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A RA de Itapeva, muito embora, criada em
2007 como a 16ª Região Administrativa do
Estado de São Paulo, composta por 32
municípiosi, abrangendo uma área de
19.339,80 km2, que representam 7,79% do
total do território do Estado, na região
Sudoeste Paulista, que faziam parte
anteriormente da Região Administrativa de
Sorocaba e compunham a Região de
Governo de Itapeva.

A economia regional apoia-se fortemente
na atividade agrícola, com potencial para a
expansão da agroindústria e do turismo
ecológico. Observe-se que uma das maiores
riquezas da Região Sudoeste é constituída
pela trama hídrica e pela fartura de bacias
hidrográficas.
A principal atividade econômica da região é
a produção de minérios, em que se destaca
no estado. Também é produtora de
tomates, feijão, milho e trigo. Como
importante produtora de grãos, é uma das
responsáveis pelo desenvolvimento do
agronegócio e da agroindústria paulista, ao
mesmo tempo em que concentra as
principais áreas de reflorestamento de São
Paulo. A região se destaca como a maior
produtora de minérios do Estado.

Dotada de municípios com vasta extensão
territorial, apresenta vazios demográficos.
A ocupação e os usos da terra nos
municípios do sudoeste do Estado de São
Paulo em sua maioria se fundamentam na
atividade agrícola e no agronegócio,
principais bases econômicas regionais.
O Produto Interno Bruto – PIB da RA, em
2018, foi de R$ 12,7 bilhões, ou 0,57 % do
total do Estado. A renda per Capita de R$
23.955 corresponde a 47,39% da estadual ,
cuja média perfaz o valor de R$ 50.542. Por
sua vez, O Valor Adicionado Fiscal – VAF
regional foi de R$ 11,6 bilhões,
representando 0,61% do total estadual.

O reflorestamento constitui uma atividade
em expansão. As condições de solo e as
dificuldades de cultivo que este apresenta,
assim como a topografia, foram fatores
decisivos para o incentivo fiscal que vem
sendo concedido ao reflorestamento. O
solo arenoso e ácido constitui outra
dificuldade, que demanda custos para a
correção, dificultando o crescimento e a
expansão de lavouras pequenas e médias.
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A despeito das dificuldades, a produção
agrícola regional é diversificada (grãos,
cereais, hortaliças e frutas). Outras culturas
como as hortaliças e cereais invernais
(batata, tomate, pimentão), o cultivo de
flores e frutíferas tais como citros, pêssego
e ameixa, cultivados ainda em menor
quantidade, vêm se desenvolvendo e
exigindo a adoção de técnicas mais
sofisticadas demandando ações de
formação e capacitação de mão de obra
adequada a essas funções.
Itapeva abriga unidade da Universidade
Estadual Paulista (Unesp), da Faculdade de
Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec),
de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) entre
outras unidades educacionais.

Valor Adicionado por Setores de
Atividades
64,4
22,1

Na área da saúde destaca-se a Santa Casa
de Itapeva, responsável pelo atendimento
de casos complexos de saúde das cidades
da região. Em 2018, o Ministério da Saúde
credenciou a Unidade de Oncologia da
Santa Casa como UNACON – Unidade de
Assistência de Alta Complexidade.

Agropecuária

13,6
Indústria

Serviços

Fonte: SEADE/2018
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São eles: Angatuba, Apiaí, Arandu, Barão de Antonina,
Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do
Monte Alegre, Capão Bonito, Coronel Macedo, Fartura,
Guapiara, Iporanga, Itaberá, Itaí, Itaóca, Itapeva, Itapirapuã
Paulista, Itaporanga, Itararé, Nova Campina,
Paranapanema, Piraju, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão
Grande, Riversul, Taguaí, Taquarituba, Taquarivai, Sarutaiá
e Tejupá.
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