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1 Introdução
Uma das coisas que tem feito uma certa confusão em muitos mergulhadores (eu 
incluído) é saber exactamente qual o tamanho certo dos mosquetões/”double-
enders” que se usam nas várias peças de equipamento. Esta confusão surge 
por um lado pelo facto de abundarem na internet diversas referências distintas, e 
por outro, devido ao facto de cada loja ter nomes e medidas distintas para os 
vários mosquetões.
Para ajudar a clarificar as coisas, decidimos escrever este pequeno artigo, que 
explica como devem ser medidos os mosquetões e os “double-enders” e quais 
deverão ser utilizados nas várias situações.

1.1 Tamanhos
Apesar de existirem vários tamanhos, optámos por agrupar os mosquetões em 3 
tamanhos padrão1:

• pequenos: 3/8” (0,95 cm)
• médios: 3/4” (1,9 cm)
• grandes: 1” (2,54 cm)

Em relação aos “double-enders” utilizamos 2 tamanhos:

• “double ender” pequeno: 3 1/2” (8,89 cm)
• “double ender” grande: 4” (10,16 cm)

As medidas são tomadas de acordo com as fotos seguintes (fotos por Delfim 
Machado):

1 As medidas estão no sistema imperial (polegadas) pois tiveram como base as referências da 
Halcyon.
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1.2 Aplicações
Na tabela seguinte encontram-se as várias aplicações:

Aplicação Descrição Notas

regulador primário mosquetão pequeno preso permanentemente com linha de nylon
lanterna backup mosquetão pequeno preso permanentemente com linha de nylon 
manómetro mosquetão médio preso permanentemente com linha de nylon 
“spool” double-ender pequeno  
carreto double-ender grande  
lanterna principal mosquetão pequeno preso permanentemente com linha de nylon ao 

punho, no lado direito
“stages” mosquetão grande
bóias mosquetão grande para as 

bóias maiores, ou double-
ender pequeno nas mais 
pequenas

“wetnotes” mosquetão pequeno ou 
double-ender pequeno

corda de reboque da 
scooter

mosquetão grande

vídeo mosquetão grande 
safety pocket double-ender pequeno no 

bolso direito que serve 
para lanterna principal e 
para outras aplicações

“pig tail” mosquetão pequeno para setas e “cookies”
“leash”/trela mosquetão grande para levar “stages”
máscara suplente double-ender pequeno
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