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e sobreviver. Uma das dificuldades dos algoritmos de otimização baseados em população é que uma 

vez que a busca encontra um valor de ótimo local, a busca pode se concentrar em torno desta região 

(Deb, 1999).  

O algoritmo genético utilizado neste trabalho foi baseado no código disponível em Deb 

(2008) e Deb e Berger (2001). O operador de cruzamento é o Simulated Binary Crossover (SBX, 

Deb e Berger, 2001) que utiliza uma distribuição de probabilidades em torno de dois pais para criar 

as soluções filho. Diferentemente de outras implantações de algoritmos genéticos baseados em 

números reais, esta versão procura simular a distribuição de probabilidades utilizada na versão com 

codificação binária. 

Existem dois aspectos importantes que fazem com que esta versão do algoritmo (com 

operador SBX) seja mais eficiente: soluções filho são geralmente geradas mais próximas aos pais; e 

a distribuição das soluções filho é proporcional à distribuição das soluções pais (Deb e Berger, 

2001). 

Após a seleção e cruzamento a mutação é realizada para preservar a diversidade da 

população. A probabilidade de mutação deve ser mantida baixa, pois valores altos podem 

comprometer soluções boas (Deb, 1999). 

 

3 A formulação do Modelo SMAP 

 

O modelo SMAP foi originalmente desenvolvido por Lopes et al. (1982) com o objetivo de 

criar uma estrutura simples e capaz de ser utilizado e operado em regiões com escassez de dados. 

A estrutura do modelo é representada por três reservatórios que representam o 

armazenamento superficial, camada superior do solo e armazenamento subterrâneo, conforme 

Figura 2. A versão apresentada a seguir corresponde ao intervalo de tempo diário, lembrando que a 

versão horária e mensal são semelhantes. Caso haja interesse o leitor deve se referir a Lopes et al. 

(1982) para mais detalhes. 
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Figura 2 – Estrutura do modelo SMAP - Fonte: Lopes et al. (1982) 

 

O armazenamento superficial (Rsup) pode ser matematicamente escrito por: 

EdEs
dt

dR −=sup
 ( 9 ) 
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Onde Es representa o escoamento superficial direto, obtido pelo método do Soil Conservation 

Service (SCS), Ed a vazão de depleção do escoamento superficial direto, P a precipitação, AI: 

abstração inicial para o método do SCS, S a abstração potencial, também para o método do SCS. Ed 

é definido como função do nível do reservatório superficial (Rsup) e K2t o coeficiente de depleção 

do reservatório superficial, como definido em Lopes (1982). Todas as unidades são em mm, exceto 

por dt e K2t, que possuem dimensão de tempo (dia).  

O reservatório da camada superior do solo (Rsolo) pode ser matematicamente escrito como: 

cErEsP
dt

dRsolo
Re−−−=  ( 12 ) 
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EsPIN −=  ( 17 ) 

Onde P e Es conforme definidos acima, Er é a taxa de evapotranspiração, Rec é a recarga do 

reservatório do subsolo, Crec o coeficiente de recarga do reservatório do subsolo, IN é definido 

como a diferença entre P e Es e é a parcela da precipitação que infiltra, TU o teor de umidade do 

solo, STR a capacidade de campo máxima do solo e Capc a capacidade de campo máxima do solo 

em porcentagem (Lopes et al. 1982). 

O reservatório do subsolo (Rsub) pode ser escrito matematicamente: 

Ebc
dt

dRsub −= Re  ( 18 ) 

)/1(5.0)1( KktKkcomKkRsubEb =−×=  ( 19 ) 

Onde, Eb a vazão do escoamento de base e Kkt é o coeficiente de depleção do reservatório do 

subsolo, como definido em Lopes et al.(1982). 

CVEdEbQM ×+= )(  ( 20 ) 

Onde CV é o coeficiente de conversão de mm para m3/s, e QM é a vazão na saída da bacia. 

 

4 Metodologia 

 

O modelo criado consiste em um programa computacional com interface amigável que integra 

uma base de dados necessária para o modelo e os algoritmos de otimização. Esta interface gráfica, 

cuja tela é exibida na Figura 3 também é responsável pela apresentação dos resultados em forma de 

gráficos e tabelas.  

