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1. INTRODUÇÃO: 

 

A construção como produto “Plano de Sustentabilidade Técnico Social - PS-

TS”, teve como objetivo final da pesquisa a obtenção do título de mestre no 

Mestrado Profissional em Extensão Rural.  

Estando o PS-TS sistematizado em Microsoft Excel, com a finalidade de 

utilização dos agentes técnicos e sistematização das informações em planilhas 

eletrônicas, e também, em formato metodológico a ser utilizado em diagnósticos 

rurais, utilizando materiais simples como papel, pincel e fita adesiva. 

A idealização do PS-TS foi baseada na experiência técnica como 

extensionista rural, em organização não governamental, em empresas públicas que 

prestam serviço de extensão rural, assim como, pela observação das diversas 

ferramentas metodológicas utilizadas pela ATER, como o diagnóstico rural em seus 

projetos, onde nem sempre os agricultores e comunidades rurais tinham retorno 

positivo das informações levantadas, ficando apenas ao domínio do agente técnico. 

Dessa maneira, após a oportunidade de uso de ferramentas que possibilitavam 

maior interação e participação dos agricultores, como LUME (ANA, 2017), a ISA 

(FERREIRA, 2012b) e o Manual para elaboração de planos de investimento 

produtivo e plano de negocio (MELONI, 2018), nasceu a proposta do PS-TS, visto 

que, as ferramentas citadas anteriormente não apresentavam o diálogo com os 

aspectos ligados as condições climáticas e dinâmicas do semiárido (social e 

econômico), assim como, das comunidades tradicionais de Fundo de Pasto que 

possui suas características próprias de vida e manejo.  

Portanto, a ferramenta utiliza como análise padrão, a avaliação da 

sustentabilidade de agroecossistemas referência, podendo ser a primeira aplicação 

do PS-TS no agroecossistema, como também, agroecossistemas ou comunidades 

rurais que estejam em condições distintas em relação ao aceso a políticas públicas e 

organização social (DEPONTI, 2002). 

O critério utilizando pelo PS-TS para quantificar a e analisar a 

sustentabilidade, está baseado no mesmo utilizado por Ferreira (2012b), onde 

utilizou 0,7 como LS, por meio da média das notas atribuídas aos IS.  
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2. SOBRE AS METODOLOGIAS UTILIZADAS 

 

Para construção dos indicadores de sustentabilidade foram utilizadas as 

ferramentas participativas (Mapa mental e Caminha transversal) descritas no DRP 

(VEREJO, 2010), linha do tempo e modelização de agroecossistemas, para 

identificação de tecnologias existentes, sistemas de manejo agropecuário e hídrico 

com o intuito de entender a gestão econômica e de reprodução (ANA, 2017).  

As ferramentas utilizadas tiveram como método de abordagem entrevistas 

semiestruturadas, possibilitando a liberdade e espontaneidade do entrevistado, por 

meio de perguntas chaves construídas pelas informações coletadas e experiência do 

pesquisador, observação dos participantes e a triangulação na coleta de 

informações (TRIVIÑOS, 1987).  

 

2.1. LINHA DO TEMPO 

 

 A linha do tempo permite entender as mudanças de alguns aspectos ao longo 

do tempo nas comunidades rurais e também conhecer a história, ajudando na 

compreensão do presente, no conhecimento das causas que levaram as questões 

atuais e do que deveria ser mudado para melhoria das situações abordadas 

(DRUMOND, 2009). Portanto, pretende estabelecer aspectos que ocorreram nos 

últimos anos ao local onde está sendo construída a linha do tempo, com a finalidade 

de entender os fatos localizados, de forma que ajude ao final na reflexão da situação 

do presente, permitindo destacar fatos marcantes positivos e negativos que foram 

fatores de transformação e marcaram as comunidades rurais.  

Dessa maneira, a organização encadeada das informações sobre a evolução 

das comunidades rurais e dos agroecossistemas, contribui para o discernimento das 

estratégias de reprodução colocadas em prática no decorrer do tempo. Sendo que, a 

função do registro dos principais eventos e acontecimentos da trajetória, na linha do 

tempo, é identificar o processo histórico que encadeia coerentemente os fatos 

identificados e não de produzir uma relação de fatos desconectados entre si. Assim, 

concentrando nas informações-chave para que sejam correlacionadas as variáveis 

que influenciaram as decisões tomadas no decorrer da trajetória (ANA, 2017). 

