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O Brasil entrou na linha dos planos da Coskata, empresa que está em fase de pesquisas para a 
produção de um tipo de etanol que não depende de cana-de-açúcar ou mesmo do milho, base 
da produção americana do combustível. "Estamos buscando opções para a construção das 
usinas, e o Brasil pode ser uma delas, sem dúvida", disse Wesley Bolsen, vice-presidente de 
desenvolvimento de negócios da companhia.   
 
A programação da empresa prevê o lançamento inicial de duas plantas para a produção 
comercial do combustível. A localização de ambas deverá ser definida em três a quatro meses, 
afirma o presidente da Coskata, William Roe. No mês passado, a companhia anunciou a 
decisão de construir uma planta-piloto no estado americano da Pensilvânia. A unidade deve 
entrar em operação em 2009.   
 
Segundo Roe, Brasil, Austrália e, claro, os Estados Unidos estão entre os mercados avaliados 
para a instalação das duas primeiras unidades com fins comerciais. "A Ásia também é um 
mercado com potencial. A Coréia do Sul, por exemplo, é um país com grande dependência de 
importação de combustíveis", disse o executivo ao Valor. As unidades devem entrar em 
operação em 2011.   
 
O desenho atual prevê plantas que poderão ter capacidade entre 150 milhões e 1,5 bilhão de 
litros anuais. Para as duas primeiras, no entanto, o que se pensa é uma capacidade entre 190 
milhões e 380 milhões de litros. Com essa dimensão, cada unidade exigirá investimento entre 
US$ 300 milhões e US$ 400 milhões.   
 
Criada em 2006, a Coskata tem o dedo de Vinod Khosla, fundador da Sun Microsystems que, 
por meio da empresa de capital de risco Khosla Ventures, tem injetado dinheiro em iniciativas 
ligadas à bioenergia - Advanced Technology, GreatPoint Ventures e Coghill Capital também são 
listadas como as "parceiras financeiras" do empreendimento.   
 
O projeto da Coskata ganhou enfáticos holofotes em janeiro, durante o Salão de Detroit, 
quando foi anunciada a entrada da General Motors na empreitada.   
 
O entusiasmo da montadora com a pesquisa de novos combustíveis pode ser creditado à sua 
experiência com o etanol no Brasil, segundo a vice-presidente global de energia e políticas 
ambientais da companhia, Beth Lowery. No país, a montadora foi a primeira a ter 100% de 
sua linha de produção formada exclusivamente por veículos flex.   
 
Nos Estados Unidos, onde vendeu no ano passado 3,8 milhões de carros, a GM quer ter 
metade de sua linha de produção formada por carros flex em 2012, diz a vice-presidente. Com 
a preocupação latente dos consumidores americanos com a escalada do preço da gasolina, o 
etanol pode ganhar apelo entre os consumidores.   
 
E o projeto da Coskata, ao menos de acordo com os argumentos da companhia, parece fazer 
frente a todas as críticas relacionadas ao mercado de combustíveis, fósseis ou não, à base de 
alimentos ou não. Polui menos que a gasolina e o etanol de milho, não compete com os 
alimentos e será mais barato que a gasolina em ao menos US$ 1 por galão - em linhas gerais, 
o litro da gasolina custa nos Estados Unidos o equivalente a R$ 1,75; no Brasil, a média é de 
R$ 2,50, segundo a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes 
(Fecombustíveis).   
 
O processo da Coskata tem como base matéria orgânica rica em carbono, o que permite a 
utilização de lixo doméstico, bagaço de cana ou mesmo pneus velhos. Por meio de gaseificação 
e posterior processamento do material em câmara de microorganismos patenteados, obtém-se 
etanol com 99,7% de pureza. A água que sai do processo é reutilizada. Os microorganismos, 
apressa-se em dizer o presidente William Roe morrem no contato com o oxigênio. Soa como 
coisa de Michael J. Fox em "De Volta para o Futuro". Críticos argumentam que a produção em 
larga escala é pouco viável. A conferir.   
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