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A EMPRESA

A Alarmes Santa Rita é uma empresa brasileira de base tecnológica constituída em 1986,
localizada no Parque Tecnológico Aberto de Santa Rita do Sapucaí-MG, reconhecida como Vale
da Eletrônica Brasileiro.

A empresa é especializada em Pesquisa e Desenvolvimento de hardware e software, e sua
produção é realizada em sinergia com um grupo de empresas das 153 indústrias do APL
Eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí.

Seus principais produtos são rastreadores de veículos, cargas e pessoas, tornozeleira eletrônica
para o sistema prisional, plataforma de monitoramento, centrais de alarme e repelente eletrônico
‘afugentador de ratos e morcegos’.

Também presta serviço de pesquisa e desenvolvimento de produtos eletroeletrônicos
customizados em hardware e software, de acordo com as especificidades do cliente e a
demanda do mercado.

Filiada LocalizadaCertificada
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TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

INFORMAÇÕES GERAIS

A Tornozeleira Eletrônica é um equipamento de rastreamento pessoal cuja aplicação é voltada ao 
sistema carcerário, utilizado como um instrumento de gestão prisional do Estado, através do 
monitoramento eletrônico de apenados. Possibilita a redução e otimização dos contingentes 
prisionais, a redução dos custos de encarceramento juntamente com a mitigação da reincidência
criminal.

Gabinete
(visão frontal) Cinta Sensorizada
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TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

MODELO 1

•  Bateria com capacidade de até 48 horas
•  Memória interna para até 60 mil posições
•  Triangulação de torre celular
•  Suporte a GPS assistido (A-GPS)
•  Atualização do firmware via OTA (over-the-air)
•  Resistência à impactos - homologada a impactos de 2,5 metros de altura
•  Vedação à água e à poeira - homologação IP 68 (3 metros de profundidade água salina e doce) 
•  Antialérgico e antichamas - de acordo com o datasheet da matéria prima do fabricante
•  Lacrado por método ultrassônico
•  Cinta sensorizada de aço inox revestida de capa antialérgica
•  Emissão de beeps de alerta em tentativas de dano ao equipamento, violação de cinta, perda do
   sinal GPS e descumprimento da rota
•  Vinculada à ID da medida protetiva
•  Slot para um chip celular para as quatro operadores, com conexão automática

MODELO 2

•  Bateria com capacidade de até 48 horas
•  Memória interna para até 60 mil posições
•  Triangulação de torre celular
•  Suporte a GPS assistido (A-GPS)
•  Atualização do firmware via OTA (over-the-air)
•  Resistência à impactos - homologada a impactos de 2,5 metros de altura
•  Vedação à água e à poeira - homologação IP 68 (3 metros de profundidade água salina e doce) 
•  Antialérgico e antichamas - de acordo com o datasheet da matéria prima do fabricante
•  Lacrado por método ultrassônico
•  Cinta duplamente sensorizada de aço inox e fibra ótica revestida de capa antialérgica
•  Emissão de beeps de alerta em tentativas de dano ao equipamento, violação de cinta, perda do
   sinal GPS e descumprimento da rota
•  Vinculada à ID da medida protetiva
•  Slot para dois chips celular para as quatro operadores, ambos com conexão automática
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•  Sensores laterais para detecção de violação (Modelo 2) 

GABINETE

•  Robusto, resistente à impactos com vedação à água e à poeira, antichamas e antialérgico
•  Lacrado por método ultrassônico
•  Conector de carga de bateria anticorrosivo à prova d’água, robusto e resistente ao mau uso
    do usuário, com vedação à água e à poeira
•  Leds informativos sobre o nível de carga da bateria
•  Led informativo da conexão do GNSS (GPS, Glonass e Beidou)
•  Led informativo da conexão do GPRS
•  Led informativo de conexão ao servidor e abertura de cinta
•  Código de barras de identificação
•  Sinal sonoro e/ou vibratório

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
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Modem GSM operando

LED STATUS

Sem posição válida de GPS

GPRS conectado

Recebendo posição de GPS

Erro na conexão

Erro ao receber posição de GPS

CONECTOR
ALIMENTAÇÃO

CONECTOR
DA CINTA

LED GPRS

LED GPS

LED NÍVEL
DA BATERIA

LEDs GPS e GPRS piscando
simultaneamente, conector 
desconectado 

LEDS GPRS e GPS PISCANDO
SIMULTANEAMENTE, CONECTOR
DESCONECTADO



Molde de injeção plástica
Gabinete

(visão frontal)

GABINETE

PESO

Gabinete completo: 230g   |   Cinta: 49g   |   Bateria: 50g   |   PESO TOTAL: 279g 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
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•  Fibra ótica para detecção de violação (Modelo 2) 

