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A Região Administrativa - RA de
Araçatuba é composta por 43 municípiosi,
que ocupam 18.558,91km2 ou 7,47% do
território estadual (248.219,63km2). A
maioria dos municípios da RA tem
características rurais e possui população
próxima a 10 mil habitantes. Birigui e
Araçatuba são os municípios mais ricos e
apresentam a maior proporção de área
urbana densamente povoada, são os
únicos com mais de 100 mil habitantes.

A base da economia regional é a
agropecuária. A região se caracteriza como
centro de comercialização de bovinos e
vem se reconfigurando com a expansão do
cultivo
de
cana-de-açúcar.
Outra
característica,
mais
recente,
da
agropecuária regional tem sido a tendência
à diversificação agrícola, com o surgimento
de áreas de fruticultura e de cultivo de
grãos.
Em Araçatuba o Setor Secundário vem se
ampliando
sua
participação,
com
predominância de indústrias de bens não
duráveis. Foram implantadas indústrias da
área médica e de equipamentos
hospitalares. No município de Birigui,
destaca-se a indústria de calçados infantil e
de artefatos de couro. Indústrias ligadas à
navegação e empresas de transporte e
exportação vêm se instalando próximo ao
Porto Fluvial de Araçatuba. Outras
indústrias da região são as de vestuário,
tecidos, móveis, refrigeração, curtume,
cerâmica, olarias, artefatos de cimento,
metalomecânica (ligada ao agronegócio),
química, eletroeletrônica e cartonagem.

Com lagos, rios e paisagens privilegiadas
existem um grande potencial turístico
regional.
A
Hidrovia
Tietê-Paraná
possibilitou a navegação ao sul do Estado
de Goiás e a oeste do Estado de Minas
Gerais, através de todo o rio Tietê e do
tramo norte do rio Paraná, ligados pelo
canal artificial de Pereira Barreto. A eclusa
de Jupiá tornou possível a interligação
fluvial aos estados de Mato Grosso do Sul e
Paraná e ao Paraguai.
O Produto Interno Bruto – PIB da RA, em
2018, foi de R$ 25 bilhões, ou 1,12% do
total do Estado. A renda per Capita de R$
32.358 corresponde a 64,02% da estadual,
cuja média perfaz o valor de R$ 50.542. Por
sua vez, o Valor Adicionado Fiscal – VAF
regional foi de R$ 23,0 bilhões,
representando 1,22% do total estadual.

Araçatuba consolidou-se ainda como
centro regional, onde se desenvolvem
atividades de comércio e de serviços
variados, como os de apoio à agropecuária,
de saúde e de educação. Destaca-se na
região a presença da Universidade Estadual
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Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp),
em Araçatuba e Ilha Solteira. A associação
entre a universidade, a vocação
bioenergética da região, as empresas e os
institutos de pesquisas propiciou a criação
do Centro de Desenvolvimento Tecnológico
do Setor Sucroalcooleiro e do Centro
Vocacional Tecnológico da região.

Valor Adicionado por Setores de
Atividades

O setor terciário vem crescendo e se
diversificando, concentrado, em grande
parte, no município-polo de Araçatuba que
concentra os grandes estabelecimentos de
comércio e de serviços, bancos,
supermercados, shopping centers, lojas de
atacado e de varejo, clubes recreativos,
hotéis, local para exposições e eventos e
convenções. Também sobressai o comércio
de implementos agropecuários e de
serviços de apoio à agropecuária.
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Os 43 municípios da RA de Araçatuba são: Alto Alegre,
Andradina, Araçatuba, Auriflama, Avanhandava, Barbosa,
Bento de Abreu, Bilac, Birigüi, Braúna, Brejo Alegre,
Buritama, Castilho, Clementina, Coroados, Gabriel
Monteiro, Gastão Vidigal, General Salgado, Glicério,
Guaraçaí, Guararapes, Guzolândia, Ilha Solteira, Itapura,
Lavínia, Lourdes, Luiziânia, Mirandópolis, Murutinga do Sul,
Nova Castilho, Nova Independência, Nova Luzitânia,
Penápolis, Pereira Barreto, Piacatu, Rubiácea, Santo
Antonio do Aracanguá, Santópolis do Aguapeí, São João do
Iracema, Sud Mennucci, Suzanápolis, Turiúba e Valparaíso.
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