
Almirante de Esquadra Carlos Auto de Andrade

 

(Acervo: Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha)

Nascido em 21 de janeiro de 1920, no Rio de Janeiro, ingressou na Escola Naval em

1937, sendo declarado Guarda-Marinha em 1941. No ano seguinte, foi promovido a Segundo-

Tenente e embarcou no Encouraçado Minas Gerais que, durante a Segunda Guerra Mundial,

permaneceu fundeado ao largo do porto de Salvador, próximo ao Forte de São Marcelo, como

principal defesa daquele porto, com sua artilharia controlada em conjunto com as baterias do

Exército, situadas na Ponta de Santo Antônio e na Ilha de Itaparica.



Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, alcançou o posto de Primeiro-Tenente no ano

de 1944, sendo então designado para a Corveta  Camocim, navio no qual realizou inúmeras

comissões em operações de guerra, dentre as quais se destacam as de escolta de comboios de

navios mercantes nacionais e estrangeiros e patrulha do litoral brasileiro. Desembarcou, em

1945, para o Contratorpedeiro de Escolta Baependi.

Já  como  Capitão-Tenente,  em  1946,  apresentou-se  na  Base  Naval  do  Recife,  onde

permaneceu  por  dois  anos  e  desempenhou,  dentre  outras  funções,  a  de  Encarregado  do

Departamento de Pessoal.  No ano de  1948,  iniciou o Curso  de Eletrônica,  no Centro  de

Instrução Almirante Wandenkolk, o qual concluiu dois anos depois.

Regressou ao Encouraçado Minas Gerais em 1951 e, no ano seguinte, apresentou-se no

Navio-Escola Duque de Caxias. Promovido a Capitão de Corveta ao final do ano de 1953, foi

designado para servir no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, onde permaneceu até

assumir o seu primeiro comando a bordo da Corveta Ipiranga, em 1956. Ao desembarcar da

Ipiranga,  em  1957,  serviu  no  Estado-Maior  da  Armada  até  ser  promovido  ao  posto  de

Capitão de Fragata, em 1958, quando se apresentou no Centro de Informações da Marinha.

No ano de 1960, foi designado Oficial de Gabinete do Ministro da Marinha, Almirante

Jorge do Paço Mattoso Maia,  função que desempenhou cumulativamente com a de Vice-

Diretor do Centro de Informações da Marinha.

Em  maio  de  1961,  foi  designado  para  servir  no  Comando  do  3º  Distrito  Naval.

Posteriormente, em 1963, realizou o Curso de Comando, na Escola de Guerra Naval e, após

sua conclusão, assumiu o comando do Contratorpedeiro Paraná.

Promovido a Capitão de Mar e Guerra, em 1965, desempenhou a função de Chefe de

Gabinete  do  Estado-Maior  da  Armada.  No  ano  seguinte,  foi  nomeado  Adido  Naval  às

Embaixadas  do Brasil  em Paris  e  Haia.  Ao regressar  do exterior,  em 1969, comandou o

Cruzador Barroso até sua promoção a Contra-Almirante, em 23 de setembro de 1969, quando

assumiu a Subchefia de Organização do Estado-Maior da Armada.



No ano seguinte, foi indicado Subchefe Administrativo da Comissão de Promoção de

Oficiais. Em 1972, comandou a Força de Contratorpedeiros e, no ano seguinte, a Força de

Transportes da Marinha, sendo promovido então ao posto de Vice-Almirante. Nesse mesmo

ano, foi nomeado Diretor de Portos e Costas e, no ano de 1974, Comandante em Chefe da

Esquadra.

Ao alcançar o topo da carreira naval, ascendendo a Almirante de Esquadra em 1975, foi

nomeado  Diretor-Geral  de  Pessoal  da  Marinha  e,  em  1976,  Comandante  de  Operações

Navais. No ano seguinte, foi Secretário-Geral da Marinha e, em 1978, foi nomeado Chefe do

Estado-Maior da Armada, sendo transferido para a reserva remunerada em janeiro de 1980.

Na reserva, o Almirante Carlos Auto de Andrade foi presidente da Vale do Rio Doce

Navegação S.A., subsidiária da Companhia Vale do Rio Doce, de 1980 até o ano de 1992.

Faleceu em 2 de novembro de 2007, aos 87 anos de idade.


