
 

 

DARCY ALEIXO DERENUSSON 

 

Darcy Aleixo Derenusson formou-se engenheiro pela antiga Escola Politécnica do Rio de 
Janeiro, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Como engenheiro, foi autor 
do plano urbanístico e participou da construção da cidade de Boa Vista, capital de Roraima. 
Considerada por muitos a cidade que deu certo, foi a terceira capital projetada do Brasil.  

 

Reconhecido pelo trabalho na área de cartografia e topografia, foi precursor da cartografia 
urbana como instrumento de planejamento e obras e preconizou a cartografia sistemática 
do Estado da Guanabara.  Estudou e elaborou o "Regulamento do Departamento da Carta 
Cadastral do Estado da Guanabara" e foi responsável por trabalhos técnicos pioneiros, 
como planejamento e execução do levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral dos 
rios que desaguam na Baía de Guanabara; introdução do método de cálculo analítico nos 
trabalhos de locação do projeto geométrico de obras de urbanização. Trabalhou, ainda,  na 
construção do Aterro do Flamengo e dos Túneis Rebouças e Dois Irmãos.  

  

Como docente, foi fundador do Departamento de Engenharia Civil da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), onde implantou o curso de Engenharia Sanitária e 
Ambiental, o curso de pós-graduação lato sensu multidisciplinar em Planejamento Urbano e 
Regional na UERJ, a Comissão de Ensino Prático (com a finalidade de acompanhar os 
estagiários da faculdade de Engenharia). Lá, foi um dos criadores do Centro de Produção 
da Faculdade de Engenharia, que depois se ampliou para toda a Universidade. 

 

Presidiu o Crea-RJ de 1982 a 1984, executando amplo programa de modernização da 
entidade contemplando  informatização, reformulação de rotinas e procedimentos,  
treinamento de pessoal e reforma de instalações físicas. Como resultado de sua gestão, 
destaca-se a elevação do número de profissionais registrados como ativos, de cerca de 30 
mil para mais de 100 mil.  

 

Notório defensor do exercício profissional participou ativamente da estruturação e 
implantação da Mútua, Institui cooperação com o Conselho de Reitores de Universidades 
para compatibilização de currículos com atribuições profissionais e colaborou com outros 
países, entre eles Portugal e Itália, para a melhoria da formação profissional dos 
engenheiros. Sob sua liderança, o Crea-RJ, manteve-se firme na defesa das grandes 
questões nacionais, dos princípios democráticos e dos valores da cidadania. 

 

Darcy Aleixo Derenusson nasceu em 1916 e faleceu em 2002. 

  


