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A Região Administrativa-RA de Marília 
compõe-se de 51 municípiosi, que ocupam 
18.516,98 km2 ou 7,45% do território 
paulista. Sua interligação com o interior 
paulista, o norte do Paraná e demais 
regiões é feita através das rodovias 
estaduais Abrão Assed (SP-333) e 
Comandante João Ribeiro de Barros (SP-
294) e da rodovia federal BR-153. Os 
municípios mais ao sul são, também, 
servidos pela Rodovia Raposo Tavares (SP-
270) e pela BR-369. Outra opção de acesso 
é o transporte hidroviário, possibilitado 
pelo Terminal Intermodal de Pederneiras, 
na Hidrovia Tietê-Paraná, e o transporte 
aeroviário, através dos aeroportos de 
Marília, Ourinhos, Assis e Tupã. Os 
municípios que compõem a região se 
distribuem ao longo do tronco Ferroviário, 
que passa por Bauru e segue até 
Panorama, no rio Paraná.  

 

A região é conhecida como grande 
produtora agrícola. Nos últimos anos, 
houve a renovação da cultura do café, 
mediante novas técnicas e melhor 
aproveitamento do solo, e o estímulo à 
produção de cana-de-açúcar. São 
importantes, ainda, a mandioca, o milho, o 
trigo, o amendoim, a soja, a fruticultura e a 
seringa, além da pecuária, avicultura e 
criação de bicho-da-seda (sericicultura).  

 
O Produto Interno Bruto – PIB da RA, em 
2018, foi de R$ 32,20 bilhões, ou 1,44% do 
total do Estado.  A renda per Capita de R$ 
33.028  corresponde a 65,34% da estadual , 
cuja média perfaz o valor de R$ 50.542. Por 
sua vez, O Valor Adicionado Fiscal – VAF 
regional foi de R$ 29,0 bilhões, 
representando 1,54% do total estadual. 

. 

A estrutura industrial é fortemente 
direcionada ao processamento de produtos 
agropecuários. Esta ficou mais concentrada 
nos ramos industriais tradicionais e 
encontra-se relativamente espalhada pelas 
quatro sub-regiões da RA de Marília, em 
função da natureza de seu parque 
industrial ser dedicado à transformação de 
matérias-primas locais, para atendimento 
predominantemente dos mercados do 
norte do Paraná e do sul de Mato Grosso e 
Goiás.  

O desenvolvimento dos setores primário e 
secundário têm induzido a expansão do 
setor de serviços. Marília é o maior centro 
comercial atacadista e varejista e de 
serviços da região, possuindo diversos 
estabelecimentos comerciais, centros de 
compras e shopping centers. Além disso, 
agrega ampla estrutura de hotelaria, de 
serviços de transporte, agências bancárias, 
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atividades de ensino e serviços médicos e 
hospitalares.  

Marília ganha destaque, principalmente, 
na fabricação de produtos alimentícios. A 
cidade, conhecida como a “Capital 
Nacional do Alimento”, possui plantas 
industriais de dois dos maiores fabricantes 
de biscoitos do país. Para atender à 
expansão recente do consumo, a principal 
produtora nacional de balas, gomas, 
pastilhas de chocolate e snacks ampliou 
sua estrutura produtiva no município. 

Na área da saúde, Marília é importante 
centro regional de serviços médicos. Além 
das Unidades Básicas de Saúde possui, 
também, hospitais, centros de saúde e o 
Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Marília-Famema. Oferece, 
ainda, cursos de enfermagem, veterinária, 
dentre outros. Ourinhos, com hospitais e 
clínicas médicas, também disponibiliza 
serviços médicos e hospitalares a inúmeros 
municípios. Ourinhos, Assis e Tupã também 
vêm se consolidando como polos de 
comércio e de prestação de serviços, para 
os municípios circunvizinhos. A renda 
originada nas atividades primárias da 
região define o dinamismo das atividades 
urbanas de comércio e de serviços. 

Outros centros urbanos de menor porte 
apresentam potencial turístico. São 
consideradas estâncias turísticas as cidades 
de Campos Novos Paulista – com os rios 
Jacutinga e Novo, a lama medicinal e a 
fonte de água mineral; Paraguaçu Paulista 
– com as Termas de Paraguaçu, o balneário 
no Grande Lago, o jardim japonês e o 
museu; e Tupã – com o museu Índia 
Vanuíre, que possui um dos maiores 
acervos indígenas do país, e as Termas de 
Tupã. Outros municípios possuem potencial 
para o turismo náutico, histórico ou 
ecológico, como Marília, Tupã, Bastos, 
Palmital, Salto Grande, Rinópolis, João 
Ramalho, Bernardino de Campos, 
Chavantes e Alvinlândia. 
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i Os 51 municípios que compõem a RA de Marília são: 

Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Arco Íris, Assis, Bastos, 

Bernardino de Campos, Borá, Campos Novos Paulista, 

Cândido Mota, Canitar, Chavantes, Cruzália, Echaporã, 

Espírito Santo do Turvo, Fernão, Florínia, Gália, Garça, 

Herculândia, Iacri, Ibirarema, Ipaussu, João Ramalho, Júlio 

Mesquita, Lupércio, Lutécia, Maracaí, Marília, Ocauçu, 

Óleo, Oriente, Oscar Bressane, Ourinhos, Palmital, 

Paraguaçu Paulista, Parapuã, Pedrinhas Paulista, Platina, 

Pompéia, Quatá, Queiroz, Quintana, Ribeirão do Sul, 

Rinópolis, Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro 

do Turvo, Tarumã, Timburi, Tupã e Vera Cruz. 

 

8,8 
20,3 

70,9 

Agropecuária Indústria Serviços

Valor Adicionado por Setores de 
Atividades 

 


