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NOTAS SaBRE 0 QUARTZO-P6RFIRO DE CASTRO. PARANA

POI'

CANDIDO SIMoES FERREIRA ( * ) e BALDOMERO BARCIA GONZAI_EZ

Museu Nacional do Ri o de J an eiro

ABSTRACT

In this note are given the chemical analysis and norm composition
of the main type of quartz-porphyre which occurs in Castro, Parana.
Taking the opportunity, a new petrographic description of both this
rock and a variety classified by Leinz (1936) as a brecciated quartz
-porphyre, are given.

GENERALIDADES

A principal finalidade destas notas, e de apresentar urn
subsidio a mais ao consagrado trabalho de Leinz (1936) , quan
do descreveu os varies tipos de quartzo p6rfiros que ocorrem
em sua maior extensao no municipio de Castro, Parana, ocupan
do urna area aproximada de 800 Km",

Anteriormente, Oliveira (1927), faz mencao das efusivas
acidas de Castro, e esposa as ideias de Derby (1878) quanto a
genese e idade daquelas rochas, aceitando mais tarde numa
pequena nota (1936) os resultados publicados por Leinz na
quele ano.

Finalmente, e bastante oportuno aqui citar 0 trabalho de
Coutinho (1955), onde aquele autor apresenta valiosos estu
dos sabre a geologia e petrologia da regiiio de Pirai do SuI,
municipio este, vizinho de Castro. Neste trabalho, Coutinho
da certo destaque as efusivas acidas, incluindo 0 quartzo p6r
firo, procurando definir melhor sua genese e a idade, ressal
tando sua importancia no tectonismo da regiiio.

(* ) Sob os aus p ictos do Con selho de P esquisas da Universidade do Brasil.
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A idade geologica para as eruptivas acidas de Castro, desde

Leinz aos trabalhos mais recentes, Oliveira & Leonardos
(1943), Maack (1951), Coutinho (1955) e Guimaraes (1964),
esta limitada entre os diastrofismos Tac6nico-Caledoniano.

Nos anos de 1948 e 1950, tivemos a oportunidade de ex
cursionar ao municipio de Castro on de coletamos varias amos
tras dos 3 tipos de quartzo porf'iros descritos por Leinz. Nesta
ocasiao, pudemos verificar 0 classico contato da serra de Sao
Joaquim, margem da estrada Castro-Tibagi, onde 0 quartzo
porfiro serve de suporte as camadas glaciais da Formacao
Iapo, criada por Maack (1950/1) e datada por ele como pro
vavelmento siluriana superior. Esta Formacao de origem gla
cial, e capeada pelo arenito Furnas, Devoniano, inferior, sob a
forma de magnifica escarpa.

ANALISE QUfMICA

A amostra do quartzo porf'iro que serviu para a presente
analise quimica foi coletada no local chamado de "Morro do
von Bock" a pouco menos de 2 Km Sg da Cidade de Castro,
e se acha registrada sob 0 n" 5270, da colecao petrograf'ica
do Museu Nacional. (Analista C. S. Ferreira, 1950).
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Media das determinacoes bastante concordantes, feitas
pelos processos J. Lawrence Smith e fotometrico.



Composicao normativa do quartzo-p6rfiro, Morro do Von Bock, Castro, Parana.
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ANALISE PETROGRAFICA

1) - Das amostras de quartzo p6rfiro (sob 0 n" 5.270 da
col. Petrografica do Museu Nacional) , foram feitas varias la
minas, utilizadas na presente analise.

Fig. 1 - Estrutura fluidal do Quartzo p6rflro de coloraeao castanho avermelhado,
mostrando a hematlta coalescendo ao Iongo das llnhas sinuosos. (Fotomicrografla

X 30)

Exame megascop'tCo: - Arocha apresenta-se com uma
coloracao geral castanho chocolate fosca, onde sobressaem
cristais de feldspato de 2 a 5 mm de comprimento com tona
lidade diferente da massa fundamental, exibindo cor averme
lhada e espaeados uns dos outros de 2 a 5 em em media. Mes
mo em exame a olho desarmado, notamos cristais idiomorf'i
cos de feldspato nao alterados profundamente, com 0 brilho
nacarado caracteristico, e outros com formaacristalograficas
nao tao evidentes, completamente caulinizados aparecendo com
pequenas (2 a 3 mm) manchas claras, quasi ibrancas , retan
gulares ou ligeiramente arredondadas, contrastando .com. 0

fundo bastante mais escuro. Sobreelevando-se a esta base
geral, de superficies crispadas pelas fraturas conchoidais, des
tacam-se os cristais de quartzo com contornos irregulares e
frequentemente arredondados. Ainda a olho mi, os individuos
de quartzo tern uma tonalidade escura que the e emprestada



FERREIRA E GONZALEZ - QUARTZO-P6RFIRO 9

pela matriz castanha circunjacente e acentuada pela perda de
luz nas diversas reflexoes internas e absoreao posterior.
Estes cristais nao ultrapassam os 2 mm de comprimento.

