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1 ASPECTOS REGIONAIS 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 No inicio era apenas um rio grande, depois do rio a floresta. Até que alguns 

homens chegaram cruzando o rio de balsa, vinham de longe, seguindo as pequenas 

trilhas. Arapuá é hoje o resultado de inúmeras famílias que chegaram ao local a 

partir de 1940. Foi nessa época que Jorge Elias de Souza, o primeiro morador da 

cidade, fixou residência na região. 

 A área onde hoje está situado o Município de Arapuã, pertencia à empresa 

colonizadora Sociedade territorial Ubá Ltda, que a partir de 1993 teve, por parte do 

interventor Manoel Ribas, contestada a legitimidade de sua posse e considerado 

estas terras como devolutas. Esse fato foi o desencadeador de uma série de litígios 

entre a Companhia Ubá e os posseiros que vinham dos mais longínquos pontos do 

Paraná e de todo Brasil, atraídos pela existência de vasta área de terras, 

considerada como das mais férteis do País. A partir de 1950 a Companhia Ubá teve 

definitivamente reconhecida a posse de suas terras, resolvendo o problema litigioso 

e possibilitando enfim o levantamento topográfico das glebas e comercializando os 

lotes, dando inicio ao processo de colonização das terras da região.  

 Através da lei número 11.219 publicada no Diário Oficial número 4651 de 

08/12/1995 foi criado o município de Arapuá desmembrando-o de Ivaiporã em 1997. 

 O nome dado ao município se deve ao fato da região ser habitada por 

arapuãs, insetos melíferos que se assemelham a abelhas. 

  

GENERALIDADES 

O Paraná é dividido geograficamente em 10 mesorregiões, sendo que a 

mesorregião Norte Central Paranaense localiza-se metade no Segundo Planalto e o 

restante do seu território no Terceiro Planalto, que corresponde a cerca de 12,47% 

do território estadual. É constituída por 79 municípios, dos quais se destacam 
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Londrina e Maringá, em função de suas dimensões populacionais e níveis de 

polarização de serviços. 

Quadro 1 – Mesorregião Norte-Central do Paraná 

Municípios da Mesorregião Norte-Central Paranaense 

Alvorada do Sul Guaraci Nossa Senhora das Graças 

Ângulo Ibiporã Nova Esperança 

Apucarana Iguaraçu Nova Tebas 

Arapongas Itaguajé Novo Itacolomi 

Arapuã Itambé Ourizona 

Ariranha do Ivaí Ivaiporã Paiçandu 

Astorga Ivatuba Pitangueiras 

Atalaia Jaguapitã Porecatu 

Bela Vista do Paraíso Jandaia do Sul Prado Ferreira 

Bom Sucesso Jardim Alegre Presidente Castelo Branco 

Borrazópolis Kaloré Primeiro de Maio 

Cafeara Lidianópolis Rio Bom 

Califórnia Lobato Rio Branco do Ivaí 

Cambé Londrina Rolândia 

Cambira Lunardelli Rosário do Ivaí 

Cândido de Abreu Lupionópolis Sabáudia 

Centenário do Sul Mandaguaçu Santa Fé 

Colorado Mandaguari Santa Inês 

Cruzmaltina Manoel Ribas Santo Inácio 

Doutor Camargo Marialva São João do Ivaí 

Faxinal Marilândia do Sul São Jorge do Ivaí 

Floraí Maringá São Pedro do Ivaí 

Floresta Marumbi Sarandi 

Florestópolis Mauá da Serra Sertanópolis 

Flórida Miraselva Tamarana 
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Godoy Moreira Munhoz de Melo Uniflor  

Grandes Rios   

 

  

 

Segundo o Plano Regional de Desenvolvimento Estratégico - PRDE, toda a 

mesorregião Norte-Central está incluída no Plano de Desenvolvimento Regional – 

PDR do eixo Londrina/Maringá. O município de  Arapuã está localizado na porção 

sul da mesorregião Norte-Central, faz parte da micro-região de Ivaiporã que engloba 

também os municípios de: Ariranha do Ivaí, Cândido de Abreu, Godoy Moreira, 

Grandes Rios, Ivaiporã, Jardim Alegre, Lidianópolis, Lunardelli, Manoel Ribas, Nova 

Tebas, Ribeirão Bonito, Rio branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, São João do Ivaí, São 

Pedro do Ivaí. 
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 As fronteiras do município são: ao norte Jardim Alegre,ao sul Manoel Ribas, 

ao Leste Ivaiporã e a Oeste Nova Tebas. A posição geográfica é: latitude de 

24°18’22’’ S; longitude de 51°47’14’’ W; altitude de 690m. 

A extensão geográfica do município, segundo o IBGE, é de 218,84 km² e 

Arapuã fica a 375,58 km da capital Curitiba. O município tem apenas 13 anos de 

história de emancipação, podendo ser considerado muito recente.  
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 Arapuã faz parte da AMUVI – Associação dos Municípios do Vale do Ivaí e está em 

sua totalidade dentro do Terceiro Planalto Paranaense. Esta associação tem por 

objetivo promover o desenvolvimento integrado da região.  
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1.2 INSERÇÃO REGIONAL 

A Inserção Regional é um fator importante que determina a relação do 

município de Arapuã com os outros municípios.   

 

 O acesso se dá apenas pela rodovia estadual Pr-466 sentido Norte-Sul, por 

onde se acessa a estrada municipal que dá acesso à cidade. 

O aeroporto mais próximo fica a 127Km, no município de Campo Mourão. A 

capital do estado dista 386 km de Arapuã. Londrina e Maringá, importantes pólos 

econômicos estão 177km e 166km respectivamente distantes. No entanto, a 

distância entre os centros urbanos de Arapuã e de Ivaiporã, não ultrapassam os 20 

quilômetros, o que facilita o acesso diário a serviços essenciais como educação e 

saúde, além do comércio varejista e lazer que são segmentos de forte atração ao 

arapuãense. 

A via municipal que liga Arapuã a outros municípios como Ivaiporã , centro 

de interesse aos arapuãenses e por onde escoa toda a produção local, encontra-se 

em estado precário no que diz respeito à pavimentação, sinalização e áreas de 

acostamento que garantam a segurança viária, conforme mostra imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


