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EM TESTE
Cilindros

M ais de 19 mil furtos a residências 
com arrombamento: foi o 
quinto crime mais participado 
às autoridades em 2014, 

a seguir ao furto de carros, ofensa à 
integridade física, violência doméstica e 
condução com taxa de alcoolemia acima 
de 1,2 g/litro. O relatório de segurança 
interna revela que Lisboa, Porto e 
Setúbal são os distritos com o maior 
número de participações. A maioria 
ocorre em janeiro, maio e novembro e 
durante o dia. Num quinto dos casos, o 
roubo ultrapassou os € 1500 e um terço 
dos assaltos foi feito por três ou mais 
indivíduos. Cada vez mais portugueses 
apostam em medidas de segurança. 
Muitos munem-se com fechaduras mais 
difíceis de arrombar. A porta, a fechadura 
e as ferragens fazem uma equipa. 

O cilindro é o coração da fechadura, 
onde mora o segredo. Testámos 14 
cilindros de segurança perfil europeu. 
A opção por uma fechadura com este 
cilindro permite a fácil substituição do 
código da porta sem desmontar tudo. 
Em função da evolução das técnicas de 
assalto, pode substituir o cilindro por um 
mais recente e que os ladrões ainda não 
consigam arrombar.

À PROVA  
DE LADRÕES  
EXPERIENTES

Todos os cilindros são 
resistentes e fáceis de instalar. 
Com quase € 45, já pode 
equipar a porta com um modelo 
à prova de assaltantes  
mais experientes

EM DESTAQUE
 Preço, desempenho 

e segurança de 14 
cilindros

 Truques do 
especialista para 
poupar na mudança

 Reforço de proteção 
compensa sempre

Embora os peritos afirmem ser 
sempre possível furar um cilindro com 
um berbequim, há grandes diferenças 
entre modelos. Dois sucumbiram muito 
depressa. Em menos de dois minutos, 
conseguimos perfurar e libertar os pinos 
e desbloquear o mecanismo.  
Nos restantes, com boa avaliação neste 
critério, desistimos ao fim de cinco 
minutos de esforço.

Outro teste consistiu em tentar quebrar 
o cilindro, de modo a aceder ao interior 
e, com uma chave de fendas, abrir a 
fechadura. Em sete modelos, foi possível 
puxar e extrair o miolo ou quebrar o 
cilindro. O Keso 4000S Omega partiu-se 
durante esta operação. Nos restantes, 
mesmo que parte do cilindro tenha 
ficado danificada, não o conseguimos 
desbloquear. Contudo, insistimos e 

Cilindros à lupa
Para a máxima segurança, é crucial 
montar corretamente o cilindro. 
As instruções do fabricante são essenciais, 
mas cerca de metade dos modelos 
testados não traz quaisquer informações. 

O nível de proteção da chave também 
depende da facilidade para duplicar as 
mesmas. As chaves patenteadas marcam 
pontos na segurança. O número de pinos 
nos cilindros também conta. Quanto 
mais elevado, mais complexo é o código 
e mais difícil será fazer cópias. Existem 
soluções com partes móveis na chave, que 
dificultam cópias indevidas. 

O modelo Dierre New Power não 
passou da mediania. Embora patenteado, 
metade dos pinos tinha a mesma posição 
de desbloqueio. Os melhores têm todos 
os pinos com posições de desbloqueio 
diferentes.

Arrombamento com broca,  
gazua e martelo
Equipados com berbequim, pequeno 
martelo e outras ferramentas usadas 
para arrombar fechaduras, pusemo-nos 
na pele dos ladrões mais experientes e 
recordistas a abrir portas e atacámos  
os 14 cilindros em teste.

aplicámos ferramentas mais minuciosas, 
como gazuas. Mas a missão continuou 
difícil. Nenhum cilindro cedeu. O pior 
nesta prova, o Abus Bravus MX, obteve 
ainda assim uma nota aceitável, porque 
resistiu mais de dois minutos.

