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A Região Administrativa-RA de Registro é
formada por 14 municípiosi, que ocupam
uma área de 12.135,97 km2 ou 4,88% do
território paulista. Diferentes ecossistemas
formam ali o maior patrimônio de
cobertura vegetal preservada do Estado.
Grande parte do território é coberto pela
Mata
Atlântica,
protegida
quase
integralmente por parques, reservas e
áreas de proteção ambiental e apresenta
variedade de plantas ornamentais e
medicinais. Em função disso, a UNESCO
concedeu ao Vale do Ribeira, que abrange
municípios da região, além de outros na RA
de Sorocaba, o certificado de patrimônio de
Reserva Natural da Humanidade.

de transportes, constituindo-se em rota em
direção ao sul do país e ao MERCOSUL. A
construção da Rodovia Régis Bittencourt
provocou modificações na forma de
ocupação da região, com a área costeira de
Iguape e Cananéia passando por intensa
valorização imobiliária, ligada ao lazer e
turismo. Já os municípios mais distantes do
eixo da BR – 116 são os mais pobres da RA.
Há uma ferrovia operando para o
transporte de minerais.
O Produto Interno Bruto – PIB da RA, em
2018, foi de R$ 7,1 bilhões, ou 0,31% do
total do Estado. A renda per Capita de R$
26.094 corresponde a 51,62% da estadual ,
cuja média perfaz o valor de R$ 50.542. Por
sua vez, O Valor Adicionado Fiscal – VAF
regional foi de R$ 6,7 bilhões,
representando 0,35% do total estadual.

O desenvolvimento da região só ocorreu a
partir de 1920, com a chegada dos
imigrantes japoneses e sua alocação nas
lavouras de café e no beneficiamento de
arroz, atividades da filial brasileira da
Companhia
Ultramarina
de
Empreendimentos Kaigai Kogyo Kabakushi
Kaisha – empresa de desenvolvimento
industrial e rural de apoio aos imigrantes,
que construiu importantes instalações nas
margens do Rio Ribeira de Iguape.

A região tem na agropecuária, na
agroindústria, na mineração e no turismo
os principais segmentos de sua economia.
A agricultura e a pesca têm grande
destaque na economia regional. A principal
cultura é a banana, é também importante
o cultivo de chá, hortaliças, cebola, alho,
pupunha,
palmeira
real,
plantas
ornamentais e medicinais.

A Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), que
liga São Paulo a Curitiba e corta a região
longitudinalmente, estrutura seu sistema

Em termos de produção animal, destacamse a carne bovina e o leite, prevalecendo a
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pecuária mista, pois a maioria dos
pecuaristas atua no sentido da dupla
aptidão de seus rebanhos. Registra-se,
ainda, a presença relevante da criação de
búfalos. Há, ainda, um alto potencial
pesqueiro, como a pesca marinha,
piscicultura etc., além de outras atividades
possibilitadas pela grande extensão
banhada pelo oceano.

Valor Adicionado por Setores de
Atividades
65,2

A indústria extrativa mineral tem
importante papel, já que a região detém o
principal potencial mineral do Estado,
bastante diversificado, com minerais
ferrosos, metálicos não-ferrosos, preciosos,
minerais industriais diversos e materiais
naturais destinados à indústria da
construção civil. O município de Cajati
possui o maior parque industrial da região,
produzindo cimento, argamassa, ácido
sulfúrico e fosfórico, fertilizante e ração
animal. Destaca-se a existência de jazidas
de mármore, granito, calcário e dolomita.

12,7
Agropecuária

22,2

Indústria

Serviços

Fonte: SEADE/2018

O setor terciário vem tendo significativo
desenvolvimento,
induzido
pelo
ecoturismo, aproveitando os atrativos
regionais, como as cavernas; as praias de
Iguape, Ilha Comprida e Cananéia; as áreas
de pesca, como o Complexo Estuarino
Lagunar de Iguape; as cachoeiras; e as
pousadas rurais. Destacam-se, também, as
áreas de conservação, como a Reserva
Extrativista do Mandira e parte da Ilha do
Cardoso, e a área de proteção ambiental
(APA) de Cananéia-Iguape-Peruíbe. O
município de Registro é o principal centro
comercial regional, concentrando-se nele
filiais de importantes redes de comércio,
revendedoras do setor automotivo,
faculdades e hospitais.
i

Os 14 municípios que compõem a RA de Registro
são: Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado,
Iguape, Ilha Comprida, Itariri, Jacupiranga, Juquiá,
Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro e
Sete Barras.
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