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Dado um layout de uma rede de distribuição, o Problema da Otimização de Redes Urbanas de 
Distribuição de Gás Natural consiste em determinar o melhor dimensionamento dos trechos de tubos 
que vão compor a rede. Esse problema deve levar em consideração duas restrições principais: os tubos 
selecionados devem permitir que as demandas dos usuários da rede sejam atendidas de forma que, 
para cada ponto seja disponibilizada uma certa pressão mínima; e para cada tubo não incidente a 
algum ponto de fornecimento, deve ter ao menos um tubo de upstream de diâmetro igual ou maior que 
o seu. Os tubos são produzidos de acordo com certos diâmetros fixos e um certo número de materiais. 
Os custos por unidade de comprimento são diferentes para cada material variando de forma crescente 
com o diâmetro. A pressão também varia ao longo do tubo, diminuindo para um fluxo fixo de acordo 
com uma função decrescente nos diâmetros dos tubos. Esse trabalho aborda o problema através de 
algoritmos evolucionários segundo as abordagens Memética e Transgenética, fazendo uma 
comparação da performance dos algoritmos no que se refere à qualidade da solução encontrada e 
tempo de processamento. 
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Given a layout of a distribution network, the Natural Gas Distribution Networks Optimization Problem 
consists in determining the diameters of pipe sections of a designed network, in such a way that the 
total cost of pipes is minimized. This problem must consider two main restrictions: the pipes should 
allow the costumer demands to be met or above a minimum design pressure; each pipe (other than 
those incident to a source) should have at least one upstream pipe of the same or greater diameter. 
Pipes are produced in a range of diameters an in a number of materials, and for a given material the 
cost per unit length of pipe is an increasing function of diameter. The pressure drop along a pipe, for a 
fixed flow, is a decreasing function of diameter. This work presents two evolutionary algorithms, a 
Memetic and a Transgenetic one, to solve the problem and reports the computational experiments 
comparing the quality of solutions found and runtime of both algorithms. 
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