Para a aplicação da ferramenta foram utilizados os seguintes materiais: papel 

madeira, pincel e fita adesiva (Figura 3). Como atividade preparatória, foi disposto no 
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papel um traço indicando uma seta e colocado na parede de forma visível a todos, 

também foi feita uma releitura dos materiais pesquisados e do método descrito 

(ANA, 2017). Iniciando a construção e utilização da linha do tempo, foi feito 

levantamento junto às pessoas mais velhas dos fatos que mais marcaram a vida da 

comunidade enquanto jovens. Na sequência, todos os agentes relataram fatos 

internos e externos relacionados à comunidade, numa trajetória de 10 em 10 anos, 

até o ano atual. Ao fim do levantamento de todas as informações possíveis, foi 

analisada a linha do tempo e identificados: (I) Fatos que mais foram marcantes e 

relevantes à comunidade (positivamente e negativamente); (II) Período de 

intervenção de políticas públicas de ATER e análise das transformações neste 

período; (III) Marcos onde houve mudanças significativas na trajetória social da 

comunidade. Por fim, foram analisados os efeitos desses fatos e com o estudo da 

linha do tempo pode contribuir no planejamento futuro. 

 

Figura 04 – Construção da Linha do tempo, por meio de DRP na comunidade Riacho do 
Meio, Juazeiro-BA. 

 

 

Fonte: Própria autoria, 2018. 

 

2.2. MAPA MENTAL 

 

 O mapa mental é descrito como um compartilhamento visual do levantamento 

de informações em uma comunidade rural, transformando as informações 

questionadas para o papel de forma visual, facilitando o aprendizado compartilhado, 

por meio de mapas, modelos ou diagramas, permitindo a todos, de forma 

comparativa, refletir, manipular e modificar as questões levantadas e torná-las 

públicas, baseando-se nos fatores vistos no passado, presente e futuro 

(CHAMBERS, 1992). 
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O mapa mental permite o registro e a visualização, de forma esquemática, 

das diferentes partes de uma região, dos seus serviços existentes e de sua 

distribuição nas diversas áreas, de acordo com a visão e a participação dos próprios 

agentes, facilitando a correlação entre os aspectos naturais e sociais, tornando-se 

um meio de comunicar as impressões a respeito dos aspectos inerentes às 

comunidades. Além disso, proporciona uma melhor compreensão do processo 

histórico do passado, do presente e projeções futuras de um determinado local 

(VERDEJO, 2010).  

A organização da ferramenta foi feita antes do momento da análise dos 

indicadores. Linhas foram traçadas em papel, separando o passado, o presente e o 

futuro (Figura 4). Foi então escolhido um membro da comunidade como relator, para 

registrar as informações e, em uma roda de diálogo foi estimulada a participação de 

cada agente, levantando questões marcantes a cada um. A ferramenta permitiu a 

participação de todos, e assim, um complementando o outro. Logo após, foi 

realizada uma análise dialogada, a fim de entender: (I) Como era a visão no 

passado; (II) Como estamos vendo hoje; (III) O que se esperar para o futuro. 

 

Figura 05 – Construção do mapa mental, por meio de DRP na comunidade Lagoa do Meio, 
Juazeiro-BA. 

 

Fonte: Própria autoria, 2018. 

 

2.3. MODELIZAÇÃO DE AGROECOSSISTEMAS 

 

Segundo 5ANA (2017), a modelização de agroecossistemas é um modelo de 

representação idealizada de um sistema, que tem a função de demonstrar suas 

propriedades mais importantes, para fins de análise das relações envolvidas em seu 

funcionamento dinâmico, sendo compreendido como uma simplificação da realidade, 
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com a finalidade de permitir a análise dos agroecossistemas e suas interações por 

meio de fluxos. 

A modelização esquematizada em sua estrutura considera a interação com: 

(I) Subsistemas que pode ser traduzido em uma unidade básica de gestão técnica e 

econômica de um agroecossistema, podendo compreender uma única produção 

econômica ou um conjunto integrado de produções; (II) Mediadores que 

correspondem a elementos estruturais do agroecossistema, que têm as funções de 

captar, armazenar, transportar e processar insumos correspondem às infraestruturas 

e equipamentos; (III) Supra-sistemas, onde são analisados as relações estruturais 

mantidas com a comunidade, o mercado, e o estado (PETERSEN, 2011).  

