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RESUMO: Os depósitos Camaquã, de Cu (Au-Ag), e Santa Maria, de Pb-Zn (Cu-Ag), que 
constituem as Minas do Camaquã, correspondem aos maiores depósitos de metais base 
encaixados em sequências vulcano-sedimentares pós colisionais, ediacaranas, da Bacia do 
Camaquã (Supergrupo Camaquã), durante a evolução do Cinturão Dom Feliciano. A Bacia do 
Camaquã está situada no centro-sul do estado do Rio Grande do Sul. O depósito Santa Maria, 
situado 3 km a SW do depósito Camaquã, foi descoberto em 1978, e encontra-se em fase 
avançada de avaliação econômica conduzida pela empresa Nexa Resources, ex-Votorantim 
Metais. As rochas encaixantes desses depósitos compreendem arenitos e conglomerados das 
formações Seival e Rincão dos Mouras, pertencentes ao Grupo Santa Bárbara, e andesitos 
intercalados. O minério é composto dominantemente por sulfetos de Pb-Zn (esfalerita e 
galena), e de forma subordinada por sulfetos de Cu (calcopirita, bornita e calcocita) e Ag nativa, 
e ocorre de forma disseminada ou em veios. Os minerais de ganga correspondem a k-
feldspato, quartzo, biotita, carbonatos, ilita e óxidos de Fe e Ti. O estudo petrográfico e 
geoquímico de 3 testemunhos de sondagem (um de cada área mineralizada) permitiu 
classificar o depósito Santa Maria como de sulfetação intermediária. A identificação de i) 
feições indicativas de boiling; ii) paragêneses minerais geradas em estado de sulfetação 
intermediário; iii) paragêneses minerais típicas de processos de alteração hidrotermal em 
depósitos epitermais; iv) razões Ag/Au elevadas (>100); e v) a ocorrência do mineral 
betekhtinite, fornecem subsídio a essa hipótese, indicando a possibilidade de existência de 
depósitos do tipo pórfiro, em profundidade, na região das Minas do Camaquã. Feições de 
interação entre rochas vulcânicas e sedimentos inconsolidados (peperitos) foram identificadas 
nos contatos superiores das camadas de andesitos (mineralizados), o que evidencia sua 
contemporaneidade às rochas encaixantes da base do Grupo Santa Bárbara e sugere, 
portanto, em virtude do intervalo de deposição deste grupo, a ocorrência da Formação 
Acampamento Velho na região das Minas do Camaquã. O processo de deposição do minério 
parece estar relacionado à manifestação localizada de boiling, ocasionada pelo processo de 
neutralização de uma solução hidrotermal ácida. A integração de perfis geoquímicos, 
coeficientes de correlação geoquímicos e das associações e paragêneses minerais 
identificadas sugere que fluidos magmático-hidrotermais estiveram sujeitos ao tamponamento 
das rochas encaixantes (red beds, rochas de granulometria fina e vulcânicas associadas), as 
quais determinaram condições variáveis do potencial de oxidação do sistema hidrotermal, o 
que, por sua vez, controlou a gênese do depósito de Pb-Zn (Cu-Ag). A associação de dados 
geoquímicos e petrográficos indica ainda que é possível reconstruir a evolução estrutural das 
áreas 1, 2 e 3 (mineralizadas). Nesse modelo, paragêneses mais oxidadas dominariam as 
sequências de red beds, enquanto as paragêneses sulfetadas de mais alta temperatura se 
encontrariam associadas aos níveis de rochas de granulometria mais fina e vulcânicas 
associadas. É possível que esse modelo compreenda um guia prospectivo para a Bacia do 
Camaquã. 
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