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Catanduva encontra-se situada, estrategicamente, na quarta maior região sucroalcooleira do Estado, produzindo o cultivo de açúcar e álcool anidro e hidratado, sendo um dos polos canavieiros paulistas mais importantes. Na cidade de Catanduva, está instalada a Biocana - Associação de Produtores de Açúcar, Álcool e Energia - uma sociedade civil sem fins lucrativos, que representa 14 empresas produtoras de cana-de-açúcar e derivados. Pertencem ao município a Usina São Domingos e a Noble Agri, que são grandes produtores e empregadores do município.A produção de cítricos também é relevante, com a cidade abrigando uma unidade da Citrosuco-Grupo Fischer, bem como da Cutrale.Embora a empresa Cocam seja a única fábrica a descafeinar café verde no Brasil, sendo a primeira fábrica de café solúvel , e com uma significativa capacidade exportadora, o café não é uma cultura predominante no uso do solo rural no Município de Catanduva, caracterizado essencialmente pelo cultivo da cana de açúcar em toda sua extensão territorial, e de cítricos em declínio.No cenário nacional, Catanduva é, hoje, a 78ª maior exportadora. Lideram as exportações de Catanduva o suco de laranja – que chega a atingir 50% do montante, açúcares, café solúvel, óleo de amendoim, álcool etílico, extratos de café, materiais e óleos vegetais.Dados do IEA mostram que Catanduva tem cultivos de algodão, banana, café, feijão, mandioca para mesa, milho, seringueiras, soja, tomate rasteiro e laranja. Segundo o IEA, a evolução e a taxa de crescimento do cultivo do limão Tahiti no EDR de Catanduva tem sido bastante considerável no período de 2009 a 2013.Embora a legislação de proteção ambiental na região sudeste em relação a propriedade rurais, define um uso do solo  caracterizado pela preservação de 20% de cobertura arbórea, de matas e florestas nativas, lagos e lagoas, Areas de Preservação Permanente, nascentes e topos de morros, devendo este percentual ser averbado em cartório de registro de imóveis, observa-se uma baixa intensidade deste índice em toda a extensão territorial, e uma ocorrência mais concentrada em nascentes rurais, em especial, da sub-bacia do Rio Cubatão.