Assim como NUNES (2017), a modelização de agroecossistemas foi utilizada 

como marco para a construção e avaliação dos Indicadores de Sustentabilidade (IS), 

utilizando como referencia o (MESMIS). 

A organização da ferramenta foi feita anterior ao momento de aplicação, 

sendo desenhadas no papel as estruturas que compõem a modelização de 

agroecossistemas (Figura 5), utilizando dois papeis, um para representação dos 

fluxos de insumos e outro para os fluxos de produto. Na sequência, uma relatora foi 

escolhida pela comunidade, tornando-se responsável por ligar os fluxos após a 

discursão e análise. O papel ficou no centro de uma roda, de forma que fosse visível 

a todos, então, foram seguidos os seguintes passos: (I) Apresentação da ferramenta 

e das suas estruturas, assim como, o conceito de produto e insumo; (II) Identificação 

dos principais subsistemas da comunidade; (III) Análise e discussão para onde os 

fluxos de insumos de determinado subsistema se relacionam (outro subsistema, 

mercado, comunidade ou estado) sendo ligada por uma seta preta; (IV) O mesmo foi 

feito com relação aos produtos, identificando sua interação com as demais 

estruturas; (V) Foi comparado o resultado dos dois materiais, a fim de fazer análise 

dos pontos fracos e fortes, em relação a sustentabilidade dos subsistemas e da 

comunidade.   

Como resultado foram identificados subsistemas semelhantes entre as 

comunidades, a exemplo dos caprinos, ovinos, bovinos, galinha, lavoura de sequeiro 

e o quintal (produção em volta da casa), evidenciando suas interações com os 

supra-sistemas numa mesma lógica e tendência. Como a destinação dos produtos 

sobretudo ao consumo das famílias, as vendas principalmente dos caprinos, ovinos 
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e bovinos, e a compra de insumos no mercado, prioritariamente da ração animal e a 

interação forte com as áreas coletivas de caatinga (Fundos de Pasto). 

Os subsistemas que diferiram entre as duas comunidades foram maracujá e 

tomate irrigado na comunidade Riacho do Meio, onde praticamente todos os 

insumos e a produção se relacionam com mercado fora do território, adotando uma 

prática da agricultura comercial. 

 
Figura 06 – Construção da modelização de agroecossistemas, por meio de DRP na 
comunidade Lagoa do Meio, Juazeiro-BA. 
 

 

Fonte: Própria autoria, 2018. 

 

2.4. GRAFICO RADAR 

 

As avaliações dos IS (Ambiental, Social e Econômico), foram pré-

estabelecidos através da realização do diagnóstico da primeira etapa da pesquisa. 

Assim, os agentes avaliaram seus agroecossistemas e sua realidade a partir dos 53 

indicadores, construídos com base no MESMIS. Esse processo durou em torno de 

três horas, entre avaliação dos IS, mensuração dos resultados e análise dos gráficos 

radar, cujas pontuações ocorreram segundo os parâmetros pré-estabelecidos. Ao 

finalizar as avaliações dos indicadores, as famílias observaram os três gráficos 

(Figura 6) para avaliar em quais dimensões da sustentabilidade tinham mais 

limitações e potencialidade, conforme disposto nos gráficos 1, 2 e 3. 

Utilizando como base para mediação as informações já sistematizadas 

anteriormente, como as características da região, a trajetória social das 

comunidades e os resultados do mapa mental e da modelização de 

agroecossistemas, foi construído o diálogo durante a mediação e avaliação dos IS. 

Para apresentar/dialogar cada indicador foi necessário o auxílio impresso dos 

parâmetros, ajudando a exemplificar o que correspondia as notas para cada IS, 
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assim como, a caderneta para anotação das observações e proposições feitas pelos 

agentes.  

O método utilizado foi a roda de diálogo, que também foi base para Canavesi 

(2017) em grupos de trabalhos no Seminário Nacional de Educação em 

Agroecologia. Empregando neste espaço o conceito sujeito-sujeito em uma 

abordagem dialógica, onde o pesquisador esteve como mediador do processo 

(FREIRE, 1983). Portanto, nas duas comunidades, as atividades iniciaram com a 

orientação de organizar todos em volta dos gráficos radar, para a avaliação e análise 

das dimensões: ambiental, social e econômica/produtiva (Figura 8).  

