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Uma questão que preocupa muitos consumidores são as variações da 
composição do GLP e as possíveis consequências na regulagem dos queimadores. 
 
Comparando-se o Poder Calorífico Superior (PCS) de cada um dos principais 
constituintes do GLP isoladamente, em base volumétrica, encontra-se: 
 

• Propano: 24.200 kcal/Nm³ (*) 

• N-Butano: 31.900 kcal/Nm³ (*) 
  (*) Fonte: JENKIN, 1962. 
 
Nota: neste estudo considerou-se apenas os dois principais componentes do GLP, 
para facilitar a compreensão, pois a participação dos outros constituintes pouco 
influencia os resultados. 
 
Assim, considerando o PCS do N-Butano como 100%, o PCS do Propano é 75,86%, 
o que parece preocupante e suscita a questão da regulagem dos queimadores 
em caso de composições muito variáveis.   Mas, por outro lado, surge também a 
contestação: como poderia um rudimentar queimador de fogão doméstico 
funcionar tão bem? Este conceito de queimador foi aperfeiçoado pelo químico 
alemão Robert von Bunsen no século 19. 
 
A resposta é fundamentada por WOBBE (1926) quando definiu esta propriedade 
dos gases combustíveis que foi consagrada em sua homenagem: o Índice de 
Wobbe (IW) do gás. Este é o fator que realmente importa e não somente o PCS, 
sendo definido como: 
 
IW  =  PCS / d0,5 
Onde d = densidade do gás relativa ao ar (ar = 1,0) 
 
Densidade relativa do propano   =  1,56 
Densidade relativa do n-butano =  2,09 
 



Assim, o IW é diretamente proporcional ao PCS do gás: maior o PCS, maior a 
potência do queimador. E inversamente proporcional à raiz quadrada da 
densidade relativa ao ar, menos denso o gás maior seu fluxo e vice-versa. 
 
Portanto, o sentido físico do IW combina estrategicamente os dois efeitos físicos, 
significando um parâmetro proporcional ao fluxo de calor (potência a gás) que 
atravessa a área do injetor de um queimador, considerando a pressão diferencial 
constante neste ponto. 
 
Assim, gases combustíveis que tenham IW semelhantes podem usar o mesmo 
queimador, desde que a pressão final de alimentação seja a mesma. Como 
exemplo pode-se citar o gás natural e a mistura GLP-ar de mesmo IW, também 
conhecida como gás natural sintético ou ar propanado, sendo por isto 
considerados gases da mesma família. 
 
Voltando ao tema do artigo, será analisado o comportamento dos queimadores 
quando varia a composição do GLP, considerando que a pressão de alimentação 
liberada pelo regulador de último estágio não varie e que a válvula de controle 
da vazão do gás responda de forma análoga. 
 
As relações estequiométricas da combustão gás-ar são as seguintes: 

• 1 Nm³ propano/hora  -> 23,9 Nm³ ar/hora 

• 1 Nm³ n-butano/hora -> 31,1 Nm³ ar/hora 
 
Este artigo considerou como misturas extremas do GLP, em base volumétrica: 

• Mistura 1:   30% propano + 70% n-butano 

• Mistura 2:   70% propano + 30% n-butano 
 
Considere-se o queimador A com a potência máxima de 100 Nm³ GLP Mistura 1 
por hora: 

• Composição do GLP Mistura 1 = 30% propano + 70% n-butano 

• Vazão máx. do GLP Mistura 1 = 30 Nm³propano/h + 70 Nm³n-butano/h 

• PCS da Mistura 1 = 29.590 kcal/Nm³ 

• Densidade relativa da Mistura 1 = 1,931 (ar = 1,0) 

• IW da Mistura 1 = 21.294 kcal/Nm³ 

• Potência máxima do queimador com a Mistura 1 = 2.959.000 kcal/h 

• Ar estequiométrico de combustão na potência máxima = 2.894 Nm³ ar/h 



 
Considerando a Mistura 2: 

• Composição do GLP Mistura 2 = 70% propano + 30% n-butano 

• PCS da Mistura 2 = 26.510 kcal/Nm³ 

• Densidade relativa da Mistura 2 = 1,719 (ar = 1,0) 

• IW da Mistura 2 = 20.220 kcal/Nm³ 

• Note-se que o queimador A, operando agora com o GLP Mistura 2, terá sua 
potência máxima de gás reduzida na mesma proporção do IW de cada 
mistura, pois o orifício de gás não se alterou e a pressão final de 
alimentação é a mesma. Assim, a potência máxima do queimador A com 
Mistura 2 será: 
Potência máx. = (2.959.000 kcal/h) x 20.220 / 21.294 = 2.809.758 kcal/h, o 
que significa uma redução de 5,0% na Mistura 2. 

• Vazões de GLP Mistura 2 na potência máxima: 
74,192 Nm³ propano/h + 31,797 Nm³ n-butano/h = 105,989 Nm³/h 
(note-se que a vazão aumentou devido à densidade menor da Mistura 2) 

• Ar estequiométrico de combustão na potência máxima: 
74,192 Nm³ propano/h  -> 1.773 Nm³ ar/h 
31,797 Nm³ n-butano/h ->    989 Nm³ ar/h 
Ar estequiométrico total com GLP Mistura 2 = 2.762 Nm³ ar/h 
 

CONCLUSÕES: 
1. Muito embora a diferença do PCS (base volumétrica) entre as composições 

extremas do GLP (29.590 e 26.510 kcal/Nm³) seja de 10,4% em relação ao 
valor mais elevado, ocorre uma compensação parcial pelo efeito do IW 
que considera também a influência das densidades relativas dos fluidos. 
Assim, os valores extremos dos IW são 21.294 e 20.220 kcal/Nm³, ou seja, 
diferença de 5,0% considerando o mesmo critério. 

2. A variação das potências máximas entre as duas composições extremas 
consideradas (30-70 e 70-30) é de 5,0%, estipuladas pelo IW, o que está 
dentro da folga mínima aconselhável no dimensionamento dos 
queimadores, que é de 10% acima da demanda máxima esperada. 

3. As necessidades estequiométricas do ar de combustão para ambas as 
composições de GLP na potência máxima é de 2.894 e 2.762 Nm³ ar/h, 
uma diferença extrema de apenas 4,6%. Considerando que a combustão 
do GLP deve ser estabelecida com um excesso de ar da ordem de 5 a 10% 
para a composição média do gás (50% propano + 50% n-butano), a 



diferença máxima que ocorreria com as composições extremas em relação 
à média seria de mais ou menos 2,3%, o que não acarretaria nenhuma 
desregulagem nos queimadores. 

4. Portanto fica explicada a razão de queimadores, até mesmo aqueles de 
concepção rudimentar como os de fogões domésticos, funcionarem com 
bom desempenho independentemente das variações na composição do 
GLP. 
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