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Abstract: In many engineering applications it is needed to find 

the ideal solution for non-linear, multimodal and highly complex 
constraints problems. Conventional optimization techniques, 
based on derivate and gradients, generally do not work well for 
problems like that, especially for the bigger ones. Recently, bio-
inspired metaheuristic algorithms have been used to solve 
complex problems, and they have been surprisingly efficient at 
that. This paper presents a hybrid version between Flower 
Pollination Algorithm (FPA) and Clonal Selection Algorithm 
(CLONALG) to solve the transmission expansion planning 
problem. The goal of this problem is to find the electrical circuits 
that should be built to minimize the investments and operation 
costs while supplying the expected demand for a given planning 
horizon. Based on flower reproduction, FPA simulates the 
pollination process that happens in nature. The clonal selection 
operator, giving by CLONALG, is incorporated in the standard 
FPA to improve the local search process by cloning the most 
attractive solutions. The proposed methodology was verified in 
the Garver and South Brazilian systems and the results show that 
the hybridized version proposed can find better solutions when 
compared with original FPA, and therefore is a promising 
technique. 
 

Index Terms: Heuristic Algorithms, Power system planning, 
Power transmission.  

I. INTRODUÇÃO 

sistema elétrico brasileiro possui características que o 
tornam único no mundo. O grande potencial existente 

nas bacias hidrográficas incentiva seu aproveitamento para 
geração de energia elétrica. Este fato, aliado com a dimensão 
continental do país e as grandes distâncias existentes entre 
centros geradores e centros de carga, trazem a necessidade de 
uma adequada interligação entre geradores e consumidores, a 
qual é feita através de uma extensa malha de transmissão de 
energia elétrica [1]. 

A fim de se garantir o atendimento aos consumidores com 
o menor custo possível, torna-se necessário analisar as 
diferentes estratégias de expansão do sistema [2]. O problema 
do planejamento da expansão do sistema de transmissão 
consiste em determinar, entre um conjunto pré-definido de 
circuitos candidatos à expansão, aqueles que devem ser 
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construídos de forma a minimizar os custos de investimento e 
operação do  
 
sistema elétrico, suprindo a demanda prevista para um 
horizonte de planejamento [3]. De forma geral, o 
planejamento da expansão do sistema de transmissão pode ser 
classificado em estático, quando o objetivo é determinar onde 
os novos empreendimentos serão construídos, e dinâmico [4], 
o qual determina quando estes empreendimentos devem entrar 
em operação. 

O planejamento estático é um problema de otimização de 
difícil solução, por apresentar algumas peculiaridades, tais 
como: (i) região de solução não convexa, ou seja, possui 
inúmeros pontos de mínimo e máximo locais, o que leva 
grande parte dos algoritmos a convergirem em direção a uma 
solução ótima local; (ii) a natureza combinatória do processo 
de planejamento, que normalmente conduz ao fenômeno da 
explosão combinatorial, referente às alternativas de 
investimento, resultando em um elevado esforço 
computacional; (iii) a existência de sistemas elétricos não 
conexos (ilhados); (iv) problema de programação não linear 
inteira mista (PNLIM), sendo assim de árdua resolução [3], [4] 
e [5]. Estas particularidades ilustram as principais dificuldades 
na elaboração de algoritmos rápidos, eficientes e robustos para 
a resolução do problema da expansão de sistemas de 
transmissão de energia elétrica. 

Em geral, as técnicas de otimização convencionais, 
baseadas em derivada, gradiente e técnicas de decomposição, 
não funcionam bem para problemas altamente restritivos, não 
lineares, multimodais e de larga escala, como é o caso do 
problema da expansão da rede de transmissão de energia 
elétrica. A tendência atual é o uso de algoritmos 
metaheurísticos inspirados na natureza para enfrentar tais 
problemas complexos, e tem sido demonstrado que as 
metaheurísticas são surpreendentemente muito eficientes. Por 
esta razão, a popularidade das técnicas metaheurísticas vem se 
intensificando ao longo dos últimos anos. Assim, a criação de 
novas metodologias, bem como o aprimoramento dos 
algoritmos existentes, é muito importante. 

