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A Região Administrativa-RA de Presidente
Prudente possui 53 municípiosi, que
ocupam 23.780,14 km2 ou 9,58% do
território paulista. Desse total de
municípios, 21 também integram a região
do Pontal do Paranapanemaii, que ocupa
uma área de aproximadamente 12.000
km2. Situada no extremo oeste do Estado,
às margens da Hidrovia Tietê–Paraná, a
região constitui-se em acesso tradicional ao
Centro-Oeste brasileiro. É servida pela
Ferrovia e pelas rodovias Raposo Tavares
(SP-270), Assis Chateaubriand (SP-425) e
Julio Budiski (SP-501) e pelos Aeroportos de
Presidente Prudente, Adamantina e
Dracena.

regional foi de R$ 24,8 bilhões,
representando 1,32% do total estadual.

Na indústria, predomina a agroindústria,
ligada à produção de produtos alimentícios
de origem agrícola e animal, bebidas,
líquidos alcoólicos / vinagre e os
frigoríficos,
tendo
como
principal
determinante a proximidade com a
matéria-prima. As indústrias locais são de
pequeno porte, não se verificando
concentração industrial relevante ou a
presença de setores mais intensivos em
tecnologia ou capital.
Outro destaque regional são os serviços de
produção e distribuição de eletricidade, gás
e água. Grande parte da energia hidráulica
gerada no Estado provém da RA de
Presidente
Prudente.
Isso
decorre
principalmente da presença da Usina
Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta,
também chamada de Usina Hidrelétrica
Porto Primavera, localizada no Rio Paraná,
a 28 kilometros da confluência com o Rio
Paranapanema, no município de Rosana.
Sua barragem, a mais extensa do Brasil,
tem cerca de 10 mil metros de
comprimento e seu reservatório, 2.250 km2.

A economia regional é fortemente calcada
no setor primário, com destaque para a
pecuária e a cana-de-açúcar, que não
apresenta forte integração produtiva em
direção
à
indústria.
De
forma
complementar, destaque-se no setor
agrícola os cultivos de soja, milho,
mandioca e a fruticultura.
O Produto Interno Bruto – PIB da RA, em
2018, foi de R$ 26,9 bilhões, ou 1,20% do
total do Estado. A renda per Capita de R$
31.364 corresponde a 62,05% da estadual ,
cuja média perfaz o valor de R$50.542. Por
sua vez, O Valor Adicionado Fiscal – VAF

As atividades de comércio e de serviços
encontram-se fortemente concentradas no
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município de Presidente Prudente e em
alguns subpolos regionais: Adamantina e
Osvaldo Cruz e Dracena, cuja influência
estende-se
por
toda
a
Região
Administrativa.

Valor Adicionado por Setores de
Atividades

Vários
fatores
que
inibem
o
desenvolvimento econômico regional são: a
presença de solos com baixa produtividade
e sujeitos à erosão; a expansão da pecuária
sobre as áreas de lavoura, com alta
capacidade ociosa, após a transferência da
produção para o Centro-Oeste do país; a
crescente mecanização da cana-de-açúcar;
a
predominância
de
pequenas
propriedades, com mão-de-obra familiar e
baixa escala de produção, ou de grandes
propriedades com reduzido grau de
geração de empregos e renda; e a
existência de grandes áreas devolutas, que
levam a uma ocupação desordenada.

62,9
30,3
6,8
Agropecuária

Indústria

Serviços
Fonte: SEADE/2018

Dentre todos os municípios da RA, o de
Presidente Prudente é o que oferece o
maior número de empregos. Com um grau
de diversificação relativamente elevado de
seu setor terciário, atende grande parte da
demanda regional comercial e de serviços e
lazer, e sua área de atração se estende aos
Estados de Mato Grosso do Sul e Paraná.
Existem várias universidades na região,
cabendo destacar os dois campi da
Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (Unesp). Em Presidente
Prudente são ministrados cursos de
mestrado e doutorado na área de meio
ambiente e de mestrado em Aquisição,
Análise e Representação de Informações
Espaciais, único no país: e no campus
experimental de Dracena é oferecido o
curso de Zootecnia.

Os 53 municípios da RA de Presidente Prudente são:
Adamantina, Alfredo Marcondes, Álvares Machado,
Anhumas, Caiabu, Caiuá, Dracena, Emilianópolis, Estrela do
Norte, Euclides da Cunha Paulista, Flora Rica, Flórida
Paulista, Iepê, Indiana, Inúbia Paulista, Irapuru,
Junqueirópolis, Lucélia, Marabá Paulista, Mariápolis,
Martinópolis, Mirante do Paranapanema, Monte Castelo,
Nantes, Narandiba, Nova Guataporanga, Osvaldo Cruz,
Ouro Verde, Pacaembu, Panorama, Paulicéia, Piquerobi,
Pirapozinho, Pracinha, Presidente Bernardes, Presidente
Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau,
Rancharia, Regente Feijó, Ribeirão dos Índios, Rosana,
Sagres, Sandovalina, Santa Mercedes, Salmourão, Santo
Anastácio, Santo Expedito, São João do Pau d’Alho, Taciba,
Tarabaí, Teodoro Sampaio e Tupi Paulista.
ii
Os 21 municípios da região do Pontal do Paranapanema
são: Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Caiuá,
Emilianópolis, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Paulista,
Marabá Paulista, Mirante do Paranapanema, Narandiba,
Piquerobi, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Presidente
Epitácio, Presidente Venceslau, Ribeirão dos Índios, Rosana,
Sandovalina, Santo Anastácio, Santo Expedito, Tarabaí e
Teodoro Sampaio.
i
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