
 

 

HELMUTH GUSTAVO TREITLER 

 

Helmuth Gustavo Treitler graduou-se em Engenharia Civil, na Escola Nacional de 
Engenharia, da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Trabalhou como engenheiro no Escritório Técnico da Universidade do Brasil 
(ETUB), onde participou ativamente do aterro do arquipélago das nove ilhas que iriam 
compor uma única ilha, denominada de “Ilha do Fundão”. Atuou desde o início na 
implantação das obras da Cidade Universitária. 

 

Tornou-se Engenheiro residente na Cidade Universitária, sendo responsável por fiscalizar 
as obras junto ao corpo técnico do ETUB. Quando da implantação da primeira turma da 
Escola de Engenharia, vinda do Largo de São Francisco para este novo campus, foi um dos 
responsáveis por toda a logística de apoio aos futuros engenheiros, incluindo viabilizar uma 
linha de ônibus que ligava a cidade Universitária à estação de Bonsucesso, pois não havia 
transporte público para o Centro de Tecnologia. 

 

Deixou a função de Engenheiro residente, mas continuou no ETUB como chefe do Setor de 
Urbanismo e, posteriormente, assumiu o cargo de chefe do Serviço de Execução e 
Fiscalização das Obras, até 1982, quando se aposentou.  

 

Trabalhou, ainda, como engenheiro consultor da ECEX, na construção da Ponte Presidente 
Costa e Silva (Ponte Rio-Niterói), até a sua inauguração, em 1974. Atuou como professor 
do DEG – Departamento de Expressão Gráfica, da Escola de Engenharia (atual Escola 
Politécnica), de 1978 até 1991. Também, nesta época, colaborou como professor na 
Universidade Veiga de Almeida e na Faculdade Souza-Marques. Em 1982, assumiu o 
importante cargo de Superintendente do Centro de Tecnologia da UFRJ, permanecendo por 
três diferentes gestões de decanos. 

 

Foi membro ativo da Associação dos Ex-Alunos da Escola Politécnica (A3P), por mais de 30 
anos, tendo ocupado o cargo de Diretor da entidade. Manteve seu registro ativo no Crea-RJ 
até o seu falecimento. 

 

Helmuth Gustavo Treitler nasceu em 1921 e faleceu em 2020. 

  


