
CONGRESSO BAIANO DE APICULTURA 

CONCURSO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

INVENTOR – Luiz Jordans Ramalho Alves 

Invento: Combustível para automóveis flex. produzido a partir de Mel de 

abelhas.  

 

O cientista conquistense Luiz Jordans Ramalho Alves acaba de anunciar 

o seu mais novo invento: Combustível para automóveis flex. produzido a partir 

de mel de abelhas. Segundo Luiz Jordans, que é um dos apicultores mais atuantes do 

Brasil, o seu veículo já circula pelas ruas de Vitória da Conquista com a gasolina de mel.  

Confira aqui o invento. 

 

Sustentabilidade: O que a princípio poderia estar sendo um risco para o negócio se 

transforma em uma solução prática, garantindo a qualidade total da produção sem 

gerar nenhum descarte. 

O produto está disponível neste evento e poderá ser demostrado para a comissão 

julgadora a qualquer momento. 

 

 

Justificativa: Ao realizar o processo de garantia de qualidade do mel produzido no 

estabelecimento, o mel foi caracterizado quanto ao teor de umidade, acidez livre, ph, 

cinzas, prova de lund, açúcares redutores, reação de lugol, viscosidade e reação de 

Fiesher. Com a meta de chegar a excelência da qualidade do produto mel, o descarte 

de produtos passou a ter volume significativo (0,5 a 1 %) e como outra meta do 

estabelecimento é a sustentabilidade, motivou um aproveitamento dos lotes 

descartados para iniciar outro processo que otimizasse os custos com exploração deste 

recurso. Associado a este volume também se soma os produtos recolhidos do mercado 

por avarias ou acondionamento inadequado. 

Processo de 

produção: 



1- Fermentação - O mel recolhido segue para o setor de recolhimento onde se dá 

início o processo de fermentação com a preparação do mostro.  

 

 

2-Destilação – O mostro segue para destilação. 

 

 

Aplicabilidade na Apicultura: O produto (álcool combustivel) está sendo utilizado no 

veículo (apresentando funcionamento perfeito sem a neccessidade de nenhum ajuste) 

do estabelecimento nos serviços de matutenção de apiários, entrega de mercadoria e 

provisões para o entreposto. 

 

 



 

Sustentabilidade: O que a princípio poderia estar sendo um risco para o negócio se 

transforma em uma solução prática, garantindo a qualidade total da produção sem 

gerar nenhum descarte. 

O produto está disponível neste evento e poderá ser demostrado para a comissão 

julgadora a qualquer momento. 

*Este projeto foi desenvolvido no Entreposto Apis Jordans com o financiamento da 

FAPESB – EDITAL 008/2011 MODALIDADE SUBVENÇÃO ECONÔMICA (PAPPE 

INTEGRAÇÃO) PEDIDO n° 7553/2011 CONTRATO N° 0012/2012. 

                  

O cientista conquistense Luiz Jordans Ramalho Alves acaba de anunciar o seu mais 

novo invento: Combustível para automóveis flex. produzido a partir de mel de 

abelhas. Segundo Luiz Jordans, que é um dos apicultores mais atuantes do Brasil, o 

seu veículo já circula pelas ruas de Vitória da Conquista com a gasolina de mel. 

Confira aqui o invento apresentando no Congresso Baiano de Apicultura realizado 

com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 

(FAPESB). 

 

    


