




Um dos parceiros da GM é a Cos-
kata, especializada em pesquisas so-
bre produção de etanol de celulose. O
presidente da empresa, William Roe,
está confiante: "Vamos produzir um
galão de etanol de lixo ou de restos
da agricultura por menos de US$ l",
diz ele. Com um quadro de 32 cientis-
tas, a Coskata utiliza uma bactéria da
família Clostrídia para produzir eta-
nol. O microorganismo se alimenta de
monóxido de carbono, dióxido de car-
bono e hidrogênio. Um dos materiais

só temos 600 postos que vendem eta-
nol", lamenta Beth. "E preciso mudar
a cultura." Ela acha que o Brasil esta
numa situação melhor, justamente
quando os preços do petróleo batem
recordes. Nos EUA, o etanol ainda é
pouco valorizado. A Busitwss Week
desta semana traz uma reportagem de
capa sobre as tecnologias verdes, mas
só fala do carro elétrico.

A GM não pode mudar sua escala
de produção rápido. Não adianta pro-
duzir carros bicombustível. pois a pro-
dução de etanol não daria conta do
aumento do consumo, dizem os execu-
tivos. Dos 20 milhões de carros produ-
zidos por ano, apenas um milhão é

que podem ser utilizados é o bagaço
de cana. "O Brasil está mais prepara-
do para o nosso projeto, seu país é lí-
der no mundo", diz Roe. "Já estamos
procurando parceiros em muitos paí-
ses, inclusive no Brasil." Nos EUA, a
Coskata começa a produzir etanol de
celulose no ano que vem.

Outra que fechou parceria com a
GM é a Mascoma Corporation. O pre-
sidente da empresa, Michael Ladisch,
se diz confiante. "Usamos materiais
não aproveitados, o que reduz muito o
custo de produção", diz ele. "O proces-
so é todo biológico." A Mascoma não
dá detalhes sobre os investimentos,
mas executivos da Coskata dizem que
um projeto destes não custa menos de
R$ 50 milhões. O presidente da União
da Indústria de Cana-de-açúcar

(Única), Marcos Jank, diz que mais de
20 empresas de alta tecnologia estão
procurando alternativas para produzir
etanol mais barato nos EUA, o que vai
movimentar US$ 1,5 bilhão em quatro
anos só com pesquisas. Ele diz que o
etanol a partir do bagaço de cana tal-
vez não seja a melhor opção para a in-
dústria brasileira no momento, já que
o material é utilizado para produzir
energia elétrica. William Roe, da Cos-
kata, discorda: "O produtor pode ga-
nhai- 400% a mais se usar o bagaço
para produzir etanol do que se usar
para fazer energia elétrica, além de
criar 140 empregos em cada usina".

A vice-presidente mundial da GM
para Energia e Meio Ambiente, Beth
Lowery, se diz impressionada com a
rede de produção e distribuição de ál-
cool no Brasil, após assistir a uma pa-
lestra de Marcos Jank. "Nos EUA nós

flex. No Brasil, os carros flex são mais
de 90%. A companhia ainda terá que
enfrentar o poderoso lobby dos com-
bustíveis fósseis. Marcos Jank diz que
as maiores resistências vêm da Euro-
pa. Ele gastou muita saliva tentando
convencer os americanos de que o País
não está plantando cana na Amazônia.

Para tentar superar os obstáculos,
nada melhor que a velha propaganda.
E nisso os americanos são craques.
Quem aterrissou em Indianápolis no
último fim de semana foi Emerson Fit-
tipaldi, distribuindo autógrafos e diri-
gindo um Corvette movido a etanol de
milho. A 300 quilômetros por hora. O
colunista de automóveis do The Was-
hington Post, Warren Brown, um se-
nhor acostumado a todo tipo de aven-
tura automobilística, sai do carro im-
pressionado com o etanol e diz, tre-
mendo: "É a primeira e a ultima vez
que faço isso na vida". O Corvette E-
85 (lá eles usam 85% de etanol e 15%
de gasolina - coisa do frio) abriu a
Fórmula Indy 500 no último domingo.
Sócio de uma usina de açúcar e álcool
no Mato Grosso do Sul, Emerson é um
entusiasta do etanol. Ele também está
animado com as novas tecnologias de
etanol de celulose nos EUA. "Vamos
poder usar todo o bagaço da cana", diz.
"É uma nova fronteira tecnológica."
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