Este momento foi talvez o mais proveitoso das metodologias utilizadas, pois o 

formato escolhido foi bem avaliado pelas comunidades, sendo segundo eles, um 

formato direto, contemplando a realidade local, de fácil abordagem/mediação e com 

bom entendimento dos resultados, com a participação e envolvimento de quase 

todos os agentes participantes durante todo tempo da atividade. Por fim, em ambas 

as comunidades, ficou proposto o repasse dos resultados dos gráficos aos demais 

membros das associações, pelos próprios agricultores presentes.    

 

Figura 07 – Avaliação dos Indicadores de Sustentabilidade, por meio de DRP nas 
comunidades Lagoa do Meio e Riacho do Meio, Juazeiro-BA. 
 

 

Fonte: Própria autoria, 2018. 
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2. SOBRE A UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA 

  

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO AGROECOSSISTEMA 

 

 Esta aba corresponde a identificação do agroecossistema ou da comunidade 

estudada, sendo preenchidas informações importantes como mostrada na Figura 09.  

 

 Localização do agroecossistema: descrevendo o estado de origem, município, 

território de identidade, comunidade e possível tamanho da área coletiva; 

 Identificação do agroecossistema: descrevendo nome da família ou 

comunidade, área individual ou coletiva e subsistemas, que pode ser 

identificado por meio da modelização de agroecossistemas (AS-PTA, 2011); 

 Coordenadas geográficas, a fim de permitir a construção de mapas, do raio 

de ação de determinado projeto de ATER ou outros projetos afins; 

 Identificação da entidade de ATER, do entrevistador e a data das visitas, 

exemplificado; 

 Botões de acesso às demais abas, facilitando o transito na ferramenta, 

estando estes, localizados tanto na identificação do agroecossistemas, 

quanto nas demais em forma de seta, com a finalidade de voltar à aba inicial.   

 

Figura 09 – Aba correspondente a identificação do agroecossistema, contido no Plano de 
Sustentabilidade Técnico/Social – PS-TS. 

 

Fonte: Própria autoria, 2018. 

 



9 
 

2.2. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA FERRAMENTA 

 

O Manual de orientação tem a finalidade de auxiliar o agente técnico no uso 

do PS-TS, para compreender todas as fazer da sua utilização, além dos conceitos 

utilizados. Portanto, sendo a primeira aba que deve ser entendida e estudada antes 

da aplicação. O uso o manual orientador da ferramenta de avaliação, também foi 

considerado por Meloni (2018), para orientar a elaboração de planos de investimento 

produtivo e plano de negócio.  

Assim, a expectativa é que o Manual sirva como principal ferramenta 

metodológica para a preparação e análise na elaboração do Plano de 

Sustentabilidade de Agroecossistemas, sendo utilizado de forma complementar, na 

assessoria técnica a agroecossistemas familiares e comunidades rurais. 

 O manual é dividido em nove caixas explicativas e sequenciais como mostra a 

(Figura 10) e, um fluxograma esquematizado, contendo alguns passos a serem 

seguidos para sua compreensão, sendo eles: 

 (1º Passo) Levantamento dos dados Secundários: Se refere a pesquisa de 

informações da região a ser trabalhada, dados que podem está disponíveis 

em instituições de pesquisa, extensão, ensino, institutos de estatísticas e 

páginas governamentais. Além das informações coletadas com lideranças e 

instituições locais, utilizando a triangulação de dados para compreensão da 

realidade local (TRIVIÑOS, 1987); 

 (2º Passo) Conhecer a comunidade e o agroecossistema: Este passo se 

refere a visita prévia a comunidade e ao agroecossistemas onde será feito 

trabalho, a fim de conhecer e identificar os subsistemas, utilizando como 

método a caminhada transversal (VERDEJO, 2010) e a modelização de 

agroecossistemas (ANA, 2017); 

