
 

DONA JANUÁRIA 

Brigue-Escuna  

Incorporação: Nada consta. 

Baixa: 3 de junho de 1845. 

 

Embarcação construída em madeira, no Arsenal de Marinha de Belém, em 1820, sob o 

risco do Mestre construtor Valentim. Foi batizada com o nome da Princesa Imperial Dona 

Januária Joana Maria Carlota, filha de D. Pedro I e Dona Maria Leopoldina. Aparelhada à 

brigue escuna, contando com 79 pés de comprimento, 23 pés de boca e outros 8 pés de 

pontal; era artilhada com 12 peças e guarnecida por 80 homens, aproximadamente. Foi 

incorporada às Forças Navais brasileiras quando o Comandante John Pascoe Grenfell, a 

bordo do Brigue Maranhão, aportou em Belém a fim de consolidar a Independência no Pará, 

o que se deu em 15 de agosto de 1823. 

 Por ocasião da Campanha da Cisplatina, partiu para Montevidéu em outubro de 1825, 

comandada pelo Segundo-Tenente Francisco Borges, onde integrou a Divisão da Esquadra 

brasileira em Operações no Sul que, como parte da Força Naval chefiada pelo Almirante 

Rodrigo Ferreira Lobo, foi responsável pelo bloqueio a Buenos Aires a partir da Declaração 

de Guerra, em dezembro de 1825. A 21 do mesmo mês, já sob o comando do Primeiro-

Tenente Antônio Alberto de Souza Lopes, embarcou na Dona Januária o Guarda-Marinha 

Francisco Manoel Barroso, futuro Barão do Amazonas, vencedor de Riachuelo e herói da 

Pátria. Ainda nesse quadro, durante o ano de 1826, destacou-se no Combate de Corales, em 9 

de fevereiro, quando teve morto seu mestre da guarnição enquanto colaborou no 

enfrentamento às unidades argentinas que tentavam romper o bloqueio brasileiro a Buenos 

Aires, chefiadas pelo Coronel Mayor Guillermo Brown. No dia 6 de março chegou à Colônia 

do Sacramento para apoiar na defesa daquela Praça.  

 Em maio de 1826, sob o comando do Primeiro-Tenente Antônio Alberto de Souza 

Lopes e após a substituição do Almirante Rodrigo Ferreira Lobo pelo Almirante Rodrigo 

Pinto Guedes como comandante em chefe das Forças Navais do Rio da Prata e, 



 

consequentemente, responsável por conduzir as ações de bloqueio a Buenos Aires, integrou a 

Segunda Divisão da Esquadra em Operações no Sul – chefiada pelo Capitão de Mar e Guerra 

James Norton a bordo de sua capitânia, a Fragata Niterói. Tomou parte nos combates de Los 

Pozos, a 11 de junho, sob o comando do Primeiro-Tenente Antônio Pedro de Carvalho, 

compondo o terceiro grupo em que foram distribuídos os vasos brasileiros naquela ocasião. 

Fração essa que era chefiada pelo Comandante John Pascoe Grenfell, a bordo do Brigue 

Caboclo. Sob o mesmo comando, participou dos combates em Juncal, a 9 de fevereiro de 

1827, como parte da Terceira Divisão da Esquadra em Operações no Sul – cujo chefe era o 

Capitão de Fragata Jacinto Roque de Sena Pereira, embarcado na capitânia, Escuna Oriental. 

Junto a esta e à Escuna Bertioga, enfrentou intenso fogo dos vasos argentinos. Estando com 

seus mastros destruídos, rombos no costado e canhões desmontados, foi abandonada por sua 

tripulação e comandante, que refugiou-se na boca do Rio Paranaguaçu. Foi então capturada 

pelas Forças argentinas que, após os devidos reparos, a rebatizaram Ocho de Febrero. 

 Sob o domínio argentino e comando de Tomás Espora, suspendeu de Buenos Aires em 

7 de abril em 1828 e, no dia 10, encontrada pelas Forças brasileiras chefiadas por João 

Francisco de Oliveira Bottas, empreendeu fuga até que se viu obrigada a enfrentar a Escuna 

Bela Maria, então comandada pelo Tenente Joaquim Marques Lisboa – futuro Almirante e 

Maquês de Tamandaré, Patrono da Marinha do Brasil – quando, após intenso combate, 

apresentou sua rendição ao referido oficial brasileiro, no dia 30 de maio. Retornando assim ao 

controle das Forças Navais brasileiras e recuperando seu nome original de batismo, Dona 

Januária. 

 Entre o final de 1828 e junho de 1829, durante o comando dos Tenentes José Antônio 

Correia e Joaquim José de Oliveira, teve sua mastreação alterada para patacho e passou a 

atuar como paquete. Seguiu realizando o serviço de correio e transporte até dezembro de 

1835, artilhada apenas com duas peças de calibre 18, período em que esteve sob o comando 

dos seguintes oficiais: Primeiros-Tenentes Francisco Vieira Leitão, José Antônio Correia, 

Alexandre José Gonçalves de Oliveira, Sena e Araújo e Antônio Carlos Figueira de 

Figueiredo. Foi sob o comando deste último, a 31 de dezembro de 1835, que suspendeu como 



 

parte da divisão chefiada pelo Capitão de Fragata Frederico Mariath a fim de dar combate aos 

cabanos, no Pará. Destacando-se nos combates das Pedreiras, em Belém, quando, junto às 

Escunas Bela Maria, Rio da Prata e Pelotas, a 13 de maio de 1836, foi atacada por revoltosos 

às vésperas do desembarque das tropas imperiais na Capital da Província. Onde tomou parte 

ainda nos embates contra Forças cabanas na Ilha do Marajó. 

 Em maio de 1843 encontrava-se em Santarém, Província do Pará, necessitando de 

reparos em seu costado. A 3 de junho de 1845 foi-lhe passada mostra de desarmamento.  

 


