
O TEMPO E A MARÉ  

NÃO ESPERAM POR NINGUÉM

Mas agora, pelo menos, você pode tê-los no pulso. As marés são um espetáculo atemporal fascinante: duas 

vezes por dia, as ondas recuam antes de avançarem inexoravelmente de novo. O Portugieser Yacht Club 

Moon & Tide apresenta um indi-cador de marés que o mantém informado sobre a próxima maré alta. Isso é 

possível graças a um trem de engrenagem especial que traduz o ritmo das horas na sequên-cia cronológica 

das marés altas e baixas.

O ritmo das marés é tão antigo quanto a própria Terra. 
À medida que a maré diminui, a água recua da costa até 
formar a maré baixa. Nesse ponto, o mar reverte, atingindo 
sua altura mais alta dentro do ciclo das marés. No mar de 
Wadden, uma área de zonas úmi-das entre a Dinamarca, 
a Alemanha e os Países Baixos, o ritmo constante das 
marés criou um nível de diversidade biológica entre as 
mais altas existentes. O ciclo das marés também são 
de importância vital para a navegação. Ao navegar perto 
da costa, por exemplo, um capitão deve ficar de olho na 
tabelas das marés para não encalhar, razão pela qual 
o estudo do assunto é parte integrante de qualquer 
treinamento náutico.

A LUA ATRAI A ÁGUA ENQUANTO 

A ROTAÇÃO DA TERRA A AFASTA

O navegador grego Pytheas identificou a ligação entre 
esse fenômeno natural e a lua ainda no século IV a.C. 
É  particularmente notável que, nas zonas costeiras, a 
lua apare-ce quase sempre no mesmo lugar no céu nas 
marés altas. Em 1609, o astrônomo ale-mão Johannes 
Keppler esboçou uma teoria na qual a lua atrai a água nos 
oceanos, causando, assim, as marés.

De fato, as marés são causadas por uma complexa 
interação de forças gravitacionais e centrífugas entre 
a Terra, a lua e o sol. No lado da Terra de frente para a 
lua, a força gra-vitacional do satélite natural atrai a água, 
criando uma protuberância que causa as ma-rés. Mas 
uma protuberância semelhante de água também se forma 
no lado da Terra oposto à lua. Isso é causado pelas forças 
centrífugas que surgem devido à rotação da Terra: da 
mesma forma que acontece com as roupas dentro de uma 
máquina de lavar quando está centrifugando, as massas 
de água são empurradas para fora por forças centrífugas.

O TEMPO DA MARÉ 

ALTA MUDA CONTINUAMENTE 

A Terra gira em seu próprio eixo uma vez a cada 24 horas 
e, nesse período, formam-se as duas protuberâncias da 
maré alta e duas da maré baixa. Para os seres humanos, 
que não sentem a rotação da Terra, isso dá a impressão 
de que a água está recuando das zonas costeiras e depois 
avançando novamente. Mas por que a maré alta ocorre 
em um horário diferente a cada dia? No tempo que a 
Terra leva para completar uma rotação, a lua avança um 
pouco mais. Então, na Terra, são necessárias 24 horas e 
48 minutos pa-ra a lua estar na mesma posição. O tempo 
entre duas marés altas, portanto, é sempre exatamente 
12 horas e 24 minutos. Se, por exemplo, a maré estiver 
alta à meia-noite, as próximas ocorrerão às 12.24 e 0.48, 
respectivamente. 
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UMA ENGRENAGEM DE REDUÇÃO 

REPLICA AS MARÉS 

O indicador de marés do Portugieser Yacht Club Moon & 
Tide agora mostra os tempos ligeiramente variáveis para 
as marés altas em seu mostrador. Durante as 12 horas e 
24 minutos entre as duas marés altas, o mostrador gira 
cerca de 24 minutos na escala de 12 horas. A energia 
necessária para girá-lo é canalizada pelo movimento 
básico de ho-ra. O desafio enfrentado pelos designers até 
então era converter o ritmo rápido da hora em uma rotação 
muito mais lenta do indicador de maré. Uma engrenagem 
redutora que compreende três rodas dentadas calculadas 
com precisão diminui a rotação até o ponto em que o disco 
de maré gira em torno de seu eixo uma vez em exatamente 
14.76 dias. O indicador de marés é integrado ao calibre 
82835 e contém apenas 49 partes individu-ais.