Fomos mais longe: recorremos ao 
método bump, um trabalho efetuado 
pelos profissionais do crime para abrir 
portas sem deixar marcas. Consiste em 
construir uma chave dentada compatível 
com a fechadura da casa que pretendem 
arrombar (a chamada bump key). Depois 
de introduzir esta chave no cilindro, com 
algumas marteladas, a fechadura cede 
e desbloqueia. A dificuldade será criar a 
chave correta. A Mottura C29 revelou ser 
mais vulnerável. Os cilindros com melhor 
avaliação trazem um sistema antibumping, 
que evita o sucesso desta técnica, 

Assalto no laboratório

Simulámos 30 anos de 
utilização, ou seja, 100 mil 
ciclos de funcionamento do 
trinco. Testámos a resistência 
à corrosão e as chaves

Arrombamento por quebra: 
forçámos o cilindro na 
tentativa de o partir,  
com o objetivo de   
possibilitar a abertura

Reunimos o material 
dos ladrões profissionais  
e cronometrámos o tempo. 
Ao fim de 3 a 5 minutos sem 
sucesso, parámos o teste

Desbloqueio com gazua, 
pequena ferramenta que, 
introduzida na ranhura da 
chave do cilindro, possibilita
o manuseamento dos pinos

Arrombamento com 
berbequim para perfurar 
qualquer ponto fulcral do 
cilindro. Objetivo: desbloquear 
o mecanismo

Bump: depois de fazer 
uma chave compatível, os 
profissionais do crime abrem 
o cilindro com pequenas 
marteladas sem deixar marca

POUPE

€ 79
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Mais informações 
e-mail correioleitores@deco.proteste.pt 

site www.deco.proteste.pt/casa

EM TESTE
Cilindros

Cilindros de perfil  
europeu

PREÇO (€) RESULTADOS
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F CISA RS3 S 166,05 135,30 A A A A A A A 93

F ASSA ABLOY Abloy Protec2 150 120 - 179,50 E B A A A A A 93

KABA Matrix (com reforço contra torção e extração) 131 - 151 110 - 140 A A A A A A B 90

MUL-T-LOCK MT5+  
(com opção reforço na zona central) * 180 - 200 140 - 202,95 E A A A A A A 90

F TESA TX80 75,99 - 131,79 44,90 - 110,58 E B A A A A A 85

ASSA ABLOY Assa dp 129,15 120,54 E A A A A A C 81

TESA TK100 216 - 245 194 - 213,45 E B A A B A A 79

F CISA Astral Tekno 64 - 80 35 - 54 A B B A D A A 64

ISEO R9 plus 65,13 - 116,43 53,93 - 96,31 E B B A D A A 60

KESO 4000S Omega 172,20 - 180 96,50 - 178,50 E A A A E A A 60

MUL-T-LOCK Interactive +  
(com opção antiquebra) * 133,21 - 195 99 - 197,60 B B A E D A A 59

DIERRE New Power 120 - 136,52 95 - 135 A C B E D B A 54

ABUS Bravus MX 109 90 - 107,65 A B B A D C A 51

MOTTURA C29 * 111,30 - 114 96,15 - 99 A A B A D A D 51

* Nos modelos Mul-t-lock, o preço corresponde às medidas 31x50 e 31x31. No Mottura, o preço aplica-se às medidas 31x51 e 31x31.

Boa qualidade Média qualidade

O NOSSO VEREDICTO  
Dos poucos com instruções. Construção  
com bom nível de segurança. Passou no teste 
dos nossos peritos. No ensaio da extração,  
o cilindro ficou danificado, mas não foi possível 
abrir.

O NOSSO VEREDICTO  
Construção com bom nível de segurança, 
sistema com discos sem possibilidade de 
bump. Passou no teste dos nossos peritos. 
Sem instruções de montagem  
e manutenção.

O NOSSO VEREDICTO  
Sem instruções. Construção com bom nível 
de segurança. Passou no teste dos nossos 
peritos. Boa resistência à perfuração.

O NOSSO VEREDICTO 
Dos poucos com instruções.  
Construção com bom nível de segurança. 
Passou no teste dos nossos peritos.  
No teste da extração do cilindro, foi possível 
abrir a fechadura.

