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  NOTA DE FALECIMENTO  
 
É com pesar que comunicamos o falecimento do amigo, colega e 
companheiro de trabalho:  
 

EMILIANO CORNÉLIO DE SOUZA 
 
Diplomou-se pela Escola de Geologia da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro em 1967, tornando-se especialista em rochas graníticas, 
após curso de aperfeiçoamento na Alemanha.  

Iniciou sua vida profissional na CPRM – Serviço Geológico do 
Brasil, na Amazônia, Porto Velho, tendo realizado uma importante 
contribuição sobre a Geologia da Província Estanífera de Rondônia. De 
volta ao Rio de Janeiro, em 1975, no Departamento de Geologia – 
DEGEO/CPRM, assumiu, no período de 1994-1996 a chefia do 
departamento.  

No DEGEO teve o mérito de elaborar o primeiro Glossário sobre 
Rochas Graníticas, em língua portuguesa. Realizou intensa e minuciosa 
análise sobre a Petroquímica dos Granitóides de diversas províncias 
geológicas brasileiras. Sua participação na elaboração do Mapa Geológico 
do Brasil e da Área Oceânica Adjacente, escala 1:2.500.000, publicado em 
1981, permitiu sintetizar todo esse conhecimento. Sua contribuição no 
entendimento das relações entre as diversas fases de magmatismo e as 
mineralizações de ouro na Província Mineral do Tapajós foi sua última 
obra, tendo se aposentado o ano passado. 

Faleceu, no último dia 22, no hospital em Ipanema, Rio de Janeiro, 
aos 59 anos, vítima da violência que domina o país, após cerca de 45 dias 
hospitalizado. Deixa viúva Dona Eline e três filhas Ione, Helen e Emilene, 
todas universitárias, e dois netos. 
 

Divulgação em 20/6/02, Miguel Tupinambá 
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Os amigos, colegas e companheiros da 

CPRM – Serviço Geológico do Brasil convidam 

para Missa de 7o dia que será celebrada no dia 02 

de julho, Terça-feira, às 8h:00min, na Igreja 

Nossa Senhora do Brasil, à Av. Portugal nº 772, 

Urca, Rio de Janeiro. 
 

 

 

 

 

Divulgação em 28/6/02, Miguel Tupinambá 

 

 

Emiliano 
Cornélio de Souza 
 
✞  Missa de 7º DIA 


