
 

 

Visita de campo dos discentes do curso de Geografia à Usina de Biodiesel Darcy Ribeiro, 

Montes Claros – MG
1
 

 

Emerson Vinicius Ferreira Maciel, Rosângela Afonso Alencar, Christian Yago Vieira de Souza, Daniel Souza Santos 

 

Introdução 

 

A Biomassa pode ser definida como matéria orgânica de origem tanto vegetal como animal, que pode ser transformada 

em energia elétrica, mecânica ou térmica. Essa fonte energética está em crescimento no Brasil e tem a Petrobras como 

principal financiadora dos projetos. A subsidiária responsável por este ramo energético é a Petrobras Biocombustível. 

(BRASIL, 2008)
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A Petrobras é uma sociedade anônima de capital aberto, sendo o governo brasileiro o acionista majoritário, atua nos 

segmentos da indústria, energia e gás.  É considerada a sétima maior empresa de energia no mundo, além de ser líder no 

setor petrolífero brasileiro. A Petrobras Biocombustível é uma subsidiária integral da Petrobrás, foi criada em 2008, 

sendo responsável pela fabricação de etanol e biodiesel. Esta subsidiária possui três usinas próprias nos municípios de 

Candeias (BA), Quixadá (CE) e Montes Claros (MG) e outras duas em parceria no município de Marialva (PR) e Passo 

Fundo (RS). (BRASIL, 2013)
i
. 

 

Neste contexto, este trabalho tem por objetivo relatar a experiência obtida no trabalho de campo realizada na Usina de 

Biodiesel Darcy Ribeiro, inserida na cidade de Montes Claros, mesorregião do Norte de Gerais.  

 

Material e métodos 

 

Inicialmente fez-se levantamento bibliográfico do tema Energias Renováveis e Biomassa, posterior às leituras, houve 

momento de discussão em sala e a pesquisa de campo aconteceu dia 18 de abril de 2013, previamente agendada com 

fins de aprofundamento do conhecimento dos conteúdos estudados na disciplina Geografia de Energia e Indústria, além 

é claro de conhecer o funcionamento da Usina de Biodiesel Darcy Ribeiro e sua importância para a mesorregião. Os 

acadêmicos do curso de Geografia, turmas do 4º período de Montes Claros e Pirapora acompanhados das professoras 

deslocaram de ônibus da Unimontes para a Usina às 13 horas com retorno às 17:20. Na Usina assistiram vídeo sobre 

normas de segurança dentro da empresa, posteriormente receberam informações gerais do funcionamento da empresa, 

tiveram a oportunidade de fazer perguntas e em seguida, visitaram algumas áreas acompanhados por um técnico de 

Segurança do Trabalho.     

 

Resultados e Discussão 

 

A Usina de Biodiesel Darcy Ribeiro foi inaugurada em 2009, pelo então presidente Luís Inácio Lula da Silva, se 

encontra localizada na área norte da cidade de Montes Claros, no Distrito Industrial juntamente com outras indústrias. 

Conforme dados fornecidos pela Usina, gera aproximadamente 170 postos de trabalho direto, sendo que 70% são do 

Norte de Minas e os demais de outras regiões do país, concursados da Petrobras que foram remanejados para Montes 

Claros.  Em relação ao maquinário da Usina (FIGURA 01) foi adquirido via importação, possuindo sistemas de controle 

totalmente automatizados. A capacidade de produção chega a de 108 milhões de litros de biodiesel por ano, atende parte 

da demanda do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Sul da Bahia. A Usina possui vinte e sete tanques de armazenamento, 

com capacidade de 10,3 milhões de litros de matéria-prima e três milhões de litros de biodiesel. (FIGURA 02). 

 

Quanto à matéria prima: o óleo de soja, o óleo do algodão e o sebo, utilizada na fabricação do combustível da referida 

Usina, não provêm da mesorregião Norte de Minas, mas tem como principais fornecedores o Triângulo Mineiro, o Sul 
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de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e São Paulo (FIGURA 03).  A matéria prima passa por um rigoroso controle de 

qualidade, sendo avaliada pelos técnicos da Usina, e, caso não esteja de acordo com os padrões exigidos, é devolvida.  

 

No que se refere às vantagens apresentadas pelos técnicos da Usina a respeito do biodiesel pode-se destacar o fato da 

matriz energética ser considerada limpa, gerando baixos índices de poluição é uma fonte de energia renovável, visto que 

a sua matéria prima é oriunda de plantações de grãos oleaginosos e do sebo de animais. Outro fator que merece destaque 

é o alto ponto de ignição que o combustível proporciona aos veículos que o utilizam, o que favorece o país em termos 

econômicos e ambientais. No entanto, o biodiesel apresenta algumas desvantagens, a saber, se o consumo mundial for 

em larga escala serão necessárias grandes áreas para plantações e caso não haja rigor na fiscalização, pode ocorrer  

diminuição das reservas florestais do planeta, além de comprometer a produção de alimentos, pois o uso de grãos para a 

fabricação de  biodiesel, pode elevar os preços dos alimentos.  

 

Durante a visita foi observado que a Usina de Biodiesel tem se preocupado com as questões socioambientais e com a 

obtenção de novas fontes de energia. A empresa prima por um alto controle de qualidade em todas as fases do processo, 

desde a chegada da matéria prima ate a saída do produto final; todo o processo é automatizado, as normas de segurança 

configuram preocupação da empresa, fato que significa menos riscos de acidentes (FIGURA 04). 

 

Considerações Finais 

O trabalho de campo à Usina de Biodiesel Darcy Ribeiro ampliou o conhecimento a respeito da atuação e busca do 

governo brasileiro perante as fontes renováveis de energia, especialmente, a produção de óleo combustível a partir da 

biomassa. Além de, compreender o papel desenvolvido pela Petrobras no país e entender o processo de todo o processo 

de produção de Biodiesel, desde a chegada da matéria prima até a sua comercialização. Apesar da matéria prima não ser 

produzida no Norte de Minas, acredita-se ser de grande importância ter a Usina em Montes Claros, até mesmo para 

atrair outras empresas. 
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Figura 01: Maquinário na Usina de Biodiesel Darcy Ribeiro em Montes Claros - MG 
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Figura 02: Tanques de armazenamento 
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Figura 03: Caminhões utilizados para trazer a matéria-prima para a fabricação do Biodiesel. 
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