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A Região Administrativa - RA Central é
composta por 26 municípiosi, que ocupam
11.093,30 km2 ou 4,46% do território
paulista.
Sua
privilegiada
posição
geográfica propicia a utilização de um
sistema viário multimodal, composto por
rodovias, ferrovias e um grande número de
vias secundárias, para se relacionar
economicamente com outras regiões do
Estado e do país.

37.428 corresponde a 74,05% da estadual,
cuja média perfaz o valor de R$50.542. Por
sua vez, O Valor Adicionado Fiscal – VAF
regional foi de R$ 33,2 bilhões,
representando 1,77% do total estadual.

A agroindústria tem uma importância
expressiva
na
economia
regional,
sobretudo as atividades relacionadas às
cadeias produtivas de laranja, cana-deaçúcar e frango, além da forte presença do
setor industrial. Os três maiores produtores
e exportadores de suco concentrado de
laranja do mundo possuem unidades
industriais na região, distribuídas entre os
municípios de Araraquara, Matão,
Taquaritinga, Itápolis e Porto Ferreira.

A RA Central tem as funções de polo
divididas entre Araraquara e São Carlos,
dois importantes centros educacionais e de
serviços que, embora não contíguos,
apresentam intensa interrelação de
funções. Araraquara situa-se em um
entroncamento rodoferroviário a 80 km da
Hidrovia Tietê-Paraná. É considerado polo
sucroalcooleiro e citricultor e um
importante centro de desenvolvimento de
novos negócios e de escoamento de
mercadorias, pela possibilidade de
utilização multimodal dos meios de
transporte.

A agropecuária é importante setor da
economia regional e é fortemente
encadeada à produção agroindustrial. As
principais atividades econômicas são o
cultivo e o processamento agroindustrial de
citrus e de cana-de-açúcar, com destaque
para a laranja e a produção de suco para
exportação. São relevantes, ainda, leite,
milho, ovos, frango e carne, entre outros.
O crescimento industrial de Araraquara
sempre esteve ancorado nas cadeias
produtivas de laranja e de cana-de-açúcar,

O Produto Interno Bruto – PIB da RA, em
2018, foi de R$ 37,8 bilhões, ou 1,70% do
total do Estado. A renda per Capita de R$
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podendo-se, ainda destacar os setores
mecânico, metalúrgico, têxtil, de vestuário
e de alimentos e bebidas. No município,
estão sendo implantadas empresas dos
setores de química fina, bioquímica e
alimentos, atraídas pela proximidade de
importantes universidades. Destacam-se,
ainda, indústrias pesadas responsáveis pela
fabricação de vagões e turbinas. Em
Araraquara foi construída uma usina de
biodiesel, que vem expandindo sua
produção para vender o combustível nos
leilões promovidos pela Agência Nacional
do Petróleo (ANP).

campus da Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho-UNESP, o Centro
Universitário de Araraquara-Uniara, a
Universidade Paulista-Unip entre outras
importantes instituições de ensino.

Valor Adicionado por Setores de
Atividades

Em São Carlos, são importantes os setores
mecânico, metalúrgico, têxtil, de produtos
alimentares e vestuário, estando as
agroindústrias sucroalcooleira e cítrica,
metalomecânica e têxtil voltadas para a
exportação. Neste município, localizam-se
inúmeras empresas de base tecnológica,
atuando em áreas de automação,
instrumentação eletrônica, mecânica de
precisão, química fina, ótica, novos
materiais etc., que usufruem da
transferência de conhecimento científico e
tecnológico por parte das universidades
presentes na cidade.
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São Carlos, conhecida como “Capital
Nacional da Tecnologia”, teve, em 2011,
sancionada a lei federal que confere à
cidade esse título. No município, estão
instaladas mais de 200 empresas de base
tecnológica, criadas por alunos, professores
e pesquisadores de instituições locais,
como a Universidade de São Paulo (USP), a
Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar) e a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
i

Araraquara tem ampliado sua atração
sobre a região e se consolidado como
centro comercial e de serviços, com
shopping centers, agências bancárias de
grandes bancos, diversas lojas de
departamentos e centros de ensino
superior. Na cidade, localizam-se um

Os 26 municípios da região são: Américo Brasiliense,

Araraquara, Boa Esperança do Sul, Borborema, Cândido
Rodrigues, Descalvado, Dobrada, Dourado, Fernando
Prestes, Gavião Peixoto, Ibaté, Ibitinga, Itápolis, Matão,
Motuca, Nova Europa, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito,
Rincão, Santa Ernestina, Santa Lúcia, Santa Rita do Passa
Quatro, São Carlos, Tabatinga, Taquaritinga e Trabiju.
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