Tornozeleira
com cinta

CINTA SENSORIZADA

•  Cinta em aço inox sensorizada e emborrachada de alta resistência
•  No ato da instalação envia mensagem para a plataforma e gera um beep no dispositivo
   confirmando que a instalação está correta
•  A cinta é inviolável, para desinstalá-la somente com ferramentas próprias, destruindo-a,
   impossibilitando o reaproveitamento
•  Conector fêmea em aço inox injetado junto ao gabinete

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
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•  Dois chips embarcados de fábrica – compatível com as 04 operadoras nacionais (Modelo 2)

PCI - PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO

•  Produzida em fibra de vidro
•  Isolada contra umidade
•  Teste de vibração pós montagem
•  Teste de temperatura (burn-in)

GNSS - GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM

•  Cobertura global
•  Sistemas de Localização por Satélite: GPS (América), Glonass (Rússia) e Beidou (China)
•  A-GPS

MÓDULO DE COMUNICAÇÃO

• Circuito produzido com módulo 2G
 •  Circuito compatível com as tecnologias 2G/3G/Quadband

CHIP CELULAR

•  Um chip embarcado de fábrica – compatível com as 04 operadoras nacionais (Modelo 1)

FIRMWARE

•  Atualização remota via OTA (Over-the-Air)

MEMÓRIA INTERNA

•  Data Flash de 8Mb – memoriza as últimas 60 mil posições, acima de 03 meses de uso
•  Em momentos que estiver sem cobertura de GPRS, o equipamento armazenará
automaticamente as informações do GNSS, até 60 mil posições, para envio posterior.

MICRO PROCESSADOR

•  32 bits de baixo consumo

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
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BATERIA INTERNA

•  2.800mA
•  Autonomia de 24 à 52 horas, dependendo das condições de uso
•  Recomendável carregar a bateria uma vez ao dia
•  Teste em laboratório confirma a autonomia de até 52 horas de carga
•  Vida útil da bateria – autonomia plena até 300 ciclos de carga. Após, entra em curva regressiva
lenta e gradativa, sendo recomendável substituir com 18 à 24 meses de uso, porém é tolerável
até 27 meses
•  Circuito interno de carregador de bateria – gerencia a carga, controla a corrente e a
temperatura, e protege o circuito (Single-Chip Li-Ion)
•  Fonte de alimentação 110/220V e saída 12V/1A, fornecido no kit pela fábrica
•  Tempo de carga de aproximadamente 90 minutos
•  Controle de carga visualizado através de led no gabinete e também com acompanhamento na
plataforma de monitoração, da mesma forma a bateria backup
•  Recomenda-se recall entre 18 à 24 meses substituindo a cinta, o gabinete, a bateria e
atualização do firmware

TENTATIVA DE VIOLAÇÃO E ALERTAS

O equipamento emite beeps contínuos de alerta para o usuário e envia mensagem de sinistro
para a plataforma de rastreamento e mensagem para os e-mails cadastrados no sistema,
quando houver:

•  Corte da cinta
•  Entradas e saídas nas áreas não permitidas, bem como não cumpir as rotas previamente
definidas
•  Envio de comando da central de monitoramento como modo de comunicação entre o usuário e
a central de monitoramento em 03 níveis, exemplo: Beep 1 “Entrar em contato com a central”,
Beep 2 “Voltar para residência” e Beep 3 “Permaneça neste local pois será resgatado pela PM”
•  Conexão e desconexão da fonte de alimentação no gabinete (01 beep quando conecta, 02
beeps quando desconecta)
•  Tentativa de bloqueio do GNSS e GPRS (alerta luminoso no gabinete e mensagem de sinistro)

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
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PLATAFORMA DE RASTREAMENTO

•  Desenvolvida e mantida pela Alarmes Santa Rita
•  Acesso nuvem através de login e senha
•  Comunicação com criptografia avançada de 256 bits
•  Protegido pelo certificado SSL
•  Garantia que seus dados não sejam interceptados por terceiros, hackers e operadores do
sistema
•  Auditoria: toda inclusão, exclusão e alteração é registrada no sistema, identificando o operador
que executou a ação
•  Localização em tempo real
•  Cadastro de e-mails para recebimento de alertas
•  Configuração de cercas eletrônicas e percursos com alerta de desvios e saídas
•  Relatórios de eventos e status com acesso ilimitado: nível de carga da bateria principal e
backup, entrada e saída de cerca, percurso e rota com datas e horários, chegada ao ponto de
referência, carregamento da bateria, violação da cinta, etc.
•  Identificação do usuário com foto e informações pessoais somente para autorizados
operadores com nível de hierarquia)
•  Configuração e reconfiguração livre para troca de usuários

Algumas imagens da plataforma nas próximas páginas.

Status da bateria
no software

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
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Dashboard: visualização geral dos usuários. Informa localização em tempo real, nível de
bateria, entre outras informações, além da visualização no mapa de cercas e áreas perigosas
da cidade, criadas pelo usuário.