 

 

Figura 3 – Tela principal do SMAP.Net 
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4.1 Calibração 

Para avaliar o processo de calibração automática, cinco funções objetivo (FO) foram 

implementadas no programa computacional. Estas são descritas a seguir (Cunderlik e Simonovic, 

2004, 2005 e USACE, 2001): 

- Soma quadrática das diferenças (SSR): Esta função objetivo compara os desvios quadráticos 

entre a vazão observada e calculada a cada intervalo de tempo. Esta função objetivo dá ênfase às 

diferenças maiores, equação ( 21 ). 

- Soma dos Erros quadráticos médios com pesos (PWRMSE): Esta função objetivo é idêntica 

à SSR, e também considera o quadrado das diferenças entre vazão observada e calculada. A cada 

intervalo de tempo é atribuído um peso proporcional à magnitude da vazão calculada. Assim vazões 

maiores que a vazão média observada recebem um peso maior que 1,0, e menores que a média, um 

peso menor que 1,0, equação ( 22 ). 

- Soma dos Erros Absolutos (SAR): Esta função objetivo apenas compara a vazão observada e 

a calculada a cada intervalo de tempo, dando pesos iguais aos erros, equação ( 23 ). 

- Erro em Porcentagem da Vazão de Pico (PEPF): esta função objetivo compara apenas o pico 

da vazão, não levando em conta o volume ou tempo do pico, equação ( 24 ). 

- Erro em Porcentagem do Volume (PEV): Esta função objetivo considera apenas o volume 

total e não leva em conta a magnitude e tempo da vazão de pico, equação ( 25 ). 

As funções objetivo SSR, PWRMSE e SAR são implicitamente uma medida da magnitude 

dos picos das vazões, volumes e tempo do pico dos hidrogramas calculados e observados. As 

equações para cada uma das funções descritas são mostradas na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Equações das funções objetivo 

Função Objetivo Equação  

SSR ∑
=
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Onde: N é o numero de intervalos de tempo, QO(t) e QM(t) são a vazão observada e calculada, 

respectivamente, t intervalo de tempo, QO(peak) e QM(peak) são a vazão média observadas e 

calculada no instante do pico, respectivamente, VO e VM, são os volumes observados e calculados, 

respectivamente e a QOA é a vazão média observada. 

 

Algumas medidas estatísticas foram utilizadas para avaliar, tanto a calibração do modelo, 

quanto a validação da calibração. As seis medidas estatísticas são descritas detalhadamente em 

Cunderik e Simonovic (2004). São elas: erro em porcentagem na vazão de pico (PEPF), equação ( 

24 ); erro em porcentagem no volume total do hidrograma (PEV), equação ( 25 ); coeficiente de 

correlação linear (CORR), equação ( 26 ); bias relativo (RBIAS), equação ( 27 ); soma dos erros 

relativos quadráticos médios com pesos, equação ( 28 ); e o erro quadrático relativo médio, equação  

( 29 ). As equações de cada medida são exibidas na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Equações das medidas estatísticas utilizadas 

Medida Estatística Equação  
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Onde: N é o numero de intervalos de tempo, QO(t) e QM(t) são a vazão observada e calculada, 

respectivamente, t intervalo de tempo, QOA e QMA são as vazões médias observadas e vazão média 

calculada, respectivamente e VO e VM, são os volumes observados e calculados, respectivamente. 

 

5 Resultados e Discussão 

5.1 Estudo de caso 

Para o estudo de caso foi utilizada a bacia do Rio Piriqui no estado do Paraná, como mostrado 

na Figura 4. Esta bacia possui em torno de 2.901 km2, e se trata de um tributário do Rio Paraná.  

