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RESUMO
Com o envelhecimento da população surgiram lacunas no cuidado e monitoramento de
idosos. Com o avanço tecnológico viabilizou a criação de sistemas para monitoramento.
Tendo em vista isso, a proposta do projeto é apresentar uma solução para auxiliar o
monitoramento de pessoas idosas e seu ambiente domiciliar. A ideia principal consiste
no desenvolvimento de um gateway Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)
utilizando uma Raspberry Pi 4 com um módulo de comunicação Zigbee para processar os
sinais de diversos sensores Zigbee de mercado e uma stack de um cliente Session Initiation
Protocol (SIP) para comunicação de voz em casos emergenciais ou para assistência ao
contratante. As informações de monitoramento do idoso e do ambiente será exibida em um
Dashboard na plataforma TagoIO com uma interface amigável, onde o encarregado pelo
monitoramento pode verificar em tempo real os dados coletados no ambiente de instalação.
Vale ressaltar que os dados coletados para desenvolvimento do sistema são de sensores de
temperatura, humidade, fumaça, gás de cozinha, porta, botão de emergência, vibração
para detecção de quedas, vazamento de água e presença. Além disso o produto tem duas
botoeiras onde pode ser acionada para ligar para números pre-definidos, como uma central
de atendimento de saúde ou algum familiar. O produto possui alto falante e microfone
embutido e é capaz de originar e receber chamadas SIP.

Palavras-chave: Telecomunicador SIP. Monitoramento de idosos. Sensores Zigbee.

https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/
https://www.tago.io


1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento da população está acontecendo mais rápido do que nunca. Se-
gundo o relatório mundial de envelhecimento e saúde da Organização Mundial da Saúde
(OMS, 2015), em 2050 o número de pessoas com idade superior a 60 anos será o dobro
que em 2015, esta fatia será cerca de um quinto da população do mundo, por volta de 2
bilhões idosos.

Uma grande proporção da população idosa sobre de problemas de saúde relacionado
à idade, como a doença de Alzheimer, demência, doença cardiovascular, diabetes ou outras
doenças crônicas. Além disso temos o declínio nas habilidades físicas e cognitivas dos
idosos onde isso resulta em quedas. Mas com o avanço tecnológico é possível criar sistemas
para monitoramento e comunicação com os idosos em sua residência.

O mercado brasileiro oferece alguns sistemas e serviços de cuidados de idosos e
pessoas debilitadas, porém são soluções com tecnologias antigas, baseadas em linhas de
telefonia analógica PSTN, telefonia GSM ou 4G. A solução proposta nesse artigo é baseado
em tecnologia digital, com integração completa pela internet, o que traz ao produto maior
confiabilidade e velocidade para a tomada de decisões. Agregando estas novas tecnologias,
também é possível ter uma gama de cuidados e prevenções muito maiores. O produto será
desenvolvido com a concepção de uso para uma plataforma inovadora social de idosos,
agregando sensores para detecção de riscos e rápido atendimento. O produto possuirá
um intercomunicador IP que permite enviar ligações para uma central de atendimento ou
algum contato pré determinado. Através dos sensores, é monitorado possíveis situações
de risco no ambiente ou com o usuário do sistema e estes dados são enviados via rádio
comunicação(Zigbee) para o intercomunicador que imediatamente reporta como um alarme
para a central. Os sensores utilizados na proposta desta monografia para monitorar o
ambiente são: botão de emergência(colar/pulseira), sensor que detecta queda, sensor de
gás de cozinha, sensor fumaça, sensor de temperatura e humidade, e sensor de porta.
Um dashboard de monitoramento para verificar os dados coletados pelos sensores será
desenvolvido utilizando a plataforma TagoIO Além disso o produto será um comunicador
SIP com alto falante e microfone embutido, onde é possível originar uma chamada de
emergência ou até mesmo requisitar algum tipo de atendimento com uma central de
monitoramento de saúde. Desta forma a solução oferece um conjunto completo de serviços
e soluções de monitoramento remoto para ajudar os idosos a manter uma vida saudável e
segura. Podendo ter serviços de tele assistência projetados especificamente para ajudar os
idosos a manter a independência e viver com segurança em sua casa.

https://www.tago.io
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1.1 Objetivo geral
Desenvolver um sistema de monitoramento e alertas emergenciais para idosos

utilizando a tecnologia Zigbee para comunicação RF e os protocolos MQTT e SIP para a
comunicação de dados entre o gateway e a aplicação.

