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O Pegmatito Taquaril está localizado na porção meridional da Província Pegmatítica Oriental 
do Brasil, no Distrito Pegmatítico de Santa Maria de Itabira, no município de Bela Vista de 
Minas (MG). Pegmatitos são caracterizados por apresentar cristais muito grossos, com alguns 
minerais podendo atingir proporções métricas. O corpo pegmatítico alvo deste estudo corta 
rochas encaixantes da Suíte Borrachudos, constituídas principalmente por granitos de idade 
atribuída a 1 G.a, marcado pelo início da abertura crustal do Supergrupo Espinhaço. Neste 
trabalho foi caracterizada a anatomia interna do corpo pegmatítico através do mapeamento de 
detalhe e análise de amostras por Fluorescência de Raios X. A mineralogia desta rocha pouco 
se difere de granitos stricto sensu, podendo ser constituídos por feldspatos, quartzo, muscovita 
e comumente minerais exóticos, tais como o berilo (Be3Al2Si6O18), o mesmo é a principal 
mineral gema encontrada no corpo pegmatítico. O pegmatito apresenta composição álcali-
granítica a monzogranítica com mineralogia modal variando de 14 ±50% de microclinia, ±30% 
de quartzo, ±8% de oligoclásio e ±8% de biotita. Foi possível identificar os zoneamentos 
minerais presentes da borda para o centro e comparar com a classificação criada por London 
(2013), em que a separação é realizada por parâmetros mineralógicos e texturais. Foi possível 
definir quatro zonas em sua anatomia interna: Zona 1: (feldspato potássico, + muscovita, - 
quartzo); Zona 2: (feldspato potássico, + quartzo, - muscovita); Zona 3: (feldspato potássico-
quartzo); e Zona 4: (quartzo). O Pegmatito Taquaril é classificado neste estudo como do tipo 
zonado simples. Se encaixa na classificação do tipo berilíferos, porém, atualmente não produz 
mais berilo (água-marinha), sendo o seu principal produto o feldspato para uso industrial. A 
mineralização de berilo ocorria entre o contato das zonas 3 e 4. Como o volume era pequeno 
esse mineral se encontra atualmente exaurido Recentes dados de geocronologia mostram 
idades para os pegmatitos deste distrito em 474 ± 8 Ma. Situado na porção central da Suíte 
Borrachudos o pegmatito Taquaril, apresenta uma mineralogia simples e apenas o berilo, o 
epidoto e a titanita são encontrados como minerais acessórios. Através da assinatura 
geoquímica de amostras coletadas nas quatro zonas foi possível classifica-lo como granito 
anorogênico a sin-colisional, com composição peraluminosas e pertencente a série magmática 
cálcio-alcalinas. Neste trabalho o Pegmatito Taquaril é interpretado como o produto de fusão 
parcial, provável anatexia em ambiente profundo, com mobilização de material félsico da rocha 
encaixante. Durante o processo de descompressão regional no final do Brasiliano e associado 
ao colapso do orógeno Araçuaí, foi gerado um magma granítico hidratado e mais ácido 
permitindo o crescimento avançado dos cristais. 
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