APENAS 10 MINUTOS DE DESVIO  

EM 100 ANOS

Como o mostrador gira continuamente, ele sempre 
mostra o tempo aproximado da pró-xima maré alta. Se o 
ponteiro indicar 12 horas às 10 horas da manhã, a próxima 
maré alta será um pouco depois das 12 horas, porque, 
nas próximas duas horas, o disco da maré também se 
moverá um pouco mais. No lado oposto, você também 
pode ler o tem-po aproximado para a maré baixa seguinte. 
Os horários exatos para a maré alta e baixa dependem 
da longitude. Como resultado, o mostrador precisa ser 
calibrado uma vez usando as tabelas de marés de um local 
específico, como Nova York, Lisboa ou Sydney. O desvio é 
de apenas 10 minutos em 100 anos. O mostrador funciona 
de maneira confi-ável em todas as costas com duas marés 
altas e baixas igualmente fortes por dia.

O INDICADOR DE FASES DA LUA  

TAMBÉM MOSTRA MARÉS DE SIZÍGIA  

E DE QUADRATURA

Outra característica especial do Portugieser Yacht Club 
Moon & Tide é o indicador de fases da lua, que inclui uma 
inscrição especial e fornece informações sobre a força 
das marés atuais. Na lua cheia e nova, a Terra, a lua e 
o sol estão em uma linha direta. Nes-ta constelação, as 
forças da maré são cumulativas e geram uma maré de 
sizígia – uma maré alta particularmente forte. Na quarto-
minguante ou crescente, no entanto, o sol e a lua estão 
em ângulo reto. O resultado disso é uma maré alta mais 
fraca. O avanço exato da água depende da localização 
geográfica e da natureza física exata da zona costeira em 
questão. Enquanto a variação da maré no mar aberto é 
de apenas 30 centímetros, o nível do mar durante a maré 
alta sobe até 20 metros na baía de Fundy, no Canadá. Por 
isso, qualquer pessoa responsável por um barco está bem 
acompanhada com o Portugieser Yacht Club Moon & Tide.
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D OWN LOADS

Fotos do Portugieser Yacht Club Moon & Tide 
podem ser encontradas em press.iwc.com 

M A I S  I N FO R MAÇÕ E S

Departamento de Relações Públicas
da IWC Schaffhausen
Email  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

I NTE R N E T E R E D E S SOCIA I S

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest www.pinterest.com/iwcwatches

I WC S C H A F F H AU S E N

Em 1868, o relojoeiro e empresário americano Florentine 
Ariosto Jones viajou de Boston para a Suíça e fundou a 
International Watch Company em Schaffhausen. Seu 
sonho visionário era combinar métodos avançados de 
fabricação americana com o artesanato dos relojoeiros 
suíços para fazer os melhores relógios de bolso de seu 
tempo. Ao fazer isso, ele não apenas estabeleceu as 
bases para a abordagem de engenharia exclusiva da IWC, 
como também estabeleceu a produção centralizada de 
relógios mecânicos na Suíça. 

Ao longo de seus 150 anos de história, a IWC Schaffhausen 
desenvolveu uma reputação de criar complicações 
funcionais, especialmente cronógrafos e calendários, 
engenhosos, robustos e fáceis de usar. Pioneira no uso 
de titânio e cerâmica, hoje a IWC é especializada em 
caixas de relógios fabricadas com materiais avançados, 
como titaniumaluminide e Ceratanium®. Seguindo o 
princípio de “a forma segue a função”; em vez da 
decoração, as criações atemporais da fabricante de 
relógios suíço incorporam os sonhos e as ambições de 
seus proprietários, enquanto eles viajam pela vida. 

A IWC fornece materiais de forma responsável, tomando 
medidas para minimizar seu impacto no meio ambiente, 
criando relógios intrinsecamente sustentáveis, construídos 
para durar gerações. A empresa se orgulha em treinar 
seus próprios futuros relojoeiros e engenheiros, além de 
oferecer um excelente ambiente de trabalho para todos 
os funcionários. A IWC também faz parceria com 
organizações que trabalham globalmente para apoiar 
crianças e jovens.
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