
GeoMatopiba
Inteligência Territorial Estratégica para o Matopiba

 O GeoMatopiba é uma plataforma que disponibiliza, de forma interativa e integrada, mapas e dados 
sobre o Matopiba – acrônimo criado com as iniciais dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia 
e que identifica uma região de cerrado com forte expansão agropecuária nas últimas décadas. A 
plataforma conta com dois pontos de entrada.

PLATAFORMA INTERATIVA DE DADOS ESPACIAIS

 Painéis Interativos GeoWeb Matopiba

Contemplam dados sobre a produção 
agropecuária, empregos formais 
gerados pelo agro, crédito rural e 
tecnologias da Embrapa para a região.

Visualizador de mapas, que hospeda 
centenas de dados espaciais utilizados 
para a delimitação e caracterização do 
Matopiba. Estes dados estão organizados 
a partir dos conceitos da inteligência 
territorial estratégica em cinco quadros: 
natural, agrário, agrícola, de 
infraestrutura e socioeconômico. 



Embrapa Territorial
Av. Soldado Passarinho 303 
Fazenda Jardim Chapadão 
CEP: 13070-115 - Campinas, SP
www.embrapa.br/territorial

TECNOLOGIAS DA EMBRAPA PARA O MATOPIBA

A plataforma apresenta ainda 230 tecnologias geradas pela 
Embrapa e recomendadas para o desenvolvimento da 
agropecuária da região. Ao acessá-lá, os usuários podem 
obter informações detalhadas sobre cada tecnologia, tais 
como sua descrição, publicações associadas e contato 
para obter a tecnologia. O GeoMatopiba apoia o processo 
de inovação rural, aproximando o homem do campo das 
soluções tecnológicas geradas pela Embrapa.

A QUEM SE DESTINA

A plataforma fornece informações estratégicas para apoiar o 
planejamento e execução de ações de gestores públicos e 
privados, com foco na região. 

Agentes do agronegócio, extensionistas rurais e 
gestores públicos e privados que atuam na região do 
Matopiba, agora contam com uma robusta ferramenta de 
tecnologia da informação.

APLICAÇÕES PARA NEGÓCIOS

Tem interesse nos dados e informações reunidos por esta 
tecnologia para a região do Matopiba? 

Contate a área de Transferência de Tecnologias através do 
e-mail: cnpm.spat@embrapa.br e telefone (19) 3211- 6200. 

Acesse: 
www.embrapa.br/geomatopiba
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