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THOMAS MERCER
OBSERVATORY
Conheça o novo, complicadíssimo e incomparável
cronômetro marítimo da Thomas Mercer
Por Adriano R. Passarelli

N

o início de 2012, a marca fundada em
1858 retomou as atividades pelas mãos
de uma equipe de gestores especialistas
na fabricação de relógios e a quinta geração da
família Mercer, com o lançamento do cronômetro marítimo Classis, que apresentamos na edição 85 da Pulso. A Thomas Mercer produziu mais
de 30 mil cronômetros marítimos — cerca de o

triplo do segundo maior fabricante — em seus
130 anos de história até o encerramento de suas
atividades, na década de 1980. O know-how e a
tradição da marca se concentraram no Classis, um
legítimo cronômetro marítimo com escapamento de detenção e sistema de fuso com corrente,
desenhado em conjunto com a Andrew Winch
Designs, do renomado projetista de super iates.
Apesar de inspirado nos clássicos cronômetros de
corda para oito dias da Thomas Mercer e compartilhando os mesmos conceitos técnicos, como
o balanço de inércia variável com mola helicoidal,
o novo mecanismo TM0801 foi desenhado pensando em um layout que permitisse que o escapamento fosse visível pelo mostrador, e que oferecesse uma estética harmoniosa em seu verso, que
ficaria sempre à mostra.
O Classis é montado em um balanço cardânico
sobre um pedestal com 12 faces homenageando
12 embarcações que fizeram parte de importantes e históricas navegações, como o HMS Deptford
(embarcação que levou o H4 de John Harrison)
e o HMS Beagle, que conduziu Charles Darwin às
ilhas Galápagos, além, é claro, do SY Santa Maria, a
bordo do qual estava Cristóvão Colombo quando
descobriu a América.
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Uma das navegações históricas mais associadas à
marca foi a expedição para atravessar a Antártica
de Ernest Shackleton, que se iniciou no final de
1914, mais conhecida como expedição Endurance. O barco de mesmo nome foi naturalmente
homenageado no Classis. A expedição — que
não alcançou o objetivo, já que pouco menos de
um ano após o seu início o Endurance encalhou
no gelo e acabou sendo esmagado e destruído
por ele — não foi por isso menos incrível. Todos
os 28 tripulantes ficaram presos sobre uma placa

de gelo que flutuava seguindo a corrente marítima. Ficaram lá por cerca de seis meses até que a
placa de gelo se partiu, e só restou tentarem se
salvar com a ajuda dos botes salva-vidas, por meio
dos quais navegaram até a inóspita ilha Elefante. De
lá, Shackleton e outros cinco navegaram por quase 1.300 quilômetros a bordo de um dos pequenos botes sem cobertura, de cerca de 7 metros
de comprimento, que recebeu o nome de James
Caird, até as ilhas da Geórgia do Sul, com a ajuda de
um cronômetro Thomas Mercer. De lá, Shackleton

conseguiu organizar a operação de resgate de
todos os tripulantes, que ao todo passaram 22
meses tentando — com sucesso — sobreviver às
condições da Antártica.
A viagem do bote James Caird é considerada a
maior da história nesse tipo de embarcação. Em
2013, o aventureiro australo-britânico Tim Jarvis
recriou a viagem épica de Shackleton em uma
réplica perfeita do James Caird e mais, usando
apenas recursos e tecnologia da época, incluindo um legítimo cronômetro Thomas Mercer. Em
homenagem ao feito, a Thomas Mercer lançou o
Legacy em uma edição limitada a 25 peças, chamada Shackleton Epic, o mesmo nome da expedição recriada por Tim Jarvis. Em seu mostrador,
o desenho em relevo do mapa do sul do oceano
Atlântico com as rotas da expedição original e
sua recriação.

zado. O mecanismo é o mesmo TM0801 do Classis, mas com acabamento todo rodiado. Outra
versão do Legacy é a Black, montada sobre uma
base de aço com acabamento DLC (diamond-like-carbon) negro; o mecanismo mescla elementos
rodiados com DLC também negro.