 (3º Passo) Como preparar as ferramentas para DRP: O preparo das 

ferramentas é uma atividade anterior à ida a campo, consiste em organizar e 

preparar todos os materiais a serem utilizados, a exemplo de papel madeira 

ou cartolina, pincel de varias cores e fita adesiva. Munido destes materiais, 

deve preparar a ferramenta, desenhando o gráfico radar como mostra os 

Gráficos 01, 02 e 03 de acordo as dimensões ambiental, social e 

econômico/produtivo, colocando todos os indicadores e indicando onde 

seriam atribuídas as notas, como utilizado do Ferreira (2012a). 
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 (4º Passo) Como utilizar a ferramenta: Após a caminhada transversal, 

identificação dos subsistemas e da trajetória social do agroecossistemas ou 

da comunidade, métodos que vão ajudar a relembrar os pontos críticos 

(positivos e negativos). Será feita a organização da família ou a comunidade 

em círculo, ou seja, Roda de diálogo (CANAVESI, 2017), colocando a 

ferramenta ao meio. Então, será feita a escolha de um relator do próprio 

grupo, e assim o agente técnico como mediador, deve fazer uma breve 

explanação de como será a condução da atividade e como funciona a 

ferramenta. Em seguida, com auxilio dos parâmetros, iniciar o diálogo, 

conduzindo um indicador de cada vez, explicando o que significa cada nota. 

Ao fim da atribuição de todas as notas aos IS, será traçada uma linha ligando 

as notas dos IS e assim observando coletivamente e assim, construir 

proposições para o PS de acordo os resultados.  

 (5 º Passo) Preencher as informações do Agroecossistemas: Se refere ao 

preenchimento dos dados relevantes ao agroecossistema, pela instituição de 

ATER e ao agente técnico responsável pela plano de sustentabilidade.  

  (6 º Passo) Preencher e Analisar as dimensões Ambiental, Social e 

Econômico/Produtivo: Consiste no preenchimento e análise dos resultados 

dos indicadores na aba relacionada as dimensões Ambiental, social e 

econômico/produtivo. 

 (7º Passo) Compreensão dos Parâmetros de Avaliação: Se refere ao estudo 

dos parâmetros de cada IS, deve ser estudado pelo agente técnico anterior a 

utilização do PS-TS e utilizando como auxilio na roda de diálogo. 

 (8º Passo) Entendendo os Resultados no Demonstrativo: Será onde estarão 

sistematizadas todas as informações referentes ao PS-TS. 

 (9º Passo) Plano Sustentabilidade de Agroecossistemas: Contém as 

informações do agroecossistemas, onde deve ser feita as proposições e 

planejamento para cada dimensão. 
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Figura 10 – Aba correspondente aos parâmetros de avaliação dos indicadores, contido no 
Plano de Sustentabilidade Técnico/Social – PS-TS. 

 

Fonte: Própria autoria, 2018. 

 

2.3. PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES 

 

Os parâmetros seguem a orientação e o formato contido na ferramenta, 

disposto no tópico (Parâmetro de avaliação) nas tabelas (Dimensão ambiental), 

(Dimensão social) e (Dimensão econômico/produtivo). A sua função é de orientar o 

agente mediador na análise dos indicadores junto aos agricultores, ficando 

disponível no PS-TS para consulta e estudo, como demostra a Figura 11. 

 

Figura 11 – Aba correspondente aos parâmetros de avaliação dos indicadores, contido no 
Plano de Sustentabilidade Técnico/Social – PS-TS. 
 

 

Fonte: Própria autoria, 2018. 
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2.4. DIMENSÕES AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICO/PRODUTIVO 

 

 Esta aba do PS-TS é onde se encontra a avaliação dos indicadores e análise 

por meio de proposições, sendo divididos os indicadores em quadros por atributos 

sistêmicos, como demostrado nas tabelas na ferramenta. 

 Para cada atributo sistêmico há um ponto crítico e critérios de diagnóstico que 

deram origem aos “Indicadores de Sustentabilidade”, permitindo a leitura completa 

das tabelas (Dimensão Ambiental), (Dimensão Social) e (Dimensão 

econômico/produtivo). A quantificação dos resultados é dividida em dois períodos: (I) 

utilizando como referência o dia, mês e ano da 1º visita ou ano anterior a esta, caso 

seja feita uma análise regressiva; (II) o referente ao monitoramento comparativo, que 

permitirá fazer a avaliação da sustentabilidade a um agroecossistema de referência 

(MASERA et al., 1999).  