O clima da região é tropical/subtropical que recebe em média 1.500 mm de precipitação por 

ano. As séries de vazão observadas, dados de chuva e evaporação foram obtidos do Sistema de 

Informações – Hidroweb, da Agência Nacional de Águas (ANA). Na Figura 4 também pode ser 

visualizada a localização dos postos de chuva e vazão utilizados no estudo. 
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Figura 4 – Bacia do Rio Piriqui no estado do Paraná 

 

5.2 Calibração do SMAP 

Para a calibração automática foi utilizado o perídio de dados de 1/8/1998 até 30/11/1998, 

conforme (Tabela 3). Os resultados dos três algoritmos foram comparados utilizando as medidas 

estatísticas apresentadas nas equações ( 26 ) a ( 29 ), bem como o valor da função objetivo 

empregada. 

Os resultados para a função objetivo SSR equação ( 21 ) são exibidos na Tabela 3. Na Tabela 

4 são exibidos os valores obtidos para os parâmetros de calibração do SMAP, quais sejam: 

capacidade máxima de saturação do solo (STR em mm), coeficiente de recarga subterrânea (CRec), 

coeficiente de ajusta da evapotranspiração (ECoef), coeficiente de depleção do reservatório 

superficial (Kkt) e coeficiente de depleção do reservatório do subsolo (K2t). No programa 

computacional é possível selecionar quais parâmetros serão calibrados. 

Os três algoritmos testados obtiveram resultados muito próximos, tanto com relação à função 

objetivo, quanto aos valores das medidas estatísticas e parâmetros de calibração do modelo. O AG 

apresentou resultados ligeiramente diferentes dos outros dois algoritmos, tanto para os parâmetros 

de calibração quanto para as medidas estatísticas. Isso pode ser explicado pela limitação do número 

de gerações que nos três algoritmos foi limitada a 300 gerações neste estudo.  
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Tabela 3 – Valores da Função Objetivo e Medidas Estatísticas com Função Objetivo SSR 

 DE AG PSO 

Função Objetivo – SSR 5,936695e10 5,936696 e10 5,936695 e10 

PEPF (%) 11,7728 11,7833 11,7728 

PEV (%) 2,6923 2,6491 2,6923 

CORR 0,9608 0,9608 0,9608 

RBIAS (%) 4,0555 4,0715 4,0555 

RRMSE (%) 15,6145 15,5683 15,6145 

RPWRMSE (%) 16,0698 16,0206 16,0698 

 

Tabela 4 – Valores dos parâmetros de calibração com Função Objetivo SSR 

Parâmetro DE GA PSO 

STR (mm) 185,1066 185,037 185,1064 

Crec 7,6114 7,6179 7,6114 

ECoef 0,9578 0,9577 0,9578 

Kkt 34,7326 34,7467 34,7327 

K2t 1,9181 1,9182 1,9182 

 

Como os parâmetros dos modelos obtidos para os três algoritmos são todos muito próximos, 

no gráfico da Figura 5 é mostrado a comparação dos hidrogramas de vazão observada e calculada 

pelo algoritmo DE e da função objetivo SSR, no qual é possível verificar o bom ajuste obtido na 

calibração do modelo. 
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Figura 5 – Gráfico de comparação da vazão observada x vazão otimizada, para a função objetivo SSR e 

Algoritmo DE 

 

Alem da função objetivo SSR, a função objetivo PWRMSE foi aplicada na calibração 

automática do modelo. Os resultados do valor da função objetivo bem como os valores das medidas 

estatísticas são exibidos na Tabela 5. Novamente os resultados são muito parecidos para os três 

algoritmos e a uma pequena diferença pode ser notada nos resultados do AG. 

Na Figura 6 é apresentado um gráfico de evolução do valor da função objetivo (PWRMSE) ao 

longo das gerações. O objetivo deste gráfico e destacar a tendência observada no desenvolvimento 

deste trabalho, no qual o algoritmo DE sempre convergiu mais rapidamente que o PSO e o AG. Esta 

tendência foi observada independe da função objetivo utilizada e do intervalo de tempo 

considerado. 

