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Motivação
Em regiões onde trabalhadores são submetidos a
ambientes de risco como frigoríficos, laboratórios
químicos e siderurgias, existem leis que restringem o
tempo máximo de estadia continua no local e um tempo
mínimo de descanso para recuperação do metabolismo.
No entanto, devido à pressões por metas de entrega e a
falta de tecnologias do tempo de exposição, muitos
trabalhadores acabam se submetendo a situações de
trabalho excessivo, esquecendo ou as vezes sem a
possibilidade de realização do descanso obrigatório e
levando a lesões no ambiente de trabalho.
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Objetivos
O objetivo do projeto é implementar uma solução de
monitoramento de tempo de estadia dos funcionários no
local de risco de forma automatizada e garanta que cada
nível corporativo da empresa tenha uma maior
visibilidade da linha de operação do local de risco. As
informações de localizações armazenadas no sistema
podem ser utilizadas para tomada de decisão estratégica
da empresa e como controle de ponto dos funcionários.

Arquitetura
O sistema é composto por emissores de sinais Bluetooth
(Beacons), um aplicativo celular responsável por
detectar as intensidades de cada Beacon no local e a
região do trabalhador, um site administrativo gerencial
mostrando o tempo e localização de todos funcionários
ativos, dois micro serviços hospedados na Amazon Web
Services com acesso ao banco de dados não relacional
MongoDb que servem os aplicativos e a aplicação
servidora. O sistema conta com um domínio na internet
e serviços terceiros de segurança da Cloudflare e de
envio de notificações do One Signal.

Resultados
Ao entrar no local de risco, o aplicativo detecta a região
onde o funcionário entrou e mostra o tempo máximo
permitido na região. Com isso, o operador pode iniciar o
expediente e o contador inicia a contagem regressiva.
Quando o tempo estiver próximo do zero, o aplicativo
realiza diversos alertas visual, sonoro e vibrações para
alertar o funcionário. De dez em dez segundos, a
informação de localização é enviada para o micro
serviço realizar o armazenamento no banco de dados.

Conclusão e trabalhos futuros
A solução fornece uma ferramenta de auxilio a todos os
agentes da cadeia de produção dos locais de risco. Para
os trabalhadores é uma ferramenta de comprovação de
expediente e auxílio durante o trabalho. Para a gestão é
uma tecnologia de monitoramento à distancia com
processamento de informações para tomada de decisão.
Para a equipe estratégica da empresa é uma tecnologia
que coleta dados de expedientes e podem ser utilizados
em conjunto com outras informações da empresa para
análise de desempenho e produtividade da linha de
produção em futuros projetos.

As informações armazenadas no banco de dados pode
ser visualizadas pela equipe gerencial a distancia pelo
sistema administrativo para a tomada de decisão
estratégica. Estas informações são disponibilizadas por
meio de mapas, dashboards e tabelas de históricos de
expedientes. Além das visualizações, o sistema permite
o envio de mensagem personalizada ao usuário,
abrindo um canal de comunicação entre a gestão e o
funcionário.


