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O Complexo Metamórfico Porongos (CMP) compreende uma faixa de direção geral NE, com 
170 km de extensão e 15 a 30 km de largura, localizado no Domínio Central do Cinturão Dom 
Feliciano (CDF). O CMP tem como limite leste a Zona de Cisalhamento Dorsal de Canguçu e a 
Zona de Cisalhamento Passo do Marinheiro, e é coberto na parte oeste e central pelas bacias 
do Camaquã e a norte pela bacia do Paraná. Consiste de uma associação de rochas 
supracrustais metamorfizadas entre a fácies xistos verdes inferior a anfibolito médio-superior, 
cujas principais litologias são rochas metassedimentares, metavulcânicas, gnaisses 
peralcalinos e lentes de rochas ultramáficas. Na região de Encruzilhada do Sul afloram rochas 
metavulcânicas intermediárias a ácidas, cinza-claras a cinza-escuras, com foliação geralmente 
bem desenvolvida. Fenocristais milimétricos de quartzo azulado, comumente alongados, 
encontram-se imersos em matriz granolepidoblástica fina (0,05 a 0,1 mm) composta de 
quartzo, feldspato e biotita. Antigos fenocristais de quartzo, de 1 a 5 mm, são policristalinos, 
inequigranulares e estão recristalizados principalmente por bulging, subordinadamente por 
rotação de subgrãos. Porfiroclastos de feldspato com recristalização incipiente são raros. 
Cristais maiores de biotita (0,2 a 0,6 mm) formam níveis milimétricos a centimétricos 
descontínuos, além de opacos e, ocasionalmente, clorita, muscovita, anfibólio, epidoto e zircão. 
Os porfiroclastos são 20% a 35% do volume da rocha enquanto a matriz compõe de 65% a 
80%. A foliação principal (Sx) tem direção NW, com mergulhos de médio a alto ângulo para SW 
e localmente alto ângulo para NE. O caimento da lineação de estiramento varia de sub-
horizontal até subvertical. Dobras intrafoliais, isoclinais, de eixos sub-horizontais a subverticais 
são registradas principalmente nos veios de quartzo e têm plano axial paralelo à xistosidade. 
Mesodobras abertas, normais, com eixos de caimento suave a moderado também têm plano 
axial paralelo à foliação NW. Foliações de baixo ângulo, com lineações de estiramento sub-
horizontais, são observadas localmente, preservadas em zonas de charneira, e progridem para 
foliações de alto ângulo com lineações subverticais, gerando um padrão de guirlanda nos 
estereogramas. Ainda, dobras métricas abertas, com plano axial de direção NE, normais e com 
caimento suave, afetam a litologia. Essas duas direções de planos axiais perpendiculares entre 
si sugerem a hipótese de que duas fases de deformação possam ter ocorrido. F1 estaria 
registrada no dobramento de plano axial NW, que ocasionou a rotação da foliação de baixo 
ângulo com lineação sub-horizontal (Sx-1) para a foliação de alto ângulo com lineação 
subvertical (Sx), enquanto F2 está registrada nos dobramentos abertos de plano axial NE, 
perpendiculares a Sx. Além disso, é possível que F1 seja uma fase de deformação progressiva, 
com as dobras abertas de plano axial NW progredindo para as dobras intrafoliais em zonas de 
alta deformação. A continuação dos estudos trará dados mais robustos para o questionamento 
dessas hipóteses. A área é muito promissora para o entendimento da evolução estrutural e 
geotectônica do Escudo Sul-rio-grandense devido à sua localização limítrofe entre os domínios 
Central e Oriental do CDF. 
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