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Não te esqueças, quando estás numa área natural:
Respeita a sinalização existente!
Não perturbes os animais!
Não recolhas plantas!
Não deites lixo para o chão!
Não faças fogueiras!

Dicas para serem um explorador:
Estar sempre à procura.
Observar atentamente.
Analisar e estabelecer relações.
Usar, sempre que possível, todos os sentidos nas investigações.
Questionar.
Documentar todas as observações (anotações de campo). 

Ribeira da Póvoa 
A Ribeira da Póvoa situada na serra do Marão, na freguesia de Ansiães, 
pertencente ao concelho de Amarante é uma área de rara beleza 
paisagística e de elevado valor natural dada a grande diversidade de 
espécies que aí vivem, ou seja, a sua biodiversidade.

Ao longo da área existem habitats diferentes que se interligam, desde 
ribeiras e bosques ripícolas, às florestas mistas, passando pelos matos com 
pouca vegetação, florestas de árvores naturais do nosso território 
(autóctones) e zonas mistas de agricultura e floresta. São estes habitats 
que suportam uma grande variedade de serem vivos vertebrados e 
invertebrados que se relacionam entre si e com o meio ambiente formando 
complexos ecossistemas fervilhantes de vida.

Bactérias, fungos, insetos, crustáceos, moluscos, anfíbios, répteis, mamíferos, 
aves todos cumprem o seu papel na natureza! E acredita! Qualquer 
alteração que aconteça num destes grupos vai afetar os outros, isto 
porque todos estão ligados e interagem, nomeadamente pelas relações 
alimentares. 

O valor desta área é reconhecido internacionalmente, tendo sido 
classificada como Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Alvão/Marão” 
(PTCON0003) e integrada na rede ecológica europeia, a Rede Natura 2000:  
uma rede de locais da União Europeia onde a vida selvagem é protegida e o 
desenvolvimento sustentável é encorajado.

É, sem dúvida, uma área que não podes deixar de visitar! Um ótimo local 
para passares excelentes momentos em família, usufruindo do melhor que a 
natureza tem para oferecer!

Para te ajudar a seres um verdadeiro explorador da natureza, propomos-te 
ao longo deste livro uma série de desafios, que podes realizar em família ou 
com amigos, que te ajudam a conhecer melhor os segredos que está área 
guarda!                    
  



1. Folhas e mais folhas  

As folhas são órgãos das plantas especializados na realização de trocas 
gasosas (respiração, transpiração) e na captação de luz solar para 
produção de açúcar, com o qual se alimenta, através de um processo que os 
cientistas chamam de fotossíntese. Neste processo a planta retém do ar o 
dióxido de carbono, um gás que em grande quantidade é poluente e 
produz oxigénio que a planta acaba por libertar. Este é, aliás, um dos 
motivos pelo qual as plantas, mais concretamente as árvores, são 
consideradas os “pulmões da humanidade”, dado o seu valioso contributo 
para a qualidade do ar.

Na zona vais encontrar folhas com tamanhos e formas muito variáveis que 
correspondem a diferentes espécies de árvores. Procura no chão folhas 
variadas e faz o seu contorno. Tenta identificar a que espécie corresponde! 
Para isso deixamos-te aqui algumas das folhas que poderás encontrar.            

Vidoeiro

AmieiroCarvalho-alvarinho 

Pinheiro-bravo

Castanheiro

Pilriteiro



Para terminar inventa uma personagem para 
as tuas folhas. Damos-te um exemplo.



Neste desafio vais-te transformar num verdadeiro artista da natureza! 
Já reparaste em todas os elementos naturais que podes recolher para 
colecionar ou para fazer bonitos objetos decorativos? Folhas, paus, 
sementes, cascas de árvores, frutos, pinhas são apenas algumas desses 
ítens. Ao longo do percurso, recolhe os elementos naturais que fores 
encontrando e guarda-os, para no final fazeres um fantástico mobile 
natural.

Não te esqueças: apanha apenas o que estiver caído no chão, devemos 
perturbar o mínimo possível o local!   

Procedimento:

1º O mobile é uma estrutura muito 
simples. Tens que arranjar um ramo 
para servir de suporte, do qual vão 
cair fios decorados com elementos 
naturais. Nota, o suporte também 
pode ser feito com dois ramos  juntos, 
em forma de cruz.

2º  Os fios podem ser decorados a teu 
gosto. Basta dar asas à tua 
imaginação! Mas atenção que os 
diferentes lados têm que estar em 
equilíbrio, para que o mobile se 
consiga mover.

2. Mobile natural  

Mobile
Escultura formada 

por elementos leves 
que oscilam ou
 que se movem.

Como construir
Material:  Fio norte, Tesoura, Paus e Elementos 
naturais.



 
Já reparaste que nem todas as plantas 
têm flores? Apesar de existirem na maioria, 
a verdade é que algumas plantas, mais 
primitivas, não têm esta estrutura tão 
importante para a sua  reprodução. Um 
exemplo são os fetos que tão bem estão 
representados na área, quer em 
quantidade, quer em diversidade. Mas já 
pensaste bem como é que estas plantas 
se reproduzem? Damos-te uma ajuda. 
Procura, numa zona com humidade, 
normalmente perto de linhas de água e 
com sombra, exemplares de fetos. 
Escolhe um e tenta perceber a sua  
estrutura, para isso guia-te pelo esquema. 