Alguns raros cristais de hematita com menos de 1 mm sao
discerniveis mesmo sem 0 usa de uma lupa de bolso. Na massa
fundamental podemos distinguir ainda megascopicamente, li
nhas continuas ou interrompidas, sinuosas, Iigeiramente mais
escuras que a base fundamental, muito proximas umas das
outras, concordantes, lembrando curvas de nivel num mapa
topografico,

Observada em lamina, a vista desarmada, acentua-se a di
ferenca de tonalidades entre as linhas sinuosas e a base geral.

Fig. 2 Superficie polida da brecha, mostrando os fragrnentos angulosos de
Quartzo p6rfiros de coloracoes diversas. (Tamanho natural)
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A coloracao geral e mais clara, castanha para rosa, devido a
pequena espessura. Os fedspatos aparecem com tons nubla
dos e semi-transparentes. 0 quartzo e totalmente hialino,
transparente, quase confundindo-se com os furos da lamina.

Exame microscopico : - Arocha apresenta-se com a co
loracao rosa clara, salpicada de poeira de hematita que coa
lesce ao longo das linhas sinuosas dando ao conjunto a estru
tura fluidal. Este e 0 aspecto da massa fundamental grano
firica constituida de microlitos de quartzo e feldspato orto
clasio com predominancia acentuada do feldspato sabre 0

quartzo. 0 feldspato tem a forma geral de pequenos basto
netes e cristalitos alongados, enquanto que, 0 quartzo ocupa
os interespacos, sem contornos geometricos definidos. Os
cristalitos de feldspato tern para dimensao maxima aproxima
damente 0,02 mm. Pequenas linguas de quartzo, em torno de
1 mm, espraiam-se nesta matriz com formas de YeT, sem ex
tincao ondulante.

Flutuando neste conjunto de microlitos surgem os feno
cristais de ortoclasio, geralmente alterados por caulinizacao
e polvilhados de finas lamelas de hematita. Medidas feitas
em dois cristais, que servirao de exemplo para os individuos
maiores e menores, respectivamente, deram para dimensoes os
seguintes valores: 3,4 mm X 2,0 mm e 1,4 mm X 0,45 mm.
Estes cristais ou sao idiomorf'icos ou apresentam marcada ten
dencia ao idiomorfismo. Com dimensoes um pouco inferiores
as do feldspato, mas ainda como fenocristais, distinguimos 0

quartzo em cristais geralmente arredondados, nao raros in
dividuos bipiramidados com os vertices ligeiramente arredon
dados. Sao frequentes os cristais corroidos por cujas fendas
se insinua a massa fundamental, Dimensoes observadas num
cristal que eonsideramos de tamanho medio : 1,7 mm X 0,55 mm.

Como elementos poueo notaveis pela freqiiencia e dimen
soes, encontramos a hematita (dimensoes maximas: 0,37 mm
X 0,57 mm) com formas irregulares, menores que os fenoeris
tais e em quantidades diseretas. A apatita aparece em peque
nos eristais prismaticos e por vezes inclusa no quartzo.
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o quartzo mostra-se freqUentemente fraturado e secoes
de eixo optico evidenciam ligeira anisotropia passando de uni
a biaxial com pequeno angulo 2 V. As fraturas proximas aos
bordos estao parcialmente preenchidas pelo 6xido.

II) - Quartzo porjiro brechosa, (amostra n" 5522 da col.
Petrograf'ica do Museu Nacional) , coletado a 3 Km NE; de Cas
tro, proximo a localidade de Santo Antonio.

E xame macroscopico : - Em superficie polida, a rocha
apresenta-se com uma coloracao geral castanha chocolate cla
ra. Nesta superficie destacam-se fragmentos de quartzo p6r
firo, os maiores com 3 em, em formas irregulares, fragmen
tarias, com angulos subagudos, indicativas de pequena movi
mentacao, Estes pedacos de rocha tern cor castanha com to
nalidades que vao de chocolate escuro, passando pelo verme
lho e atingindo 0 rosa. Apresentam-se com bastante f'reqiien
cia fraturados e com as partes ligeiramente deslocadas. A
maioria destes fragmentos mais desenvolvidos, encerra cris
tais de feldspato potassic (ortoclasio) em formas irregula
res, corroidas ou ripas, de tons vermelho e rosa. Ainda como
constituintes destes fragmentos, temos a assinalar 0 quartzo
e a hematita.

A massa envolvente, de granulaeao fina, se infiltra pelas
fraturas dos diversos fragmentos que se dispoem com distri
buicao ca6tica por toda a superficie polida da amostra, sem
qualquer indicio de orientacao preferencial.

Como assinalamos, os diversos tipos de quartzo p6rfiro
estao presentes nesta brecha eruptiva, incluindo aqueles ca
racterizados pelas linhas de fluxao e que sao os mais escuros,
ao lado dos castanhos mais claros e que nao apresentam aque
las linhas.

Segundo Leinz , houve na regiao de Castro, no minimo
duas fases de erupcao e que, este tipo de quartzo p6rfiro bre
choso seria 0 produto de uma segunda erupcao, que fratu
rando e atravessando os p6rfiros anteriormente cristalizados
proporcionou pelo resfriamento rapido do material da fase
mais recente a formacao da brecha eruptiva aqui apresentada.
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