Situação
Segue abaixo a tabela 3.2.1 com as principais informações geopolíticas do
Município de Assaí.
Tabela 3.2.1 – Informações geopolíticas do município de Assaí.
Altitude
Longitude
Latitude
Limites

650 m
50º 51’ 00’’ W-GR
23º 22’ 00’’ sul
Norte - Jataizinho e Uraí
Leste - Nova América da Colina e São
Sebastião da Amoreira
Sul- Santa Cecília do Pavão e São
Jerônimo da Serra
Oeste – Londrina e Ibiporã
Área do Município
447,408 km²
População total
18.045 habitantes
População urbana
13.517 habitantes
População rural
4.528 habitantes
Densidade demográfica
40,33 por km²
Distancia da sede à: Curitiba
378,98 km
Porto de Paranaguá
477,00 km
Aeroporto
mais
próximo 36,00 km
(Londrina)
Ano de instalação
1943
Distritos Administrativos:
02 - Assaí e Pau d’Alho
Microrregião
Assaí
Mesorregião
Norte Pioneiro

Vias de acesso
O mais importante acesso rodoviário para Assaí se dá através da PR 090, via
vicinal estadual, denominada "Rodovia do Cerne", que faz ligação com Londrina
e Curitiba (mapa 07)
Assaí está a uma distância de 16 km da Br 369, que a noroeste faz ligação com
Londrina e a Nordeste com Cornélio Procópio.
Curitiba está a 360 km de Assai e todo o percurso apresenta pavimentação
asfáltica, possibilitando o acesso à capital e ao porto de Paranaguá, onde os
produtos agrícolas são escoados.
Existe também uma via de acesso para Uraí, denominada PR 442, em bom
estado de conservação, porém, sem pavimentação asfáltica.
As demais vias de acesso ligam a zona rural e os distritos com o perímetro
urbano, havendo uma de maior relevância, asfaltada, que liga ao distrito de Pau
D’Alho (mapa 08).

Fonte: IBGE 2000, Eco-Pólis e Atlas de Desenvolvimento Humano no Paraná.

O mapa 05 demonstra as divisões de seções com como as divisas e
confrontações do município. E através do mapa 06 pode-se observar a malha e
o perímetro urbano.

Assaí Hoje
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