Distrito de Pau d’Alho do Sul
Distrito de Pau D’alho do Sul
O município de Assaí possui um único Distrito Administrativo denominado Pau
D’Alho do Sul, o qual tem a data de criação em 16 de novembro de 1987, pela
Lei Estadual nº 8.615. Sua ocupação inicial deu-se por famílias de origem
nordestina (mineiros, baianos e pernambucanos) bem como paranaenses, tendo

Segue abaixo, na tabela 3.6.1, as informações geopolíticas do Distrito.
Tabela 3.6.1 – Informações geopolíticas do Distrito de Pau D’Alho do Sul
Altitude
Longitude
Latitude
Limites

como atrativo as lavouras de algodão. O Distrito está localizado a 23 Km da sede,
o tempo de deslocamento médio é de 25 minutos.
O mais importante acesso ao distrito é feito pela rodovia estadual PR 090, (mapa
08 e 39) logo em seguida pela estrada municipal pela qual se dá acesso também
à cidade de São Jerônimo da Serra e à antiga balsa de ligação à Tamarana pelo
Rio Tibagi. A via possui pavimentação asfáltica, encontra-se em médio estado de
conservação geral, porém em alguns trechos de declive acentuado há a
necessidade de constantes reparos (trânsito de caminhões de carga) com
ausência de acostamento em toda via.
O distrito sofreu uma perda populacional significativa entre as décadas de 1990 e
2000, uma evasão de cerca de 30% da população (tabela 3.6.2).
Maior parte da população ativa presta serviços para as atividades agrícolas e de
pecuária da zona rural, sendo em grande parte trabalhos temporários e

Área do Distrito
População na sede
Densidade demográfica
Distancia da sede à Assaí
Ano de instalação

650 m
50º 51’ 00’’ W-GR
23º 22’ 00’’ sul
Norte – Secção Cebolão
Leste – Secção Paineira
Sul - São Jerônimo da Serra (Rio S.
Jerônimo)
Oeste – Londrina (Rio Tibagi)
40,97 km²
926 habitantes
22,61 hab por km²
23 km
1987

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

A população do distrito no ano de 2000 era estimada em 926 habitantes. (IBGE2000).
Tabela 3.6.2 – Evolução da população do distrito de Pau D’Alho do Sul
Ano
1991
1996
2000

População
1318
1122
926

Fonte: IBGE, 2000.

informais. Falta qualificação à mão-de-obra para o trabalho agrícola.
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Em andamento na sede do município o treinamento de mão de obra feminina do
distrito Pau d’Alho para a confecção de peças de vestuário para instalação de
uma fábrica de vestuários no distrito.
Outra fonte de renda é a indústria de reciclagem de baterias a qual assumiu
como contra partida com o município empregar moradores do Distrito.
A indústria emprega hoje cerca de 20 operários, porém existem muitas
reclamações por parte dos moradores quanto ao mau cheiro na época de
estiagem e ventos a favor, “cheiro de ácido”.
O distrito possui um comércio de apoio aos moradores concentrado na avenida
central, que supre a demanda de produtos básicos da população.
As atividades se configuram da seguinte forma: uso misto e institucional ao longo

Fig. 3.6.1 – Avenida José Hauer

da avenida principal, um conjunto habitacional com uso exclusivo residencial e
atividades produtivas locadas à margem da estrada.
No ano de 1996, foi implantado o Conjunto Habitacional Pau D’Alho, num sistema
de mutirão através da COHAPAR, totalizando 62 residências. Os logradouros
ainda sem pavimentação.
A Avenida José Hauer (fig. 3.6.1) e a Av. Pau d’Alho que cortam o Distrito são
pavimentas porém sem calçadas (fig. 3.6.2), entretanto inexiste sinalização em
lombadas e as placas de sinalização vertical em péssimo estado de conservação.

Fig. 3.6.2 – Avenida central, ausência de calçadas
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O distrito é abastecido por uma mina distante da caixa d’água de

Arborização urbana se dá principalmente da Avenida José Hauer, não há muitos

aproximadamente

exemplares nos lotes das residências.

890m,

gerenciada

pelo

poder

municipal.

Devido

ao

desmatamento nas áreas de recarga, a mina (fig. 3.6.3) tem apresentado
diminuição da vazão, o que tem gerado falta de água por dias consecutivos.

Os Equipamentos Públicos:
No Setor de Educação a Escola Municipal Padre França Wolkers localizada no
distrito atende as crianças de pré-escola até a 4ª série do ensino fundamental,
compartilha a estrutura física com a Escola Estadual Pau d’Alho que atende
jovens do ensino médio de 5º a 8º série. Falta manutenção das instalações
escolares e ampliação dos serviços, como por exemplo, de uma sala de
informática, atualmente para essas aulas as crianças se deslocam até sede do
município, perdendo grande tempo de deslocamento. A quadra poliesportiva,
sem cobertura, necessita de manutenção, pintura das linhas de demarcação,
reforço do alambrado e sistema de iluminação.
No setor de Saúde, está em funcionamento um posto de saúde com atendimento
a toda comunidade. Ainda não iniciaram os trabalhos do PSF – Programa Saúde

Fig. 3.6.3– Mina de abastecimento do distrito

da Família, no local.

Recentemente a Ong MAE (Meio Ambiente Equilibrado), com sede em Londrina,
foi procurada por professoras da rede de ensino municipal e estadual deste
distrito, preocupadas com a grande falta d’água em determinados períodos.
Formou-se então uma parceria entre a Ong e as escolas, com a qual pretende-se
a participação da escola na formulação e execução do projeto de conscientização
ambiental, promoção e divulgação de material educativo, atualização e
capacitação dos profissionais da escola, sensibilização ambiental dos agricultores
e fortalecimento da cidadania e inclusão social.
Todas as vias são servidas de posteamento que garantem a Iluminação Pública.
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