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Cachoeira do Vogivoda - Foto: Prefeitura de Mato Rico

CAPITAL AMBIENTAL DO INTERIOR DO PARANÁ
Cidade rica em cultura e belezas naturais. Com o povo hospitaleiro e trabalhador, Mato Rico é o destino
certo para quem busca contato com a natureza, vivência da rotina no campo, belas paisagens e qualidade de
vida.
Situado na região central do estado, a 454 quilômetros de Curitiba, na divisa com Pitanga, Roncador e
Palmital, a população estimada do município é de 3.272 habitantes.
São mais de 700 hectares de mata preservada na categoria de unidade de conservação entre uso sustentável e
proteção integral. Mato Rico é uma cidade que valoriza e protege a natureza, tendo a ciência que o meio
ambiente é tudo que os cerca.
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O QUE FAZER
CACHOEIRAS
As cachoeiras são de beleza singular, com águas limpas
propícias para contemplação ou banho. A Cachoeira do
Vogivoda não pode ficar de fora do itinerário.

TURISMO RURAL
No município, o número de pequenos agricultores familiares
chama a atenção para o turismo rural. Foi desenvolvida uma
diversidade de práticas agrícolas, entre outras, a fruticultura,
psicultura, hortaliças, apicultura.

ECOTURISMO
O ecoturismo é o principal segmento turístico de Mato Rico.
Com cinco unidades de conservação de uso sustentável, os
espaços contam com vasta biodiversidade, trilhas em meio à
mata preservada, lazer e recreação para os visitantes.
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DICAS
CURIOSIDADE
A principal teoria da origem do nome Mato Rico, é que existiam muitos pinheiros, animais silvestres,
abelhas e mel na região.
PISTA DE LAÇO
São promovidos eventos anuais de tiro de laço que reúnem laçadores e admiradores do esporte. O laço
comprido é um esporte familiar, onde competem adultos e crianças, peões e prendas.
CAMINHADA INTERNACIONAL NA NATUREZA
O percurso é de grau moderado de esforço físico, contempla riqueza natural abundante e tem apresentação
cultural de grupo ucraniano. Com o cardápio farto da culinária ucraniana, a cada ano o número de
caminhantes aumenta, aliado à qualidade de vida e bem-estar.

LUGARES MAIS VISITADOS
Parque Ambiental do Gamelão
Cachoeira do Vogivoda

PASSEIOS
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Parque Ambiental de Gamelão
Unidade de conservação de 4 hectares no entorno da cidade. O parque contempla atividades de lazer,
ecoturismo, entretenimento e esporte. Tem quadra esportiva, parque infantil, lago com peixes, pedalinho,
pista de caminhada, rio para banho, quiosque com churrasqueira e muito mais.
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Cachoeira do Vogivoda
Queda d’água deslumbrante com um poço enorme para banho com natureza vasta ao redor. Na propriedade
ainda tem restaurante que serve bebidas e alimentos aos fins de semana e em eventos.
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COMO CHEGAR
A 454 quilômetros de Curitiba, o acesso a Mato Rico é pela PR 239 e PR-462.
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ONDE FICAR
Mato Rico possui uma pousada para um fim de semana descontraído com amigos ou estada romântica. O
imóvel fica no meio da natureza com animais, lago com peixes, cachoeira para banho, sala de jogos e espaço
de área verde.
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GASTRONOMIA

Mato Rico ainda não tem prato típico, porém, a diversidade na criação de animais é o forte do município,
possibilitando a variedade de combinações de pratos com carnes bovinas, suína, galinha caipira, cabrito da
raça Boer e peixes.

