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Nasceu no Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1917 e ingressou na Escola Naval em 

1933. Foi nomeado segundo-tenente em 1939, e sua primeira comissão foi a bordo do 

Encouraçado São Paulo. Foi promovido a primeiro-tenente em 1941. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, foi nomeado ajudante de ordens do Almirante 

Soares Dutra, comandante da Força Naval do Nordeste. No posto de capitão-tenente, em 

1945, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, exerceu seu primeiro comando, no Caça-

Submarino Javari, atuando em operações de guerra. 



 

Como capitão de corveta, em 1950, foi imediato do Contratorpedeiro Bertioga e, 

posteriormente, do Contratorpedeiro Mariz e Barros. No posto de capitão de fragata, foi 

transferido para Recife, onde exerceu o comando da Escola de Aprendizes-Marinheiros de 

Pernambuco durante dois anos.  

Em 1960, no posto de capitão de mar e guerra, foi designado comandante do 

Contratorpedeiro Mariz e Barros e, ao deixar este comando, assumiu o cargo de subchefe da 

Marinha no Gabinete Militar da Presidência da República. No ano de 1964, foi designado 

comandante do Cruzador Barroso, seguindo depois para o cargo de subchefe do Gabinete do 

Ministro da Marinha.  

Foi promovido a contra-almirante em 24 de setembro de 1966 e, no ano seguinte, 

designado adido naval junto às embaixadas do Brasil em Washington e Ottawa. No ano de 

1969, foi promovido a vice-almirante, quando foi convidado pelo General Ernesto Geisel para 

assumir a presidência da Petrobras. Durante sua gestão nessa estatal, a frota nacional de 

petroleiros foi duplicada e foram descobertos novos poços petrolíferos no litoral nordestino. 

Em 1971, foi transferido para a reserva remunerada e, em 1974, indicado governador 

do Rio de Janeiro, depois da fusão dos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. No seu 

governo, foi elaborada a Constituição do Estado de 1975, aprovada a Lei Orgânica dos 

Municípios e o primeiro Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de 

Janeiro. Foi ainda criado um programa de transportes para a região metropolitana do Grande 

Rio, sendo construídos 12 terminais rodoviários. Foram criados diversos postos de 

atendimento de saúde, destacando-se o Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do 

Rio de Janeiro, em Niterói. O setor de pesquisas foi incrementado, com o aparelhamento das 

novas instalações do Laboratório de Biologia Animal da Empresa de Pesquisa Agropecuária 

do Estado do Rio de Janeiro, no Jardim Botânico de Niterói. No setor de construção de 

moradias, a Cooperativa Habitacional do Estado lançou, em 1978, uma frente de obras que se 

responsabilizaria pela entrega de 10.502 residências. Foram construídos vários conjuntos de 

casas e apartamentos com recursos do Banco Nacional de Habitação e verbas estaduais, entre 

eles o Grupo Residencial de Teresópolis (RJ).  

Deixou o governo do Rio em 1979. Faleceu em 9 de julho de 2011, aos 94 anos. 


