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Nascido a 26 de fevereiro de 1870, na cidade de Itajaí, Santa Catarina, foi contratado

como Ajudante de Maquinista em 1893, sendo então enviado para servir na Divisão do Norte.

No ano seguinte, foi nomeado Chefe de Máquinas da Torpedeira  Silvado.  Navio que, em

1894, por ocasião da Revolta da Armada, integrou as forças legalistas durante o combate ao

Encouraçado Aquidabã, em Santa Catarina.



Ainda em 1894, foi incluído na classe de Ajudante do Corpo de Maquinistas e, ao final

daquele  ano,  apresentou-se  a  bordo  da  Torpedeira  Pedro  Afonso.  Em  1897,  compôs  a

primeira tripulação do Cruzador Almirante Tamandaré, de onde desembarcou, ainda naquele

ano, para o Cruzador Barroso. No ano seguinte, foi designado para a Capitania dos Portos do

Rio Grande do Sul, onde serviu na Canhoneira Camocim.

Foi promovido ao posto de Primeiro-Tenente (Engenheiro Maquinista) em 1908, sendo

então designado para o Vapor  Jaguarão.  Em 1909, foi enviado para a Comissão Naval na

Europa a fim de compor o grupo de recebimento do Cruzador  Bahia,  permanecendo em

serviço a bordo desse navio após o mesmo chegar ao Brasil.

Retornou à Europa, no ano de 1912, com o objetivo de integrar o grupo de recebimento

do  Encouraçado  Rio  de  Janeiro,  navio  que  não  chegou  a  ser  incorporado  por  conta  da

desistência da aquisição pelo governo brasileiro.

De volta ao Brasil, em 1914 assumiu a chefia de Máquinas do Rebocador Rio Pardo e,

ainda nesse ano,  foi  promovido a Capitão-Tenente e novamente designado para servir no

Cruzador  Bahia,  onde permaneceu até ser indicado para a mesma função no Cruzador Rio

Grande do Sul, em 1916.

Promovido  ao  posto  de  Capitão  de  Corveta,  em  1918,  apresentou-se  no  Cruzador

Belmonte, de onde desembarcou, ainda naquele ano, para o Comando de Defesa Minada da

Costa do Rio de Janeiro, onde assumiu a função de Encarregado das Oficinas. Em 1919,

apresentou-se na Inspetoria de Máquinas, sendo designado, logo em seguida, para o Cruzador

Barroso, onde exerceu a chefia de Máquinas.

Promovido  a  Capitão  de  Fragata,  em  1921,  foi  designado  para  o  Estado-Maior  da

Armada, de onde desembarcou, em 1922, com destino ao Encouraçado  Minas Gerais.   No

ano seguinte,  foi  promovido a Capitão de Mar e Guerra e regressou ao Estado-Maior da

Armada, onde apresentou um parecer sobre a lotação de todo pessoal do Serviço Geral de

Máquinas, a fim de colaborar com a Missão Naval Americana. Ainda em serviço no Estado-



Maior  da  Armada,  alcançou  o  posto  de  Contra-Almirante,  em  1924,  quando  assumiu

interinamente o cargo de Chefe da Comissão de Inspeções de Navios.

Em razão da extinção do Corpo de  Engenheiros  Maquinistas,  foi  transferido para o

Corpo de Oficiais da Armada, em 1925.  No ano seguinte, desembarcou para a Diretoria de

Pessoal da Marinha, tendo falecido durante essa comissão, em 28 de abril de 1930, aos 60

anos de idade.