A NOSSA SELEÇÃO À PROVA DE ASSALTOS

CISA RS3 S
€ 166,05 (30x50) e € 135,30 (30x30)

ASSA ABLOY  
ABLOY PROTEC2
€ 150 (30x50) e € 120 a € 179,50 (30x30)

TESA TX80
€ 75,99 a € 131,79 (30x50)  
€ 44,90 a € 110,58 (30x30)

CISA ASTRAL TEKNO
€ 64 a € 80 (30x50) e € 35 a € 54 (30x30)

93 BOA 
QUALIDADE 85 BOA 

QUALIDADE93 BOA 
QUALIDADE

64 MÉDIA 
QUALIDADE

MELHOR
DO TESTE

ESCOLHA
ACERTADA

MAIS  
EM CONTA

MELHOR
DO TESTE

Como montar e poupar € 50 na instalação

1 Desmontar e montar o 
cilindro não é uma tarefa 
complicada. Esta operação 
deve ser realizada com 

a porta aberta. Desaperte o 
parafuso do antigo cilindro, na 
parte lateral da porta, e retire-o 
totalmente. Verifique as medidas 
do novo cilindro, para garantir que 
se adapta à porta antes de abrir 
a embalagem, sob pena de a loja 
não trocar.

2 Extraia o cilindro.  
Para tal, insira a chave  
e gire ligeiramente, de modo 
a alinhar a lingueta com o 

cilindro, até que o bloco saia sem 
esforço. O desencaixe deve ser feito 
sem exercer pressão.

3 Introduza o novo canhão 
sem forçar nem recorrer 
a qualquer martelo. 
Introduza a chave por 

completo no novo cilindro, rode um 
pouco até a lingueta ficar alinhada 
com o corpo do cilindro e instale-o 
no encaixe, pelo lado interior da 
porta. Nunca use um martelo para 
forçar a entrada. Pode danificar 
alguns pinos de proteção.

4Nunca feche a porta  
sem ensaiar o novo 
cilindro por dentro e por 
fora. Verifique se não há 

sujidade a obstruir o furo para o 
parafuso. Introduza-o e aperte 
com chave clássica e nunca com 
aparafusadora elétrica, para não 
forçar o cilindro. Pode colocar 
proteções extra do lado exterior, 
como espelhos reforçados  
ou blindados.

Antes de comprar, confirme as medidas exatas. Tire a medida do centro para as laterais. Com exceção de algumas fechaduras das portas 
blindadas, a maioria dos cilindros são instalados como mostramos aqui. Leia com atenção o manual.

mesmo que se tenha uma chave 
construída para aquele cilindro. No caso 
dos modelos Dierre New Power e Abloy 
Protect2, foi completamente impossível 
criar uma chave de bumping.

Poupança sem segredos
Apresentamos preços para cilindros de 
duas dimensões: 30 � 50 mm para portas 
de 80 mm de largura, as mais comuns 
entre as portas blindadas, e 30 � 30 
milímetros. Se optar pelo modelo Tesa 
TX80, a Escolha Acertada, pode poupar 
até € 65 na medida 30 � 50 (custa a partir 
de € 75,99) e até € 79 na medida 30 � 30 
(desde € 44,90), em comparação com a 
média de preços dos aparelhos testados.

Face ao modelo da mesma marca Tesa 
TK100 (desde € 216 para 30 � 50 e € 194 
para 30 � 30), fica com um cilindro mais 
seguro e mais barato. Pode poupar € 140 
na medida 30 � 50 e quase € 150 com 
a dimensão 30 � 30. Compare preços 
entre lojas. Alguns cilindros apresentam 
grandes variações, como a Escolha 
Acertada. O cilindro mais pequeno chega 
a custar mais do dobro consoante a loja. 

Para a instalação, conte em média com 

50 euros. O preço varia em função da 
distância de deslocação do técnico. 

Casa segura
As marcas apresentam níveis de segurança 
muito diferentes. Na instalação, siga os 
passos em baixo ou contrate este serviço. 
Como nenhum cilindro é imbatível e à 
prova de todas as ferramentas e técnicas, 
adote comportamentos preventivos e 
artilhe a casa com outras medidas básicas 
que explicamos no dossiê em www.deco.
proteste.pt/casa.

Hábitos como trancar a porta, 
confirmar que as janelas estão fechadas e 
dar a sensação de manter a casa habitada 
durante as ausências aumentam a 
proteção. Instalar um temporizador nas 
tomadas para ligar e desligar luzes é boa 
ideia. Nunca abra a porta sem confirmar 
quem está do outro lado e utilize o 
limitador de abertura. Verifique nos sites 
da PSP e da GNR os novos truques dos 
ladrões e alertas sobre os crimes mais 
recentes. 

Se for alvo de um assalto, mesmo 
falhado, denuncie para dar às autoridades 
um retrato real dos problemas. 