O Legacy é montado sobre um balanço cardânico e uma base com colunas em ziricote enverni-
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O último lançamento da marca nos foi mostrado sob a forma de um protótipo no Baselworld
passado. Finalmente lançado na feira este ano, o
Observatory é um exclusivíssimo cronômetro
marítimo multicomplicado e leva o mesmo nome
do mais luxuoso cronômetro feito pela marca
em seu passado, mais precisamente na década
de 1980. O atual Observatory é ainda mais complicado e requintado, e precisou de três anos de
intensa pesquisa e desenvolvimento.
O Observatory conta com 15 complicações, incluindo um raro turbilhão voador com escapa-
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mento de detenção e uma transmissão de duplo
fuso com corrente. Ou seja, dois tambores de
corda com sistema de fuso, para máxima estabilidade de transmissão de força, e um escapamento
que não apenas usa o clássico e eficiente sistema
de detenção, como também é um turbilhão voador, ou seja, um turbilhão cuja gaiola é fixada
por baixo, sem uma ponte superior. O resultado
é uma precisão ainda maior que a dos mecanismos antecessores. O calibre TM3001 conta também com calendário perpétuo indicando dia do
mês e da semana, mês, indicador de ano bissexto,
ano com quatro dígitos funcionais e o signo do
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FICHA TÉCNICA

THOMAS MERCER OBSERVATORY
zodíaco. Conta ainda com um indicador da
equação do tempo, ou seja, a diferença de
tempo entre o dia astronômico e o dia “civil”.
Cronômetros marítimos são instrumentos
feitos para viajar o mundo a bordo de uma
embarcação. O Observatory, por essa razão,
conta com a função de hora mundial saltante,
o que o torna mais fácil de ler, mas também
tecnicamente bem mais complicado que um
indicador de hora mundial convencional. O
mostrador traz os nomes das cidades em diversos fusos e suas janelas correspondentes
mostram a hora por meio de um disco de 24
horas, em madeira, na periferia no movimento.
O indicador de hora mundial funciona junto
com o indicador de dia e noite e o indicador
de fases da lua.

RELÓGIO
Modelo: Thomas Mercer Observatory
Material da caixa: aço inoxidável
polido à mão com apliques de ziricote
e jacarandá Santos
Mostrador: latão sólido rodiado e
dourado com apliques em ziricote,
jacarandá Santos, lápis-lazúli e
madrepérola
Visor: cristal extrabranco
Dimensões: 550 mm de diâmetro na
base, 468 mm de diâmetro no topo e
altura de 330 mm

MOVIMENTO
Calibre: TM3001
Características: cronômetro marítimo com turbilhão voador com escapamento de
detenção, duplo fuso com corrente, balanço bimetálico com pesos cilíndricos
Funções: horas, minutos, segundos, calendário perpétuo com dia do mês e da
semana, mês e ano com quatro dígitos funcionais, indicador de equação do tempo,
hora mundial saltante, indicador de reserva de marcha, indicador de dia e noite,
indicador de ano bissexto, signos do zodíaco, e fases e idade da lua
Frequência: 14.400 alternâncias por hora (2 Hz)
Número de componentes: 1.680
Número de rubis: 56
Reserva de marcha: 30 dias
Diâmetro: n/d
Espessura: n/d

O calibre TM3001 conta com incríveis 1.680
componentes, que recebem variados acabamentos dependendo de sua função e posição
no mecanismo. O duplo tambor de corda
oferece uma reserva de marcha de 30 dias.
Seu mostrador traz as horas, minutos e segundos em submostradores separados para
melhor legibilidade, e o turbilhão de 1 minuto
conta com um sistema de bloqueio acionável
na posição das 12 horas, permitindo perfeito sincronismo com uma base de tempo. O
mostrador apresenta uma combinação de
elementos polidos com molduras douradas,
ponteiros em aço azulado e apliques em madeiras nobres e madrepérola. Naturalmente,
ele é montado sobre balanços cardânicos em
uma base de aço com apliques de madeiras
nobres como ziricote e jacarandá Santos. O
impressionante conjunto de técnica e estética
faz do Observatory uma obra incomparável
de relojoaria.
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