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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.

Uma vez que a localização é coletada pelo aplicativo, a
informação é enviada para um serviço na nuvem
responsável pelo processamento e armazenamento da
informação. Os dados podem ser visualizados pela equipe
de gestão por meio da plataforma administrativa disponível
na internet. Nela, o gestor pode visualizar o mapa das
localizações dos funcionários ao longo do expediente,
visualizar o tempo de estadia de cada um em tempo real,
ser notificado de alguma situação adversa e enviar uma
notificação personalizada a um funcionário de forma
remota. Por meio desta plataforma, também é possível
visualizar dados agrupados em um dashboard com
informações estratégicas de auxílio de tomadas de decisão.

Com isso em mente, o aluno de engenharia de
computação da Escola Politécnica de São Paulo Marcos Tan
Chi Chen desenvolveu um trabalho de conclusão de curso
para o monitoramento do tempo de estadia dos
trabalhadores de locais de risco em tempo real.

A solução consiste de um aplicativo responsável por
realizar a detecção da localização em que o trabalhador
está e exibir o tempo de estadia máximo no local com base
no nível de risco que apresenta à saúde. Ao longo de seu
expediente, o aplicativo é responsável por contabilizar o
tempo total em que o funcionário está no local e alertá-lo
de quando o tempo máximo for atingido e seja realizada o
descanso exigido por lei.

Para a detecção da localização dos funcionários, o
sistema faz uso de emissores de sinais Bluetooths
(Beacons) que instalados no local de risco que são
detectados pelos dispositivos celulares que ao realizarem a
amostragem das intensidades, comparam com um
mapeamento de localizações com base nas intensidades de
cada Beacon.

A arquitetura foi construída em micro serviços devido
à grande exigência por flexibilidade na quantidade de
dados trafegados na rede, com o uso de um banco de
dados não relacional para a facilidade na escalabilidade
horizontal. O sistema também possui a integração com
serviço de segurança da Cloudflare para mitigação e
prevenção de ataques de disponibilidade (DDOS), uma vez
que a falha ou atraso do sistema pode desencadear em
situações de risco para a saúde de trabalhadores do local.