1.2 Objetivos específicos

• Analisar a viabilidade técnica para o desenvolvimento do sistema

• Entender o funcionamento das tecnologias Zigbee e dos protocolos MQTT e SIP

• Especificar a plataforma de desenvolvimento utilizada e adquirir os componentes do
sistema

• Desenvolver e testar isoladamente os componentes do sistema

• Desenvolver o front-end do sistema integrado

• Integrar os componentes do sistema e realizar testes com o sistema integrado



2 METODOLOGIA

Para obter os objetivos propostos, o desenvolvimento deste projeto foi dividido em
duas principais etapas, a primeira se determina o estudo de viabilidade do produto, fazendo
o levantamento quais tecnologias e equipamentos iremos trabalhar para a implementação
do protótipo. Na segunda parte é exposto a implementação e desenvolvimento da proposta,
desenvolvendo um gateway Zigbee com intercomunicação SIP embarcada para chamadas à
central de monitoramento registrada.

2.1 Fundamentação teórica
Um estudo profundo sobre as tecnologias listadas e produtos existentes no mercado

foi realizado para agregar conhecimento o suficiente para execução do projeto.

2.1.1 Definição dos pré requisitos

O projeto foi dividido em algumas partes para concepção da proposta, primeira-
mente com as definições de tecnologia de hardware e software, onde foi optado embarcar um
Linux em uma Raspberry Pi 4 para rodar as aplicações que resultam a intercomunicação
SIP e o envio de dados dos sensores pareados com o dispositivo ao Broker MQTTT para
a exibição de um dashboard para monitoramento.

2.1.2 Desenvolvimento do hardware

Após a definição de quais equipamentos utilizar, foi feita a compra dos dispositivos
de hardware que será utilizado para a apresentação do projeto. O gateway Zigbee com
intercomunicação SIP embarcada, foi desenvolvido fazendo o uso de uma Raspberry Pi 4,
alto falante, microfone, botões de contato seco, um leitor Zigbee USB da SONOFF (2022)
e um case para alocar todas componentes e oferecer um MVP (Minimum Viable Product).

2.1.3 Desenvolvimento do software

Inicialmente foi desenvolvido um software para parte de comunicação de voz SIP
e uma interface web de configuração do protótipo, onde podemos fazer a configuração
de rede do dispositivo e também definir os parâmetros de registro SIP com uma central
PABX. A linguagem Python e HTML foram utilizadas nessa parte do projeto.

O próximo passo do desenvolvimento de software foi a instalação e utilização da
biblioteca Zigbee2MQTT para fazer fazer todo tratamento dos dados que chegam do leitor

https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/
https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/
https://www.zigbee2mqtt.io/
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Zigbee e envio para um Broker MQTTT. Fizemos a instalação de configuração do Eclipse
Mosquitto para fazer a publicação e leitura dos tópicos ao Broker MQTTT.

Fazendo o uso da plataforma para desenvolvimento de dashboard IoT TagoIO,
foi desenvolvido como frontend um dashboard para exibição e monitoramento dos dados
coletados em tempo real.

2.1.4 Integração do sistema e testes

Após testar separadamente as componentes do sistema, foi realizado uma etapa
de integração de todas componentes e a criação de ações para determinadas alertas de
emergência, como por exemplo, se um idoso cair ou apertar o botão de emergência uma
chamada de emergência SIP é imediatamente gerada. Vale ressaltar que foi desenvolvido
em uma segunda máquina um PABX Asterisk para validar os testes do cliente SIP
embarcado na Raspberry Pi 4.

2.2 Resultados e discussão
Com o protótipo em suas perfeitas condições de funcionamento, teremos um produto

capaz de monitorar uma porção de diferentes sensores Zigbee de mercado, proporcionando
um produto para monitoramento de idosos e alertas emergências do ambiente de instalação
além de um produto para tele assistência ao idoso.

2.3 Considerações parciais
A solução desenvolvida poderá ser utilizada como ferramenta de tele assistência e

monitoramento e alertas emergenciais para idosos, oferecendo um dashboard para monitora-
ção em tempo real na núvem e uma interface de configuração amigável para configurações
de rede, SIP e adição de sensores. Desta forma será possível fazer um atendimento mais
ágil ao idoso, evitar possíveis acidentes.

https://mosquitto.org/
https://mosquitto.org/
https://tago.io
https://www.asterisk.org/
https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/
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2.4 Cronograma

Figura 1 – Cronograma de desenvolvimento
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