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FORMAÇÃO 

 
1935 – Diploma de Engenheiro de Minas e Civil, Escola de Minas de Ouro 

Preto da Universidade do Rio de Janeiro. 
1950 -  Curso no “Bureau of Public Road” de “Theory and Practice of 

Highway Improvement and Utilization in the United States of 
America”. 

 

 
CARGOS E FUNÇÕES 
 
1935-1936 – Engenheiro da Companhia Minas da Passagem (mineração de ouro), 

onde executou serviços de topografia subterrânea, dirigiu aberturas de 
galerias, moagem e tratamento do minério. 

 
1936-1937 – Laboratório Químico da Casa da Moeda, Rio de Janeiro. 
 
1937 – Ingresso na Comissão de Estradas de Rodagem Federais, depois 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER). 
 
1937-1940 – Engenheiro Chefe dos estudos da Rio-Bahia (aproximadamente 600 km); 

Engenheiro Chefe dos Serviços de Terraplenagem Mecânica (trabalhos 
executados por administração direta). 

 
1941-1944 – Engenheiro Chefe da construção da BR-2, entre Porto Alegre e Vacaria, 

com extensão de 230 km. Serviços executados por administração direta, tendo 
sido escavados cerca de 4.400.000 m3 com mais de 80% de material rochoso e, 
também por administração direta, construídas 35 “obras de arte especiais”, 
entre pontes e viadutos, e 130 muros de arrimo em uma extensão total de 
cerca de 6.000 m. 

 
1944-1948 – Engenheiro Chefe da construção da BR-2, entre Curitiba e Santa Cecília, 

em uma extensão de 256 km. Entre Curitiba e Fuck (aprox. 215 km), toda a 
terraplenagem foi executada por administração direta. Neste trecho foram 
escavados 4.500.000 m3 e colhidos dados que serviram de base, mais tarde, 
para a elaboração da Primeira Tabela de preços unitários para serviços 



mecanizados aprovada pelo DNER. A sede de Curitiba foi transformada em 
sede do 3º. Distrito de Construção. 

 
1949 – Engenheiro Chefe do 6º. DRF, com sede em Belo Horizonte. 
 
1949-1950 – Engenheiro Assistente do Chefe da Comissão Especial da Construção da 

Rodovia Presidente Dutra. Colaborou na fiscalização desta rodovia, com 
cerca de 400 km, tendo, nestes dois anos, sido escavados mais de 25.000.000 
m3, construídos mais de uma centena de “obras de arte especiais” e 
pavimentada uma das pistas em toda sua extensão e duas no trecho da 
Baixada Fluminense e Vila Maria-São Paulo. 

 
1951-1955 – Diretor da Divisão de Construção (DCC) e substituto do Diretor Geral. 
 
1955 – Diretor Geral Interino por curto prazo. 
 
1955-1956 – Engenheiro da Empresa Melhoramentos e Construções EMEC Ltda 

(licenciado do DNER neste período). 
 
1956-1960 – Engenheiro Chefe do Departamento de Viação e Obra (DVO) e, em 

seguida, Diretor Executivo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, 
NOVACAP, quando organizou, fiscalizou e/ou supervisionou os seguintes 
serviços: 

 
. construção da rodovia Brasília-Anápolis, com 130 km de extensão, 

compreendendo terraplenagem, construção de onze “obras de arte 
especiais” e pavimentação asfáltica tipo tratamento superficial duplo 
sobre base estabilizada;  

 
. construção do trecho Brasília-Luziania da rodovia Brasília-Belo Horizonte, 

numa extensão de 40 km, dos quais 20 km em pista dupla. Pavimento 
asfáltico tipo tratamento superficial duplo sobre base estabilizada; 

 
. construção da pista em concreto asfáltico sobre base estabilizada do 

Aeroporto com 3.300 m de extensão por 60 m de largura, além da 
pista de rolamento e pátio de estacionamento; 

 
. terraplenagem (mais de 20.000.000 m3) e pavimentação em concreto 

asfáltico sobre base estabilizada de ruas e avenidas, correspondendo a 
mais de 450 km de estradas; 

