
 

ANHAMBAÍ 

Canhoneira  

Incorporação: 25 de junho de 1858. 

Baixa: 18 de agosto de 1869. 

 

Canhoneira construída no estabelecimento dos Irmãos Miers & Maslor, na Inglaterra, 

por conta do Governo Imperial.  

Foi lançado ao mar em 1858; media 130 pés de comprimento, 22 de boca, 7,6 de pontal, 

calando 4 pés e 6 polegadas a ré e quatro pés a vante. Era de caixa de rodas e tinha à sua 

máquina a força de 40cv; ostentava uma chaminé e era armada a Iate.  

Foi assim denominada por Aviso da Secretaria de Marinha de 7 de abril de 1858. Foi-lhe 

passada mostra de armamento a 25 de junho, e a seguir incorporada à Força Naval do Mato 

Grosso, a 2 de setembro do mesmo ano, sob o Comando do Primeiro-Tenente João Mendes 

Salgado, futuro Almirante e Barão de Corumbá, nomeado por Aviso de 22 de junho. 

Seu armamento constava de dois obuzeiros de calibre 32 em rodízios, e sua guarnição 

era de 38 praças em tempo de paz e de 50 praças em tempo de guerra. Por Aviso de 6 de 

fevereiro de 1859, foi nomeado seu Comandante o Primeiro-Tenente Balduíno Ferreira de 

Aguiar. De ordem do Presidente da Província, de 16 de novembro de 1858, devia fazer uma 

viagem mensal a Montevidéu. Este e outros que ali serviam, “não podem ser considerados de 

guerra; só poderiam servir de paquetes”, lê-se num documento oficial da época.  

A 12 de outubro de 1859 chegava a Cuiabá, pelas 7h da manhã, levando a bordo o 

Comandante das Armas da Província acompanhado da família e de seu Secretário, o futuro 

Marechal Manoel Deodoro da Fonseca. 

A 27 de dezembro de 1864, os paraguaios iniciaram o ataque ao Forte de Coimbra, em 

Mato Grosso. A Canhoneira Anhambaí sob o Comando de Balduíno de Aguiar – diz a parte 

oficial – “principiou logo a desempenhar o mais importante papel, fazendo-se até ousada 

muitas vezes, aproximando-se de umas e de outras baterias que batiam o forte, jogando 

habilmente com seus dois canhões de 32, e mesmo embargando por muitas vazes o passo ao 

inimigo, que se dirigia à retaguarda do forte pela fralda da montanha. Este vapor, às 10:30h 



 

da manhã passando pela frente do forte, dirigiu-se ao ponto do primeiro desembarque, à 

direita do rio, e rompeu fogo, dando três tiros contra diversas colunas de infantaria e uma de 

artilharia a cavalo que se achavam em marcha”.  

No dia 28 de dezembro de 1864 continuou a investida paraguaia. “Por diversas vezes 

tentaram os assaltantes escalar as muralhas, mas foram repelidos pelo certeiro fogo de 

artilharia e infantaria dos brasileiro e pelas balas atiradas da Anhambaí”. Resolvido que foi, 

em Conselho, o abandono da praça, “o Comandante Balduíno saiu sorrateiramente pelo 

portão do norte do forte, cosendo-se com as muralhas e arvoredos até a margem do rio, onde 

tomando o escaler dirigiu-se para a bordo da Anhambaí, que estava fundeada águas acima, na 

ponta de uma ilhota, junto ao forte”. Pelas 9 horas da noite, dois escaleres de bordo 

começaram a transportar a tropa do Coronel Porto Carrero para bordo. “Quando o último 

herói pulou para o convés salvador Anhambaí – escreve Ernesto Senna – o valoroso 

marinheiro, Comandante Balduíno, ainda para iludir o inimigo, navegou rio abaixo até a vista 

da esquadra invasora, deu volta, mais quando aproava retomando águas acima, para 

Corumbá, tornou-se necessário forçar a tiragem temerariamente porque as águas corriam 

violentamente e o navio caía rio abaixo para as baterias da esquadrilha e de terra, da margem 

oposta. O Comandante Balduíno nem um só momento deixou de, com constantes e enérgicas 

ordens, animar o pessoal da máquina, que fez prodígios para conservar o vapor, com péssima 

lenha, que era o combustível de bordo. Vencida dificilmente a corrente do rio, seguiu a 