Diante das questões levantadas, este trabalho propõe um 
método de solução para o planejamento estático da expansão 
do sistema de transmissão através uma técnica Meta-
Heurística. Será apresentada uma versão modificada do 
Algoritmo de Polinização de Flores (FPA) que incorpora o 
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operador de seleção clonal, oriundo do Algoritmo de Seleção 
Clonal (CLONALG). Esta nova versão é chamada aqui de 
Clonal Flower Pollination Algorithm (CFPA). O FPA simula o 
processo de polinização de flores existente na natureza, e o 
operador de seleção clonal é utilizado com o objetivo de 
potencializar o processo de busca local, através da clonagem 
das soluções mais atraentes. Esta estratégia confere maior 
rapidez e eficiência ao processo de otimização, tornando 
possível a obtenção de soluções de melhor qualidade quando 
comparado com o FPA original.  

II. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA 

O problema do planejamento da expansão de sistemas de 
transmissão é um problema de otimização não linear de 
natureza inteira mista. Este problema é tradicionalmente 
modelado pelo fluxo de carga CC [4]. Esta modelagem é 
baseada no acoplamento entre a potência ativa e o ângulo da 
tensão e permite determinar a distribuição dos fluxos de 
potência ativa na rede de transmissão de forma simples, com 
baixo esforço computacional e precisão aceitável [3]. A 
formulação matemática do problema é apresentada a seguir.  
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Onde: 

nr  : Número de geradores fictícios; 
nc  : Número de circuitos candidatos; 

mc  : Custo déficit de energia (US$/MW-ano); 

mr  : Geração da unidade geradora de déficit (MW); 

kc  : Custo da construção do circuito candidato k 
(US$/ano); 

ig  : Geração da unidade geradora na barra i (MW); 
g  : Limite máximo de geração na barra i (MW); 

ir  : Geração da unidade geradora fictícia na barra i 
(MW); 

r  : Limite máximo da geração fictícia na barra i 
(MW); 

kPE
 

: Parâmetro de expansão do circuito candidato k; 

ijf  : Fluxo de potência ativa no circuito i - j (MW); 

ijf  : Limite de fluxo de potência ativa no circuito i - j 
(MW); 

ijγ  : Susceptância do circuito i - j; 

id  : Demanda na barra i (MW); 

 ijθ  : Diferença angular entre as barras i - j; 

E  : Conjunto de circuitos existentes na topologia 
base; 

C  : Conjunto de circuitos candidatos à expansão; 
 

A função objetivo (1) corresponde à minimização da soma 
do custo de investimento referente à expansão do sistema de 
transmissão e do custo do corte de carga. O corte de carga 
pode ser interpretado como uma geração fictícia de potência 
ativa, de alto custo operacional, utilizado para garantir a 
viabilidade do problema, do ponto de vista matemático.  

A equação de restrição do balanço de potência verifica o 
estado da rede e é dada na equação (2). A restrição (3) 
corresponde aos limites de fluxo de potência ativa nos 
circuitos existentes e candidatos, representando assim a 
capacidade de transporte de fluxo das linhas de transmissão. 
As restrições (4) e (5) representam os limites inferiores e 
superiores dos geradores existentes e fictícios. 

A decisão de construir ou não determinado circuito é 
representada pelo parâmetro de expansão (PE) na Equação (6), 
onde o valor nulo deste parâmetro significa a não construção 
do circuito e o valor unitário indicaria a construção. Assim, o 
parâmetro de expansão corresponde a uma variável discreta no 
problema de planejamento. 

Nesta formulação, são considerados dois tipos de circuitos: 
circuitos existentes na topologia base e circuitos candidatos à 
expansão. A equação (7) representa a restrição de fluxo de 
potência ativa para os circuitos existentes. A equação (8), por 
sua vez, é referente à restrição do fluxo de potência ativa para 
os circuitos candidatos. É fácil notar que quando um circuito 
candidato é adicionado à topologia existente, o parâmetro de 
expansão (PE) deve assume valor unitário, e, portanto, a 
equação (8) torna-se idêntica à equação (7), de forma que o 
circuito candidato passa a fazer parte da topologia existente. 

III. METODOLOGIA PROPOSTA 
A técnica de otimização bioinspirada, intitulada Flower 

Pollination Algorithm (FPA), foi proposta por Xin-She Yang 
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em 2012, inspirada no processo de polinização de flores. Do 
ponto de vista da evolução biológica, o objetivo da 
polinização das flores é a reprodução ótima das plantas em 
termos de números, bem como a sobrevivência daquelas mais 
fortes [6]. Isto é, na verdade, um processo de otimização de 
espécies de plantas. 

