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Resumo 

 

A Península do Mussulo, é uma zona com extensa baía e praias, que são 

procuradas pelos banhistas todos os dias, principalmente aos fins-de-semana, 

para fins lúdicos. A sua importância económica, e a sua geografia, faz com que 

tanto o interior da restinga como a baía, sejam destino de muitas obras de 

construção civil com variadas finalidades. É também um possível destino final 

de muitas substâncias químicas associadas a actividades humanas na área de 

Luanda. No presente trabalho foi efectuada uma caracterização dos 

sedimentos da baía do Mussulo. Para o efeito foi feita uma caracterização 

granulométrica e determinação da mineralogia (amostra total e fracção 

argilosa) e dos teores de alguns elementos químicos. 

O quartzo e o feldspato são os minerais mais comuns, apresentando maiores 

proporções na zona norte da baía. Na zona sul destaca-se a presença em 

maiores quantidades de halite e gesso. No que respeita à fracção argilosa, ela 

apresenta, gesso, argilas expansivas e caulinite como os minerais mais 

comuns. O gesso é particularmente comum na zona meridional da baía e a 

caulinite na zona setentrional. A distribuição espacial dos vários parâmetros 

analisados mostra que o zinco, ferro cobre e manganês apresentam teores 

mais elevados na região setentrional da baía e estão associados às fracções 

granulométricas mais finas. O cálcio e o magnésio têm predominância na 

região meridional, onde as fracções granulométricas mais grosseiras estão 

melhor representadas.  

Algumas correlações entre os parametros sugerem a ocorrência de 

contaminação em zinco, ferro, cobre e manganês na zona setentrional da baía; 



na zona sul ocorre um ambiente mais condicionado por precipitação 

química/bioquímica sob condições naturais. A análise de componentes 

principais também sugere que algumas concentrações de zinco, ferro cobre e 

manganês podem estar relacionadas com contaminação humana. 

Palavras-chaves: Baía do Mussulo, Sedimentos, Mineralogia, Geoquímica, 

Factores naturais e antrópicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The Peninsula Mussulo is an area with a wide bay and numerous beaches, 

which have recreational use every day, especially on weekends. Given its 

economic importance, and its geography, both the sandbank and the bay are 

the target of many civil construction works with varied purposes. It is also a 

possible final destination for many chemicals associated with human activities in 

the area of Luanda. In this work it is conducted a characterization of the 

sediments of the bay Mussulo, involving an analysis of the grain-size, 

determination of mineralogy (clay fraction and total sample), and the levels of 

some chemical elements. 

Quartz and feldspar are the most common minerals, with higher proportions in 

the northern part of the bay. On the south side of the bay halite and gypsum 

occur in larger amounts. Regarding the clay fraction, the most common 

minerals are gypsum, swelling clays and kaolinite. Gypsum is particularly 

common in the southern part of the bay and kaolinite in the northern zone. The 

spatial distribution of the various analysed parameters reveals that zinc, copper, 

iron and manganese showed higher levels in the northern part of the bay and 

are associated with the finer grain-size fractions. Calcium and magnesium have 

predominance in the southern region, where the coarser grain-size fractions are 

better represented. 

Some correlations between parameters suggest the occurrence of 

contamination in zinc, copper and manganese and iron in the northern part of 

the bay area; an environment whose sediment composition is more determined 

by natural chemical/biochemical precipitation occurs in the southern part of the 

bay. The principal component analysis also suggests that some concentrations 

of zinc, iron, copper and manganese can be related to human contamination.  

Keywords: Bay Mussulo Sediments, Mineralogy, Geochemistry, Natural and 

anthropogenic factors   
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