 

Tabela 5 – Valor da Função Objetivo e Medidas estatísticas para calibração com a  Função Objetivo 

PWRMSE 

 DE GA PSO 

Função Objetivo – PWRMSE 281,70042 281,70044 281,70042 

PEPF (%) 13,1658 13,1697 13,1658 

PEV (%) 1,716 1,7113 1,716 

CORR 0,9609 0,9609 0,9609 

RBIAS (%) 3,6183 3,6132 3,6183 

RRMSE (%) 15,496 1,.4958 15,496 

RPWRMSE (%) 15,8646 15,8643 15,8646 
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Figura 6 – Evolução do valor da função objetivo para os três algoritmos com Função Objetivo PWRMSE 

 

5.3 Verificação da calibração 

O processo de verificação da calibração realizada foi feita no próprio modelo computacional 

criado. Foi considerado um período de dados de dois anos para esta verificação, de 01/08/2000 a 

31/08/2002. Na Tabela 6 são mostrados os resultados das medidas estatísticas para a simulação do 

período de verificação. O valor de 32% de PEFF indica que o modelo subestima os picos de vazão, 

porém, o valor baixo de RBIAS e erro percentual em volume (PEV) indicam um bom ajuste 

sistemático. A Figura 7 apresenta o gráfico da comparação dos hidrogramas gerados. 

 

Tabela 6 – Valores das medidas estatísticas para o período de verificação do modelo 

Parâmetros Valor 

PEPF (%) 32,6879 

PEV (%) 5,1265 

CORR 0,7927 

RBIAS (%) 1,026 

RRMSE (%) 44,7814 

RPWRMSE (%) 44,1607 
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Figura 7 – Gráfico de comparação da Vazão Observada e Calculada para o período de verificação da 

calibração do Algoritmo DE 

 

Na Figura 8 é apresentado o gráfico da dispersão da vazão observada com relação à vazão 

calculada que confirma o bom ajuste da calibração. Percebe-se também que alguns valores maiores 

têm dispersão grande, o que confirma o valor alto do erro em porcentagem do volume de pico 

(PEPF).  

 

 

Figura 8 – Gráfico de dispersarão da Vazão Observada x Vazão Calculada  
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5.4 Resumo dos parâmetros utilizados nos algoritmos 

Na Tabela 7 são apresentados os parâmetros dos algoritmos evolucionários utilizados neste 

estudo. Além do estudo de caso apresentado, outras aplicações foram feitas, de forma bem sucedida 

com os parâmetros sugeridos (Araujo et al., 2009).  

 

Tabela 7 – Valores dos Parâmetros sugeridos para os algoritmos utilizados 

Algoritmo Parâmetro Valor 

DE Estratégia DE/best/1/bin 

Cr 0,8 

F 0,9 

Tamanho da População (Np) 10 * Número de Variáveis 

 Número Máximo de Gerações 300 

PSO w 0,6 

c1 1,8 

c2 1,8 

Tamanho da População 10 * Número de Variáveis 

Número Máximo de Gerações 300 

AG Probabilidade Mutação 0,95 

Probabilidade de Cruzamento 0,05 

Tamanho da População 10 * Número de Variáveis 

Número Máximo de Gerações 300 

 

6 Conclusão 

Neste trabalho foram implementados e comparados três algoritmos evolucionários na 

calibração automática do modelo chuva-vazão, SMAP. Os três algoritmos testados, DE, PSO e AG 

apresentaram valores muito próximos de função objetivo para o estudo de caso selecionado. No 

estudo de caso apresentado foi aplicada a versão diária, porém o modelo computacional descrito no 

artigo é preparado para operar na versão mensal e horária. 

Observou-se que os três algoritmos são aptos para utilização na calibração do SMAP e 

representam uma boa alternativa para utilização e/ou acoplamento de modelo chuva-vazão em 

Sistema de Suporte a Decisões, sem a necessidade da utilização de programas externos como 



 

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 19 

editores de planilhas eletrônicas que possuam capacidade de realizar otimização de problemas não 

lineares.  

Destaca-se o potencial do algoritmo DE que apresentou o melhor desempenho dentre os três 

estudados e converge mais rapidamente para uma solução ótima. Porém, como o número de 

variáveis de decisão para este problema é pequeno, os outros dois algoritmo estudados (PSO e AG) 

sempre devem ser considerados como boas alternativas.  
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