
Pelo Tocantins passam importantes rotas 
para o agronegócio nacional. O território 
é parte do Matopiba e encontra-se 
geograficamente próximo à região Centro 
Oeste. O estado é cortado pela Ferrovia 
Norte-Sul e dispõe de dois terminais de 
recebimento de cargas, em Gurupi e Porto 
Nacional. 

O Sistema de Inteligência Territorial 
Estratégica da Macrologística 
Agropecuária Brasileira (SITE-MLog) 
reúne, em base georreferenciada, um 
volume de dados sobre a produção e 
exportação agropecuária e os caminhos 
da safra utilizados para escoamento 
da produção em território nacional e 
portos de exportação. Lançada pela 
Embrapa Territorial em 2018, a tecnologia 
permite gerar estudos logísticos e 
extrair informações assertivas para o 
planejamento estratégico do poder 
público e do setor produtivo.  

A indicação de obras prioritárias 
para aumentar a competitividade 
do agronegócio brasileiro é um dos 
resultados do SITE MLog. Entre as obras 
prioritárias estão algumas que atrairão 
o desenvolvimento para o território 
tocantinense. 
 
É o caso da expansão da navegação pela 
Hidrovia do Tocantins. A ampliação de 
trechos navegáveis requer a execução 
de obras como o derrocamento do Pedral 
do Lourenço e as construções da futura 
barragem de Itaguatins e das eclusas 
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em Lageado e Estreito. E não para por 
aí. Para alimentar essa poderosa via de 
escoamento, e também a Ferrovia Norte-
Sul, fazem-se necessárias melhorias 
na BR-242 - que corta o sul - além da 
construção da rodovia BR-080, que ligará 
os municípios Ribeirão Cascalheira, no 
Mato Grosso, a São Miguel de Araguaia, 
em Goiás. A implementação dessa 
rodovia aproximará o leste do Mato 
Grosso dos terminais intermodais. Com 
isso, o país, e o Tocantins, ganham 
ligações hidroviárias e ferroviárias para o 
escoamento de produtos para os portos 
de Santos-SP e Itaqui-MA

Acesse:
www.embrapa.br/macrologistica 
e obtenha mais informações.


