
 
 

A HISTÓRIA DO MERGULHO NO CBMCE 

 

No final da década de 70 foi dado o primeiro passo em busca do conhecimento para atuação 

dos mergulhadores no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. O primeiro mergulhador do 

CBMCE foi o Tenente (médico) Brasileiro, em 1977, formado no Centro de Instrução e Adestramento 

Almirante Áttila Monteiro Aché – CIAMA, Marinha do Brasil. No ano seguinte em 1978, no CIAMA, 

foram formados mais (02) dois mergulhadores: o Tenente Sarto e o Cabo Gonçalves. No ano de 1984 

o Cabo Lucivaldo e o Tenente Duarte Frota concluíam também o curso de mergulho no CIAMA e 

CBMDF respectivamente.  

No ano de 1985 foi idealizado e implementado o primeiro Curso de mergulho Autônomo, 

CMAut, no CBMCE. O Tenente Duarte Frota, coordenador do curso, montou uma equipe de 

instrução que era composta pelos seguintes mergulhadores: Cabo Gonçalves e o Cabo Lucivaldo. O 

curso teve como base curricular o curso de mergulho da Marinha do Brasil e algumas adaptações e 

peculiaridades típicas voltadas ao mergulho de resgate.  

Desde a primeira turma de mergulhadores até o ano de 1988 várias turmas forma formadas. 

Após um longo jejum sem mergulhadores, no ano de 1996 houve uma turma que formou 17 

mergulhadores. 

 Novamente após anos sem o CMAut, em 2003 uma nova turma foi convocada e no final 14 

mergulhadores foram formados. Nos anos 2000 a corporação formou um total de 9 turmas de 

mergulhadores visando suprir as lacunas deixadas por aqueles que cumpriram a sua missão e 

consequentemente foram desfrutar a reserva remunerada.  

Ao longo desses 43 anos de história já foram realizados 14 Cursos de Mergulho Autônomo, 

formando aproximadamente 90 Mergulhadores do CBMCE, 11 Bombeiros Militares do Rio Grande 

do Norte, 03 do Mato Grosso do Sul, 04 do Exército Brasileiro, 05 Minas Gerais, 02 de Roraima, 04 

da Paraíba, 02 de Alagoas, 02 do Maranhão, 01 do Piauí e 05 da Polícia Militar do Ceará e 01 guarda 

civil municipal, totalizando aproximadamente 130 Mergulhadores. 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, por meio da CIA de Mergulho de Resgate 

externa seu apreço e gratidão a todos os abnegados mergulhadores da reserva que não mediram 

esforços e dedicação a tão nobre e honrosa missão de fazer parte da história do mergulho no CBMCE, 

transmitindo conhecimento e técnicas para as futuras gerações de mergulhadores. 

Com a criação da Companhia de Mergulho de Resgate – CMR, que teve como marco inicial 

das suas atividades administrativas e operacionais, a data simbólica 2 de julho (dia nacional do 

bombeiro), por deliberação do Exmo. Sr. Coronel Comandante Geral do CMBCE, Luís Eduardo 



 
 

Soares de Holanda. A CIA de Mergulho fará parte da estrutura organizacional do Batalhão de Busca 

e Salvamento - BBS, que tem como atual comandante o TC QOBM Francisco Albert Einstein Lima 

Arruda. A CIA de Mergulho de Resgate terá como primeiro comandante o Maj. QOABM Francivaldo 

de Melo Peixoto ladeado com seu comandante adjunto o 1º Tenente QOBM Danillo Cidreira dos 

Santos de Almeida e mais 13 honrados e dedicados mergulhadores de resgate. 

A CIA já nasce com a missão de profissionalizar e otimizar a cada dia as atividades e 

operações subaquáticas no âmbito do CBMCE, sempre buscando no conhecimento e nos 

equipamentos modernos a possibilidade de aumentar a segurança nas ocorrências, que tem por 

natureza ser insalubre e perigosa. O seu efetivo, atualmente, dedica-se exclusivamente ao mergulho 

de resgate e nas instruções visando melhorar a cada dia seus mergulhadores para que, em breve, 

possamos ser novamente a referência do Norte e Nordeste na área do mergulho de resgate. Sempre 

com o nosso lema de “Segurança, habilidade e calma”.  

 

 

 

 


