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Resumo:  Há duas principais formas de se fazer a distribuição de gás natural: com uma frota de 
veículos ou através de uma rede fixa. No Brasil existem poucas regiões atendidas por redes fixas, pois 
o custo dessas redes é elevado. Com o crescimento da demanda por gás natural torna-se necessário 
otimizar a política de distribuição do produto e integrar, se possível, em um só sistema essas duas 
estratégias. O presente trabalho consiste então em, dado um conjunto de clientes com suas demandas 
associadas, bem como os custos de operação e a capacidade de uma dada frota de veículos de 
transporte, determinar os clientes indicados a serem incorporados ao atendimento via rede fixa ou ao 
serviço móvel. São também conhecidos os custos de implantação e operação da rede fixa e as 
penalidades que incidem sobre o sistema no caso do não atendimento de cada demanda. Os custos de 
implantação da nova rede deverão ser amortizados dentro de um dado horizonte de tempo. O trabalho 
propõe abordar a solução do problema através de uma heurística transgenética que pretende mesclar 
soluções que visem minimizar os custos sob a ótica de cada subsistema de atendimento. 
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Abstract:  The gas distribuition is mainly made either with a vehicle fleet or through a fixed network. 
Here in Brazil there are only few fixed networks regions, because of its high cost.  The raising of the 
natural gas demand makes necessary to optimize the politics of gas distribution and integrate, if it’s 
possible, in an unique system these two strategies. The work consists on the costumers determination,  
which will be considered on the fixed networks or mobile services, given a set of customers with their 
respectives demands and the vehicle fleet operation costs and capacities.   The implantation and 
operation costs of the fixed networks are known, as well as the penalties that happen on the system if 
one of the demand points isn’t serviced.  The new network implementation costs would be amortized 
inside the time window known.  This work intends to attack the problem through the transgenetic 
approach, which manipulate solution that minimize the costs under the optics of each subsystem. 
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