A polinização pode ser alcançada por autopolinização ou 
por polinização cruzada. A polinização cruzada pode 
acontecer a partir do pólen de uma flor de uma planta 
diferente, ao passo que a autopolinização é a fertilização de 
uma flor com pólen da mesma flor ou de diferentes flores da 
mesma planta. Em relação à forma como o pólen é transferido, 
o processo pode ser classificado como biótico e abiótico. A 
grande maioria das plantas com flores pertencem ao grupo de 
polinização biótica, que ocorre quando o pólen é transferido 
de uma planta para outra através de animais polinizadores, tais 
como insetos, pássaros, morcegos e outros. As demais 
espécies de plantas com flores possuem polinização abiótica, 
não sendo necessária a ação dos polinizadores [7], [8]. Neste 
último caso, o vento e a difusão em água consistem nos 
possíveis vetores de polinização. 

Os animais polinizadores podem desenvolver a chamada 
lealdade de flor, que consiste em uma tendência de que os 
polinizadores visitem exclusivamente certas espécies de flores, 
enquanto ignoram outras espécies. Esta lealdade de flor pode 
ter vantagens evolutivas, uma vez que maximiza a 
transferência de pólen de uma planta para outra de mesma 
espécie, maximizando assim a reprodução das mesmas 
espécies de flores. Da mesma forma, esta tendência traz 
vantagens também para os polinizadores, pois com um custo 
mínimo de aprendizado e de exploração do espaço, eles 
podem ter certeza de que a oferta de néctar está disponível [8], 
[9].  

As características do processo de polinização e do 
comportamento dos animais polinizadores podem ser 
idealizadas como as seguintes regras, segundo [6]: 

• Polinização biótica e cruzada pode ser considerada 
como um processo de polinização global, onde os 
polinizadores realizam os denominados voos de 
Lévy. 

• Polinização abiótica e autopolinização são 
consideradas como polinização local. 

• Lealdade de flor pode ser considerada como a 
probabilidade de reprodução que é proporcional a 
semelhança de duas flores envolvidas. 

• A polinização local e a polinização global são 
controladas por um operador de probabilidade p   ∈ 
[0, 1]. Devido à proximidade física e outros fatores, 
tais como o vento, a polinização local pode ter uma 
significativa fração  p  nas atividades de polinização. 

Por simplicidade, considera-se aqui que cada planta tenha 
apenas uma flor, e cada flor produza somente um gameta de 
pólen. 

A partir das discussões acima e das características 
idealizadas, Yang propôs um algoritmo baseado em 
polinização de flores. Existem duas etapas fundamentais neste 
algoritmo: a polinização global e local. 

Na etapa de polinização global, o pólen das flores é 
transportado por polinizadores e pode viajar a uma grande 
distância, pois os insetos podem frequentemente mover-se por 
grandes extensões, tendo como comportamento os voos de 
Lévy. A primeira regra mais a lealdade de flor podem ser 
representadas matematicamente como: 

 

( )1
*

t t t
i i ix x L x g+ = + −  (9) 

Onde t
ix  é o pólen i  ou o vetor solução ix  na iteração t , 

e *g  é a melhor solução atual encontrada entre todas as 

soluções na atual geração ou iteração. O parâmetro L  é a 
força da polinização, que é, essencialmente, um tamanho de 
passo. Como os insetos podem se mover a uma grande 
distância, com várias distâncias de passo, podemos usar um 
voo de Lévy para imitar essa característica de forma eficiente. 
Ou seja, estabelece-se 0L > a partir de uma distribuição de 
Levy, dada na equação (10). 
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Aqui λΓ  é a função gama padrão, e esta distribuição é 

válida para valores grandes de s 0> . Para este problema, foi 
usado λ = 1,5. 

A polinização local e a lealdade de flor podem ser 
representadas como: 

 

( )1  t t t t
i i j kx x x xε+ = + −  (11) 

 
Onde t

jx  e t
kx  são pólens de flores diferentes da mesma 

espécie de planta. Isto essencialmente imita a lealdade de flor 
em uma vizinhança limitada. Matematicamente, se t

jx  e t
kx  

vem da mesma espécie ou foram selecionados partir da mesma 
população, isto se torna uma varredura aleatória local, se 
considerarmos ε  proveniente de uma distribuição uniforme 
em [0,1]. 