Dashboard: clicando na sirene ao lado do nome do apenado, é possível enviar beeps para o
equipamento, em diferentes modulações. 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
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Listagem: Exibe uma lista de todas as unidades, sem a visualização do mapa.

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

Monitoramento: Exibe uma lista de todas as unidades e o mapa, de fácil visualização para os
operadores do software; útil para um monitoramento fluído e de rápida ação.
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Relatórios: todas as opções de relatórios, sem limites de acesso.

Relatórios - Percurso Mapa: de ponto a ponto, em tempo real, que o usuário fez no período
de tempo determinado.

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
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Cadastros de Percurso e Rota: define um trajeto a ser feito pelo usuário. Um aviso é enviado
caso o usuário saia do trajeto definido. A criação de rotas é ilimitada.

Cadastros de Cerca Eletrônica: define os espaços que o usuário pode transitar. Há dois tipos
de cerca: permitida (será mostrada em verde no mapa) e proibida (em vermelho). Um aviso é
enviado caso o usuário saia da área permitida ou entre em uma área proibida. A criação de 
cercas é ilimitada.

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
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Informações do Usuário: Passe o cursor do mouse sobre o ícone do
usuário para visualizar sua foto, ficha cadastral e localização do
momento.

Passe o cursor do mouse sobre o ícone da bateria
para verificar seu nível de carga. O cadeado
representa a cinta sensorizada aberta ou fechada.

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
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TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
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Alerta: tornozeleira violada.

Alerta: tornozeleira instalada.



Alerta: Bateria com carga baixa.

Alerta: Tornozeleira foi conectada ou desconectada da energia.

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
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Alerta: Saída de cerca eletrônica.

Alerta: Entrada na cerca eletrônica.

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
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Alerta: Entrada na rota estabelecida.

Alerta: Saída da rota estabelecida. 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
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Alerta: Dispositivo sem conexão. Plataforma alerta última posição e relatórios.

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
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Alerta: E-mail enviado pelo sistema. 



FORMAS DE CONTRATAÇÃO

•  Fatura para o Governo ou empresa especializada e autorizada

•  Contrato de comodato

•  Prestação de serviço

•  Flexibilidade para demais modelos de negócio 

GARANTIA

•  Hardware – 01 ano de garantia por defeito de fabricação

•  Firmware – atualização remota pela engenharia da fábrica

•  Bateria – substituição entre 18 e 24 meses de uso

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
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MEDIDA PROTETIVA + TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

CONCEITO

Medida protetiva é o nome dado para casos em que
a justiça determina ações de prevenção à violência
contra a mulher

EQUIPAMENTOS

•  Tornozeleira Eletrônica instalada no agressor
•  Medida Protetiva em poder da vítima

MEDIDA PROTETIVA

•  Bateria com capacidade de até 24h
•  Triangulação de torre celular
•  Suporte a GPS assistido (A-GPS)
•  Atualização de firmware via OTA (over-the-air)
•  Botão de pânico embutido
•  Vinculada à ID da tornozeleira eletrônica do agressor
•  Emite alerta visual, sonoro e vibratório em caso de aproximação
•  Acompanha cabo de alimentação USB e case impermeável anti impacto

PLATAFORMA DE RASTREAMENTO

•  Monitoramento 24 horas acesso nuvem
•  Protegido pelo certificado SSL
•  Definição do raio de distância que o agressor deverá manter da vítima
 Definição de áreas permitidas e proibidas ao agressor• 
 Havendo beep de alerta de aproximação do agressor, o sistema envia mensagem para a• 

Plataforma
 Havendo aproximação, a vítima recebe uma mensagem SMS com a posição geográfica do• 

agressor
 Configuração de telefones celulares e e-mails ilimitados para a vítima e seus conhecidos• 

receberem alerta de proximidade do agressor
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INTELIGÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO

CONCEITO

Rastreador com ímã e/ou cinta para operações de
inteligência

MODELOS

•  Equipamento com ímã para instalação discreta em
veículos
•  Equipamento com abraçadeira para instalação em
objetos

APLICAÇÃO

•  Operações de inteligência
•  Localização e acompanhamento de pessoas, veículos e mercadorias
•  Plataforma de Monitoramento com localização em tempo real, criação de rotas, cercas
eletrônicas e pontos-alvo
•  Mesma especificação técnica da Tornozeleira Eletrônica

CONFIGURAÇÕES

•  Configurando o rastreador para enviar relatórios de atividade para a central somente uma vez
ao dia, a autonomia da bateria pode chegar à 55 horas
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Centro Empresarial Pref. Paulo Frederico de Toledo, nº50 - Bairro Arco Íris
CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí/MG

(35) 3471-1999

www.alarmesr.com.br

comercial@alarmesr.com.br

facebook.com/alarmesr

CONTATO
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