
 
 

ORIENTAL 

Escuna 

Incorporação: Nada consta. 

Naufrágio: fevereiro de 1828. 

  

 Embarcação de construção em madeira, aparelhada à escuna e artilhada com onze 

pequenos canhões. Foi batizada com o nome da Província espanhola da Banda Oriental do 

Rio Uruguai, que foi incorporada ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, em 1821, 

como Província Cisplatina. 

 Desde 1818, servia como capitânia da Flotilha do Uruguai e, mesmo após a 

Independência, quando foi incorporada à Força Naval brasileira, seguiu integrando a referida 

flotilha. 

 Por ocasião do início das ações na Cisplatina, a partir da declaração de guerra, em 

dezembro de 1825, policiava as águas do Rio Uruguai sob o comando do Segundo-Tenente 

Antônio Pedro de Carvalho. 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 referida Esquadra atuando nas águas do Rio Uruguai, na condição de capitânia da 

Terceira Divisão da Esquadra brasileira em Operações no Sul, a partir de dezembro de 1826, 

sob o comando do Capitão de Fragata Jacinto Roque de Sena Pereira. No dia 21, desse 

mesmo mês, colaborou no apresamento da Escuna Rio de la Plata (ex-Araçatuba) – 

embarcação brasileira apresada pelas Forças argentinas logo no início da guerra –, que levava 

a bordo um contingente de tropa sob o comando do Coronel Trolé. Logo no dia 29, entrou em 

combate contra unidades navais argentinas na boca do afluente Iaguari, as quais conseguiu 

repelir e obrigá-las a recuar para as proximidades de Ponta Gorda. Tomou parte ainda nos 

Combates de Juncal, nos dias 8 e 9 de fevereiro de 1827, quando foi capturada pelas Forças 

argentinas embarcadas no Brigue General Balcarce, sob o comando de Seguí, e teve seu 

comandante Capitão de Fragata Jacinto Roque de Sena Pereira recolhido à câmara devido a 



 
 

ferimento na cabeça. Em Juncal, as Forças brasileiras sofreram severas perdas, entre as quais 

destaca-se, além do apresamento da Oriental, a captura das Escunas Bertioga e Dona 

Januária. 

 Sob a posse argentina, foi rebatizada Veintinueve de Diciembre e combateu contra 

vasos brasileiros da Segunda Divisão da Esquadra brasileira em Operações no Sul, chefiada 

pelo Capitão de Mar e Guerra James Norton, em meados de fevereiro de 1828. Ocasião em 

que, ao buscar ancoradouro em razão das avarias sofridas, foi a pique ao chegar à Boca do 

Riachuelo. 

 