É utilizado um operador de probabilidade ou probabilidade 
de proximidade p  para alternar entre a polinização global 
comum e a polinização local intensiva. Nas simulações 
realizadas, este parâmetro foi feito inicialmente igual a 0,8 e 
apresentou bons resultados. 

As considerações descritas podem ser resumidas no 
fluxograma mostrado na Figura 1. 

O CLONALG (CLONal selection ALGorithm), foi 
originalmente proposto por [12], tendo sido inspirado nos 
princípios imunológicos biológicos. É um algoritmo baseado 
em população de indivíduos, em que a população, chamada de 
repertório, consiste de um conjunto de anticorpos, ou soluções 
para o problema. Os anticorpos são responsáveis pelo 
reconhecimento dos antígenos que, no caso de problemas de 
otimização, correspondem à função objetivo. 
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Figura  1 - Fluxograma do FPA Padrão 

 
O princípio de seleção clonal é baseado na ideia de que 

somente os anticorpos capazes de reconhecer os antígenos irão 
se proliferar, sendo selecionados em detrimento dos demais. 
Os anticorpos selecionados passam por um processo de 
clonagem, ou reprodução celular, sendo geradas cópias destas 
células de modo proporcional à afinidade do anticorpo com o 
antígeno. Durante a reprodução celular, alguns clones passam 
por um processo de mutação somática, que introduz variações 
genéticas na população. O processo de mutação é realizado de 
modo inversamente proporcional à afinidade [12].  

Dadas estas considerações a respeito das características do 
princípio de seleção clonal, o CLONALG faz uso dos 
seguintes mecanismos de evolução da população de 
indivíduos: um mecanismo de competição de indivíduos, 
responsável pela seleção dos mais aptos; e um mecanismo de 
variação genética (mutação) dos indivíduos. A fim de manter a 
diversidade da população, ao final de cada geração, os 
indivíduos de menor afinidade são substituídos por soluções 
aleatórias. Juntos, estes mecanismos colaboram para o 
aumento da afinidade entre o anticorpo e o antígeno que o 
selecionou, levando a população de indivíduos a caminhar 
rumo à solução ótima ou subótima do problema. 

Neste trabalho, a modificação proposta no FPA consiste na 
utilização da característica de competição entre os indivíduos, 

de acordo com o princípio de seleção clonal. Na formulação 
padrão do FPA, o processo de polinização local pode ocorrer 
através de indivíduos de afinidade muito baixa, o que não é 
desejável, já que o objetivo é uma exploração local e 
indivíduos de menor aptidão tendem a ser menos efetivos na 
busca. Deste modo, a proposta é que, antes da aplicação da 
polinização local, os indivíduos da população passem por uma 
etapa de competição entre si e clonagem daqueles de maior 
aptidão. Os menos aptos, ou seja, aqueles que estão distantes 
dos pontos ótimo locais, são descartados nesta etapa e não 
sofrem atualização. Feita a seleção dos indivíduos de maior 
aptidão, o processo de clonagem gera tantos mais clones 
quanto maior a afinidade da solução. Isso garante que, durante 
a polinização local, aquelas soluções de maior aptidão possam 
ser atualizadas em diferentes direções do espaço de soluções, 
potencializando a exploração da vizinhança e aumentando a 
probabilidade de sucesso na obtenção do ponto ótimo.  

Neste ponto, cabe destacar que o algoritmo proposto neste 
trabalho, aqui nomeado Clonal Flower Pollination Algorithm 
(CFPA), utiliza simplesmente a ideia de competição entre os 
indivíduos da população, de forma a potencializar o processo 
de busca local, sendo mais simplificado que o proposto em 
[11]. O fluxograma apresentado pela figura 2 ilustra os passos 
do algoritmo proposto. 
 

 
Figura  2 - Fluxograma do CFPA  Prosposto. 
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IV. ESTUDO DE CASOS 
A metodologia proposta neste trabalho foi verificada nos 

sistemas Garver e Sul brasileiro. Para o sistema Garver foram 
considerados dois casos: no primeiro, o redespacho de geração 
de potência ativa é permitido e no segundo as unidades 
geradoras possuem despachos pré-determinados sendo, 
portanto, um caso mais restritivo. Cada um dos sistemas foi 
avaliado tanto pelo FPA padrão quanto por sua versão 
modificada - CFPA.  