 
. construção de mais de 200 “obras de arte especiais”, incluindo pontes, 

viadutos, passagens inferiores e trevos, destacando-se a Plataforma 
Rodoviária, em concreto protendido, com uma área de 27.280 m2, o 
que equivale a 2.728 m de ponte rodoviária (obra executada em 1 ano 
menos 5 dias);  

 



. construção de meios-fios correspondentes a mais de uma centena de km de 
estradas; 

 
. escavação de 10.000.000 m3 de terraplenagem dos trechos ferroviários entre 

Brasília e Pires do Rio e entre Pirapora e Brasília; 
 
. construção da Barragem sobre o Rio Paraná, com 50 m de altura, 600 m de 

comprimento, na qual foram empregados mais de 2.000.000 m3 de 
material (argila e pedra). A compactação da pedra foi feita com jato de 
água. Esta barragem propiciou a formação do lago que circunda 
Brasília e a instalação de duas usinas de 9.000 HP cada uma, com 
possibilidade para uma terceira; 

 
. construção da linha de transmissão de Goiania a Brasília, com 180 km de 

extensão; 
 
. construção da estação abaixadora de 220.000 volts para 33.000 volts; 
 
. construção de mais de 10.000 m de linha aérea primária de 33.000 volts; 
 
. construção de 100.000 m de linhas aéreas secundárias de 13.500 volts; 
 
. construção de mais de 370.000 m de rede subterrânea, tanto primária como 

secundária; 
 
. construção de 70% das subestações previstas, de 33.000/13.500 volts; 
 
. instalação de 3 usinas termoelétricas; 
 
. iluminação pública do Eixo Rodoviário (Asa Sul e Asa Norte), Eixo 

Monumental, Avenida das Nações e Av. W-3; 
 
. construção da barragem de captação para abastecimento de água da cidade; 
 
. construção da Usina de Recalque e da Adutora de 1 m de diâmetro e 9 km 

de extensão; 
 
. construção de 2 reservatórios de 30.000.000 litros de água, cada um, e um de 

10.000.000 litros de capacidade. Todos estes reservatórios estão 
situados a 130 m do nível de captação, de modo a fornecer água a 
todos os prédios e blocos de apartamentos por gravidade; 

 
. construção de uma estação de tratamento, dotada de controle eletrônico, 

com capacidade de 120.000.000 litros; 
 
. construção de uma rede de distribuição de 180.000 m; 
 



. construção de uma rede de galerias de escoamento de águas pluviais de 
103.000 m; 

 
. construção de uma rede de esgotos com cerca de 50.000 m; 
 
. construção de estação de tratamento de esgotos da Asa Sul, com capacidade 

para 300.000 habitantes; 
 
. início da construção da Usina de Tratamento de Lixo; 
 
. instalação de serviço telefônico local provisório, com usina Central 

Automática de 200 linhas, servindo a 500 telefones por meio de uma 
rede de 120.000 m de extensão; 

 
. instalação de serviço telefônico interurbano com um canal bilateral de radio-

telefonia, ligando Brasília ao Rio; de serviço telegráfico atendido por 
dois canais de rádio Brasília-Rio, com equipamento de manipulação 
automática; 

 
. construção da Central Automática definitiva com capacidade inicial de 5.000 

linhas e mais 6 postos satélites, que perfazem 800 linhas, e instalação 
de 5.000 telefones com possibilidade de mais 10.000; 

 
. construção de uma rede subterrânea com 224.000 m; 
 
. instalação de serviço interurbano Brasília-Rio via rádio de ondas curtas, pelo 

sistema “independent side band”, com 12 canais; 
 
. construção do radio enlace em microondas Brasília-Uberlândia, Uberaba-

Belo Horizonte-Rio, proporcionando 132 ligações simultâneas 
(realizado em tempo considerado recorde mundial). 

 
1960 – Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP), de 

março a agosto. 
 
1960–1966 – Ministro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 
 
1967-1978 – Superintendente de Engenharia da Empresa Melhoramentos e 

Construções EMEC S/A. 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1978 
 

 
 



 
 

 

 
  