Anhambaí águas acima, e duas horas depois ouviam os retirantes o troar da artilharia 

bombardeando o forte. A Anhambaí marchava penosamente sob a tremenda carga, que lhe 

tirava a linha d’água calculada.” “Embora estivesse a fortificação cercada por mais de 5 mil 

homens de desembarque e não pequena flotilha, a operação se levou a efeito, - diz Garcez 

Palha – sem perda alguma de gente, graças à perícia e ao denodo do Comandante Balduíno.” 

A evacuação do Forte de Coimbra, - diz o historiador Schneider – “é um fato curioso para a 

história militar: oito navios paraguaios, dentre eles cinco vapores e algumas chatas, não 

ouvem, em um ponto tão estreito do rio, o movimento do vapor brasileiro e deixam-no 

evadir-se com toda a guarnição. Este procedimento singular só se explica por não haver um 



 

único dos navios do Coronel de Barrios subindo o rio acima do forte, e demonstra que, apesar 

da superioridade numérica, havia medo das peças da fortaleza.”  

A 2 de janeiro de 1865 transportou a Anhambaí de Corumbá, ameaçada pelos 

paraguaios, o Coronel Carlos A. de Oliveira, Comandante das Armas da Província. “A partida 

do Vapor de Guerra Anhambaí – diz E. de Mendonça – a cujo bordo se refugiara o 

Comandante das Armas e onde fizera embarcar o Estado-Maior e o Segundo Batalhão (do 

comando do Tenente-Coronel Carlos de Moraes Camisão) de Artilharia, foi uma cena 

lúgubre. Sobrecarregado além da lotação, o navio arrastava-se sobre as águas do Rio 

Paraguai, submerso até a caixa das rodas, vencendo a custo as corredeiras do primeiro 

estirão”.  

No dia 6 de janeiro de 1865 bateu-se ela contra dois vasos de guerra paraguaios: o Iporá, 

de 4 canhões, e o Rio Apa de 3, nas águas do Rio São Lourenço. Durante seis léguas, em 

retirada, a Anhambaí fez fogo, como lhe era possível, com o único rodízio que tinha a popa, 

mas que, ao 13º tiro, desmontou-se; e assim acabou por ser abordada pelo Iporá em uma das 

mais estreitas voltas do rio, perto do Morro Caracá; e, impelido pela força das águas, foi 

sobre a barranca, e nessa ocasião saltou em terra quase toda a guarnição, constituída na maior 

parte por menores do Corpo de Imperiais Marinheiros. O último tiro da Anhambaí matou o 

Segundo-Tenente da Marinha paraguaia Gregorio Benítez. A maior parte da Guarnição da 

Canhoneira Anhambaí morreu; o resto atirou-se na água ou alcançou a barranca; foram feitos 

prisioneiros sete indivíduos e entre estes o Imediato do navio o Piloto José Israel Alves 

Guimarães.  

A 13 de junho de 1867, já com a Bandeira paraguaia, a Anhambaí auxiliava a defesa de 

Corumbá quando essa Vila foi tomada de assalto pelos brasileiros. Após grande combate em 

terra, correram os bravos a atacar os vapores Rio Apa e Anhambaí que, no “momento da ação 

em terra sustentaram um vivo fogo contra a cidade. Perdidas as esperanças de defesa, os dois 

vasos tomaram águas acima e refugiaram-se na volta do rio, onde os não podiam perseguir 

nossas artilharias, e daí regressaram em fugida para Assunção, às 4 horas da madrugada”, 

recebendo ainda muitos tiros de terra. Após o combate de Caguidjurú ou Caraguataí, para que 



 

não voltasse a Anhambaí às mãos dos brasileiros, foi ela destruída em Manduvirá-chú aos 18 

de agosto de 1869.  

 