Em todos os casos, adotou-se uma tolerância de 1MW para 
o corte de carga total permitido ao sistema elétrico. Foram 
consideradas 100 flores ou indivíduos compondo a população 
e um número máximo de 100 gerações. 

A seguir, os resultados obtidos são apresentados e 
comparados com os existentes na literatura especializada, de 
modo a avaliar o desempenho do método proposto. 

A.  Sistema Garver 
O sistema proposto por Garver é bastante conhecido na 

literatura especializada. Este sistema é formado por seis 
barras, seis circuitos existentes na topologia base, 15 caminhos 
candidatos à expansão e uma demanda prevista para o 
horizonte de planejamento de 760MW.  

    1)  Caso 1: Sistema Garver com Redespacho de Geração 

Neste caso, o redespacho das unidades geradoras é 
permitido no sistema. Foi considerado um número máximo de 
três expansões por caminho candidato, ou seja, é permitida a 
construção de até três circuitos elétricos em cada rota. A 
seguir são apresentadas as duas simulações para este caso. 

          a)  1ª Simulação: FPA padrão 
Esta primeira simulação é feita utilizando o algoritmo 

originalmente proposto para o FPA. A Tabela 1 apresenta o 
plano final de expansão obtido pelo FPA, isto é, a decisão 
final consiste na construção de três circuitos entre as barras 
quatro e seis, e um circuito entre as barras três e cinco. Tal 
plano de expansão apresenta um custo total de investimentos 
de US$110.000.000,00. A solução ótima foi obtida na 10ª 
iteração, como pode ser observado na Figura 3. 

Tabela 1 - Plano de expansão do sistema Garver com redespacho - FPA 

Caminhos 
Selecionados 

Número de 
Circuitos 

4-6 3 
3-5 1 

 

O resultado obtido pelo algoritmo proposto corresponde ao 
mesmo custo de investimento alcançado por outras 
metodologias existentes na literatura, sendo esta a solução 
ótima global conhecida para o sistema Garver com redespacho 
de geração [3], [4]. 
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Figura  3 - Evolução do FPA para o sistema Garver com redespacho 

          b)  2ª Simulação: CFPA 
O algoritmo proposto foi utilizado nesta segunda etapa de 

simulação para o sistema Garver com reprogramação. O plano 
final de expansão e o custo total de investimentos obtidos 
nesta simulação são os mesmos encontrados para o caso de 
simulação com o FPA original. A Figura 4 apresenta a 
trajetória de convergência, onde se pode observar que a 
solução ótima foi obtida na 9ª iteração. 
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Figura  4 - Evolução do CFPA para o sistema Garver com redespacho 

    2)  Caso 2: Sistema Garver sem Redespacho de Geração 

Neste caso, as unidades geradoras possuem um despacho 
de potência ativa pré-definido, sendo assim um caso mais 
restritivo que o anterior. Foi considerado um número máximo 
de quatro expansões por caminho candidato. A seguir são 
apresentadas as duas simulações para este caso. 

          a)  1ª Simulação: FPA padrão 
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O algoritmo original do FPA foi utilizado nesta simulação 
para obtenção do plano de expansão do sistema.  A Tabela 2 
apresenta a solução indicada pelo FPA, que consiste na 
construção de quatro circuitos entre as barras dois e seis, dois 
circuitos entre as barras quatro e seis e um circuito entre as 
barras três e cinco. Tal plano de expansão apresenta um custo 
total de investimentos de US$200.000.000,00. A solução 
ótima foi obtida na 48ª iteração, como pode ser observado na 
Figura 5.  

Tabela 2 - Plano de expansão do sistema Garver sem redespacho - FPA 

Caminhos 
Selecionados 

Número de 
Circuitos 

2-6 4 
4-6 2 
3-5 1 
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Figura  5 - Evolução do FPA para o sistema Garver sem redespacho 

 

O algoritmo proposto foi capaz de encontrar a solução 
ótima conhecida na literatura para o sistema, como pode ser 
confirmado pelas referências [3] e [4].  

