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A Região Administrativa-RA de Ribeirão 
Preto é composta por 25 municípiosi, que 
ocupam uma área de 9.301,25 km2 ou 
3,74% do território paulista, e é servida por 
uma extensa rede viária, composta de 
rodovias, ampla rede de estradas vicinais, 
ferrovia e aeroporto.  

 

A rede viária regional é articulada pela Via 
Anhanguera - que faz a ligação com 
Campinas e São Paulo e prossegue para 
São Joaquim da Barra, Triângulo Mineiro e 
Brasília - e inúmeras outras rodovias, 
possibilitando o acesso fácil a diferentes 
regiões do Estado e do país. A região possui 
forte ligação com o Estado de Minas 
Gerais, através das Rodovias Cândido 
Portinari e Faria Lima. Destaca-se ainda a 
SP-333, que dá acesso ao norte do Paraná. 
A região também conta com uma linha-
tronco da Ferrovia que liga Brasília ao 
Porto de Santos - e com o Aeroporto Leite 
Lopes, localizado no município de Ribeirão 
Preto, que deverá se transformar em um 
terminal internacional de cargas e 
passageiros integrado aos modais 
rodoviário e ferroviário.  

A Região Administrativa de Ribeirão Preto 
constitui-se um dos principais polos 
econômicos regionais do Brasil, que se 
beneficia de localização privilegiada, terra 

de ótima qualidade, presença de 
Universidades e centros de pesquisa, mão-
de-obra qualificada, boa infraestrutura de 
transportes e comunicação e mercado 
consumidor dinâmico.  
 
O Produto Interno Bruto – PIB da RA, em 
2018, foi de R$ 54,8 bilhões, ou 2,53% do 
total do Estado.  A renda per Capita de R$ 
40.109 corresponde a 79,35% da estadual , 
cuja média perfaz o valor de R$50.542. Por 
sua vez, O Valor Adicionado Fiscal – VAF 
regional foi de R$ 49,1bilhões, 
representando 2,62% do total estadual. 

 
A agricultura desenvolve-se em bases 
gerenciais e técnicas avançadas, tendo 
como principais produtos a cana-de-açúcar 
e a laranja. A base agrícola, no entanto, é 
bastante diversificada, com destaque para 
a cultura do amendoim seguida da soja, da 
batata e do algodão. A mecanização da 
colheita - que reduziu a queima e a 
poluição - e a modernização das usinas têm 
implicado em importantes ganhos de 
competitividade para as empresas, mas 
provocam expressiva retração na oferta de 
empregos.  
 
O parque industrial regional é sólido e 
variado. As principais atividades industriais 
são decorrentes da proximidade da 
matéria-prima, como as usinas de açúcar e 
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álcool; da proximidade do mercado 
consumidor, como a produção de bebidas, 
alimentos, papel, celulose, gráfica e 
metalomecânica; ou da existência de mão-
de-obra especializada e de institutos de 
pesquisa, como a indústria de 
biotecnologia, farmacêutica e de 
equipamentos médicos, odontológicos e 
hospitalares. Parte do parque industrial da 
região localiza-se em Sertãozinho, um dos 
principais polos de desenvolvimento de 
tecnologia e plantio para a produção de 
açúcar e álcool do país. Além da localização 
do polo metalomecânico, o município 
possui muitas usinas de açúcar e destilarias 
de álcool. 

 

As empresas ligadas ao ramo farmacêutico, 

médico e odontológico têm contribuído 

significativamente para a produção 

industrial. Um exemplo é a Fundação 

Instituto Polo Avançado da Saúde (Fipase), 

que atua no desenvolvimento da indústria 

de equipamentos e produtos da área da 

saúde no município de Ribeirão Preto. Por 

esse motivo, a cidade está entre as que 

apresentam maior participação na 

indústria de equipamentos médicos, óticos, 

de automação e precisão no estado de São 

Paulo. 

Ribeirão Preto é referência nacional em 

serviços de saúde, atraindo pessoas de 

todo Brasil à sua rede de consultórios, 

laboratórios, Hemocentro e hospitais, 

principalmente para o Hospital das Clínicas 

ligadas à Faculdade de Medicina da USP. 

Esse setor encadeia-se diretamente com a 

rede de comércio e serviços de apoio 

(laboratórios, clínicas, comércio de 

equipamentos e material de saúde etc.) e 

com os segmentos industriais 

especializados que ali se implantaram.  

 

 

 

Fonte: SEADE/2018 
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 Os municípios da RA de Ribeirão Preto são: Altinópolis, 

Barrinha, Brodowski, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, 

Cravinhos, Dumont, Guariba, Guatapará, Jaboticabal, 

Jardinópolis, Luis Antônio, Monte Alto, Pitangueiras, Pontal, 

Pradópolis, Ribeirão Preto, Santa Cruz da Esperança, Santa 

Rosa do Viterbo, Santo Antonio da Alegria, São Simão, Serra 

Azul, Serrana, Sertãozinho e Taquaral. 
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Agropecuária Indústria Serviços
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