                                               
Na margem inferior das folhas, que está 
virada para baixo, vais encontrar umas 
estruturas pequenas redondas 
amarelo-acastanhadas. São os 
esporângios! Estes agrupam-se em 
estruturas maiores, os soros.  Os 
esporângios contêm no seu interior os 
esporos que, à semelhança das sementes, 
são responsáveis pela sua reprodução. Os 
esporos são espalhados, pelo vento e 
pelos animais, dispersando-se por 
grandes áreas. Ao encontrarem condições 
favoráveis de temperatura e humidade 
cada esporo germina, formando um novo 
feto. 

3. Plantas sem flor

 
O tamanho 
dos fetos é 
muito variável, 

desde plantas muito 
pequenas até 
grandes fetos 

arbóreos.

Raiz

Soros

Caule
(rizoma)

Esporos

Desenha o feto que observaste e não te esqueças de identificar as partes que o 
constituem. Se a planta possuir as estruturas reprodutivas, tenta abrir um 
esporângio e cola alguns esporos na folha! Para isso usa a fita-cola.

O feto também 
se pode reproduzir 

através do caule, a que os 
cientistas chamam de 

rizomas, é subterrâneo e ao 
longo do seu crescimento 

este pode fragmentar 
dando origem a um novo 

indivíduo.



O termo anfíbio significa “vida dupla”, o 
que se aplica na perfeição nestes 
animais que dividem a sua vida entre a 
terra e a água, da qual dependem para 
se reproduzir. A primeira fase de vida 
destes animais, a fase larvar, é 
efetivamente passada na água. É nesta 
fase que a larva, normalmente chamada 
de girino, passa por um lento processo 
de transformação, a metamorfose, 
durante o qual se torna completamente 
diferente de quando nasceu, 
possibilitando-lhe, assim, viver em terra 
quando adultos. As espécies de anfíbios 
podem ser divididas em 2 grandes 
grupos: os anuros, do qual fazem parte 
as rãs, sapos e relas, e os urodelos que 
incluem as salamandras e os tritões.

4. Que anfíbio sou eu? 

Anuro

Patas posteriores mais alongadas 
que as anteriores, adaptadas ao 
salto.  

Patas com tamanho semelhante, 
adaptadas à locomoção por 
torsão do corpo.  

Urodelo Cauda larga 

Sem cauda

Na área foram 
construídos diversos 
abrigos e charcos 
para os anfíbios. 
Descobre-os,

pois são um bom 
local para os 
observarem!  



Escolhe um dos vários pontos de água existentes na área e aventura-te 
à descoberta destes curiosos animais. Procura nos locais próximos da 
água, entre a vegetação ou por baixo de troncos caídos e tenta 
observar algum destes animais. 

Desenha-o ou fotografa-o e tenta identificar o grupo a que pertence. Será 
um Anuro ou um Urodelo?  

Os anfíbios 
respiram pela pele 

(respiração cutânea), 
pois apesar de terem 

pulmões, estes não são 
suficientes para 

garantir a 
respiração. 

 

Atenção! Os anfíbios são animais sensíveis, não os manipules e não perturbes o seu 
habitat! Quando acabares de os observar certifica-te que ficou tudo igual a como 
estava inicialmente.



A principal característica que distingue as aves dos restantes animais é a 
presença de penas a cobrirem o corpo. Estas podem ter um aspeto muito 
variado e servem, nomeadamente para auxiliar o voo e proteger do frio e 
da chuva, uma vez que são impermeáveis! Cada pena é constituída por 
centenas de pequenos filamentos (barbas) que são mantidos juntos por 
uma espécie de minúsculos ganchos, as bárbulas. Quando estes “ganchos” 
se desprendem e os filamentos se soltam a ave volta a prendê-los, 
bastando para isso passar o bico. As penas são ainda cobertas por uma 
substância oleosa que é produzida numa glândula situada na região da 
cauda e que os cientistas chamam de glândula uropigiana. Esta substância 
é espalhada nas penas pelo bico, para as tornar impermeáveis e repelir a 
água.  Por isso vemos as aves passando o bico em si mesmas, 
principalmente patos.

Neste desafio tens que ser um verdadeiro investigador. Procura penas de 
aves diferentes e tenta perceber a que ave pertence! Observa com 
cuidado a estrutura da pena e tenta ver as bárbulas, afastando as barbas. 
Para isso podes usar uma lupa! No final volta a “prender” as barbas, 
pressionando-a com a mão. Vais ver que é fácil! Guarda-as e faz a tua 
própria coleção de penas.

Barbas

Raque

Cálamo
Barba

Bárbulas

5. Aves e mais aves. 

Experimenta

 Coloca uma gota de água em cima da pena. O que acontece? 

Coloca a pena em frente dos teus lábios e a tua mão por detrás desta. O que 
acontece? 

Uma ave 
normal pode 

ter entre 
1500 a 3000 

penas!



Os mamíferos são animais muito difíceis de observar. São particularmente 
ativos durante o amanhecer e o entardecer e à noite. Por isso, os cientistas 
para os estudarem recorrem a pistas que eles vão deixando, resultantes da 
sua atividade. São os chamados indícios de presença. Estes podem ser 
pelos, pegadas, odores, excrementos, pinhas roídas entre outros. 

Preparado para seres um detetive de animais? Durante o teu percurso está 
bem atento e tenta descobrir pegadas dos mamíferos que aqui vivem. Nas 
imagens abaixo podes encontrar algumas das pegadas que poderás 
observar na área. 

Procura também pinhas roídas. Sabias que pela forma como ela foi roída 
podes saber se foi um esquilo ou um rato?

Indícios encontrados: 

Pegadas de

Pinhas de

6. Há descoberta de pistas!

Lobo

Esquilo Rato

Lontra

Corço Geneta 