Ressalta-se aqui que, nos sistemas elétricos onde a 
reprogramação de geração não é permitida, o problema de 
planejamento de expansão da rede se torna mais complexo, 
por apresentar menor flexibilidade no atendimento à carga. 
Isso pode ser notado pelo maior número de circuitos 
adicionados à topologia base neste caso, com consequente 
elevação no custo de investimento, para atendimento à mesma 
demanda. 

 
          b)  2ª Simulação: CFPA 

Neste caso, utiliza-se o algoritmo modificado na simulação 
do sistema Garver sem reprogramação de geração. O plano 
final de expansão e o custo total de investimentos obtidos 
nesta simulação são os mesmos encontrados para o caso de 
simulação com o FPA original. Vale destacar, neste ponto, que 
o CFPA se mostrou mais eficiente na busca pela solução 

ótima, tendo o processo iterativo chegado à convergência com 
apenas 27 iterações, número bem inferior ao encontrado 
utilizando o algoritmo original do FPA. A Figura 6 apresenta a 
trajetória de convergência.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2

3

4

5

6

7

8

9

10
x 108 Comportamento do Ponto Ì timo

Iteração

Po
nt

o 
Ì

tim
o

 
Figura  6 - Evolução do CFPA para o sistema Garver sem redespacho 

 

B.  Sistema Sul Brasileiro com Redespacho de Geração 
O sistema Sul brasileiro é formado por 46 barras, das quais 

11 estão isoladas, 66 circuitos existentes na topologia base, 79 
caminhos candidatos e uma demanda prevista de 6880MW. O 
número máximo expansões por caminho candidato foi 
considerado igual a dois, ou seja, permite-se a construção de 
no máximo circuito duplo em cada rota proposta para 
expansão. 

Por simplicidade na apresentação dos resultados, este 
sistema será analisado apenas para o caso onde há a 
possibilidade de redespacho de geração, sem perda das 
principais conclusões deste trabalho. Os resultados são 
apresentados na sequência. 

          a)  1ª Simulação: FPA padrão 
Esta primeira simulação é feita utilizando o algoritmo 

original do FPA. A Tabela 3 apresenta o plano final de 
expansão obtido pelo FPA. Tal plano de expansão apresenta 
um custo total de investimentos de US$99.677.400,00. A 
solução foi obtida ao final do processo, como pode ser 
observado na Figura 7. 

Tabela 3 - Plano de expansão do sistema Sul com redespacho - FPA 

Caminhos 
Selecionados 

Número de 
Circuitos 

13-20 2 
20-23 2 
20-21 2 
42-43 1 
46-06 2 
05-06 2 
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Figura  7 - Evolução do FPA para o sistema Sul com redespacho 

          b)  2ª Simulação: CFPA  
Na segunda simulação deste sistema é utilizado o 

algoritmo CFPA proposto. A Tabela 4 apresenta o plano final 
de expansão obtido pelo CFPA. Tal plano de expansão 
apresenta um custo total de investimentos de 
US$70.289.000,00, custo este inferior ao obtido anteriormente 
na utilização do FPA original e que corresponde à solução 
ótima global conhecida para o sistema Sul brasileiro com 
redespacho de geração [3], [4]. A solução ótima foi obtida na 
70ª iteração, como pode ser observado na Figura 8. 

Tabela 4 - Plano de expansão do sistema Sul com redespacho - CFPA 

Caminhos 
Selecionados 

Número de 
Circuitos 

13-20 1 
20-23 1 
20-21 2 
42-43 1 
46-06 1 
05-06 2 
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Figura  8 - Evolução do CFPA para o sistema Sul com redespacho 

V. CONCLUSÕES 

No presente trabalho foi apresentada a aplicação de uma 
versão hibridizada do Algoritmo de Polinização de Flores 
(FPA) com o Algoritmo de Seleção Clonal (CLONALG) na 
resolução do problema de planejamento da expansão de 
sistemas de transmissão de energia elétrica.  

Foi proposta uma modificação no algoritmo FPA padrão, 
com a inclusão de uma nova etapa anterior ao processo de 
busca local. Nesta etapa prévia, o conceito do operador de 
seleção clonal é utilizado para realizar uma competição entre 
os indivíduos da população, de forma que aqueles mais aptos 
são selecionados e clonados, de acordo com sua afinidade, e 
posteriormente participam do processo de busca local. Esta 
abordagem elimina do processo de busca local aqueles 
indivíduos que teriam menores chances de sucesso, ao mesmo 
passo que aumenta a participação daqueles indivíduos mais 
promissores, potencializando assim a busca.  

O algoritmo proposto foi avaliado através dos sistemas 
Garver e Sul brasileiro e os resultados apresentados apontam 
um aumento da eficiência do processo de busca do algoritmo 
modificado quando comparado ao algoritmo FPA 
originalmente proposto.  
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