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Amazonense, nascido em 9 de março de 1918, ingressou na Escola Naval em 1° de 

abril de 1935. Foi declarado guarda-marinha em 1936 e nomeado segundo-tenente em 1939. 

Sua primeira comissão foi a bordo do Cruzador Bahia.  

Foi promovido a primeiro-tenente em 1941. Quando da entrada do Brasil na Segunda 

Guerra Mundial, ainda servia no Cruzador Bahia, tendo participado de comboios sob a 

subordinação da Força Naval do Nordeste.  

Em 1943, como capitão-tenente, foi designado para o Tênder Belmonte. Este navio 

desempenhou a função de Oficina da Força Naval do Nordeste, facilitando o abastecimento e 

efetuando reparos necessários e urgentes nos navios, até que, ainda no ano de 1943, o 

Almirante Soares Dutra transferiu o seu pavilhão de comandante da Força Naval do Nordeste 

para o Belmonte, transformando-o em capitânia.  



 

Dois anos após o fim da guerra, em 1947, embarcou no Contratorpedeiro de Escolta 

Bocaina e, ao término desta comissão, foi servir no Centro de Armamento da Marinha. Em 

1951 foi promovido a capitão de corveta, sendo designado para servir no Cruzador Barroso.  

Em 1955 na Diretoria de Armamento da Marinha, já no posto de capitão de fragata. 

Desembarcou da Diretoria de Armamento da Marinha em 1956 para servir na Base Naval de 

Salvador, onde permaneceu até ser designado para o Estado-Maior da Armada. Ao deixar esta 

comissão, foi nomeado comandante do Contratorpedeiro Marcílio Dias.  

Promovido a capitão de mar e guerra em 1961, foi nomeado no ano seguinte 

comandante do Primeiro Esquadrão de Avisos Oceanográficos. Em 1966 assumiu a vice-

diretoria de Armamento da Marinha.  

Promovido ao posto de contra-almirante em 5 de setembro de 1967, foi designado para 

a subchefia do Estado-Maior da Armada e, dois anos depois, assumiu a Diretoria de 

Máquinas da Marinha. Em 1970 foi nomeado comandante Naval de Natal, exercendo tal 

comando até ser transferido para a reserva remunerada, em 1971. 

Faleceu no dia 31 de dezembro de 2007, aos 89 anos. 


