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Caraterização da Savana                             
Na savana encontramos como fatores 
abióticos mais importantes a água, a luz e o 
solo. As savanas são regiões planas, em que 
as gramíneas constituem a vegetação 
predominante. A savana ocorre em latitudes 
médias e, habitualmente, em regiões de 
clima tropical com período de estiagem 
prolongada e em solos pobres e ácidos. 
Resultam formações vegetais constituídas 
por arbustos, gramíneas e árvores de 
pequeno porte. Identificação da Savana em Moçambique    

A savana é um tipo de bioma que ocorre em 
latitudes médias e, habitualmente, em 
regiões de clima tropical e em solos pobres 
e ácidos. Em Moçambique a savana localiza-
se na zona Norte do país.  

As espécies principais são os elefantes, 
búfalos, leopardos, Leão, girafa,  hienas, 
hipopótamos, gazelas e zebras. A vegetação 
na savana não é muito abundante. A acácia é 
uma das principais árvores da savana. 
Também existe muito capim onde os animais 
podem se esconder para caçar as suas 
presas.

Ameaças à savana                                          
Muitos animais estão ameaçados de extinção 

devido à perda de habitat e por caça ilegal, 
como a zebra, rinoceronte, leão e o elefante. 

As queimadas e o pastoreio intensivo 
perturbam o ecossistema podendo 
transformar a savana num deserto.
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Fig. 1- Antílopes na savana

Importância da Savana
A savana é muito importante porque alguns 
animis que lá vivem trazem alguns benefícios 
para o ser humano mas também as grandes 
áreas desse bioma são utilizadas para o 
desenvolvimento de pastagens e agricultura.

Figura 2- Elefantes no lago da savana

Figura 3- Animais da savana

Caracterização Biológica da savana