 Como forma de registrar as análises feitas em conjunto com as famílias ou 

comunidades rurais, será observando o LS (0,7). Esta aba permite realizar 

proposições a cada indicador de sustentabilidade, com objetivo de identificar as 

fragilidades e potencialidades, bem como, propor orientação, seja ela técnica, social 

ou econômica, auxiliando o agente técnico nos principais pontos a serem 

considerados na sua intervenção. A mesma forma de análise foi considerada como 

plano de adequação no Sistema de Indicadores de Sustentabilidade em 

Agroecossistemas (ISA) (FERREIRA, 2012). 

 Outra importante função da planilha é a definição de cores dos valores dos IS, 

com o propósito de chamar atenção ao seu resultado. Portanto, quando o valor for 

menor que 0,7 (abaixo do limiar da sustentabilidade) a célula ficará na cor vermelha, 

indicando que é necessário formular proposição que contribua em aumentar o 

índice. No entanto, quando a célula ficar na cor verde (valor acima ou igual a 0,7) 

significa que o índice esta sustentável, pois quanto mais próximo de 1 mais 

sustentável. Esta definição é válida para resultados da sustentabilidade nos 

indicadores, tabelas de atributos, dimensões e para agroecossistema, como 

demostrado da Figura 12. 
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Figura 12 – Aba correspondente Dimensões Ambiental, Social e Econômico/Produtivo de 
avaliação dos indicadores, contido no Plano de Sustentabilidade Técnico/Social – PS-TS. 

 

Fonte: Própria autoria, 2018. 
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2.5. QUADRO DEMONSTRATIVO 

 

 O quadro demonstrativo tem a função de ser o relatório da sustentabilidade, 

contendo nele os índices de todos os indicadores, das dimensões e do 

agroecossistema. Permite ao agente técnico, fazer a leitura do comportamento tanto 

pelas tabelas, quanto pelo gráfico radar, admitindo observar a diferença entre o 

agroecossistema de referência e o que esta sendo analisando. Portanto, é uma das 

principais abas do PS-TS, pois contribui na elaboração de relatórios técnicos, 

tomadas de decisões e trabalhos científicos, como demostrado na figura 12. 

 

Figura 13 – Aba correspondente ao quadro Demonstrativo, contido no Plano de 

Sustentabilidade Técnico/Social – PS-TS.

 

Fonte: Própria autoria, 2018. 

 

2.6. PLANO DE SUSTENTABILIDADE DE AGROECOSSISTEMAS - PSA 

 

O Plano de Sustentabilidade de Agroecossistemas tem a finalidade de 

descrever e propor as intervenções necessárias aos agroecossistemas, após análise 

dos resultados dos “Indicadores de Sustentabilidade”, possibilitando que agentes 

técnicos ou instituições possam construir neste espaço, considerando as dimensões 

social, ambiental e econômico/produtivo, as estratégias e recomendações técnicas a 

serem estabelecidas no planejamento das ações extensionistas. 
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O PSA está formatado em forma de relatório, contendo as informações 

básicas do agroecossistema e três espaços para serem descritas as propostas de 

ação (Figura 13). Possibilitando, após sua construção, a impressão do documento, a 

fim de disponibilizar a família ou comunidade o produto final do Plano de 

Sustentabilidade Técnico Social, bem como, para ser utilizado pelo agente técnico 

como base de informação para guia-lo no trabalho cotidiano.  

Para sua construção, por meio dos resultados dos indicadores, podem ser 

utilizadas referências que possibilitem melhorar as recomendações técnicas ou a 

construção das estratégias de cunho ambiental e social, assim como, descrever as 

metodologias a serem consideradas na abordagem. 

A visualização de um conjunto de PSA referente a um espaço com 

características sociais, ambientais e econômicas, poderá possibilitar a leitura das 

características de uma determinada região e como o agente técnico ou instituições 

irão pensar as estratégias de intervenção.  

 

Figura 14 – Aba correspondente ao Plano de Sustentabilidade de Agroecossistemas, 
contido no Plano de Sustentabilidade Técnico/Social – PS-TS.  

 

Fonte: Própria autoria, 2018. 
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2.7. FLUXO METODOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA 

 

 O fluxo está contido dentro da ferramenta PS-TS, a fim de auxiliar de forma 

gráfica e organizada os passos metodológicos para utilização.  O detalhamento de 

cada item está descrito no Manuel de orientação. 

 
Figura 15 – Fluxo metodológico para utilização da Ferramenta, contido no Plano de 
Sustentabilidade Técnico/Social – PS-TS.  
 

 

Fonte: Própria autoria, 2018. 
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