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Definição 

• O Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) é uma representação 
gráfica do modelo de circulação da informação no sistema em 
estudo; 

• Permite conceber o sistema de informação como uma rede 
processos funcionais, interligados entre si. 

• Assim, para elaborar um DFD é necessário identificar: 
• Com quem o sistema troca informações (Entidades Externas) 

• Que dados entram, saem e circulam no sistema (Fluxos) 

• O que o sistema faz (Processos) 

• Onde são guardados os dados (Arquivos) 



O que realizamos com DFD 

• DFD é uma documentação de uma situação do ponto de vista 
dos dados; 

• Pode ser usado como um modelo da situação real; 

• “ O Diagrama de Fluxo de Dados retrata o sistema em termos 
de suas partes componentes, com todas as interfaces entre os 
componentes indicadas.” 

• Outros termos usados para Diagrama de Fluxo de Dados: 
• DFD 

• Gráficos de Fluxo de Dados 

• Gráficos de bolha 



Notação 

• Diagrama de fluxo de dados 
abrange quatro elementos 
gráficos: 

• Processos, representados por 
círculos ou “bolhas”; 

• Arquivos, representados por 
linhas retas; 

• Fluxos de Dados, 
representados por vetores; 

• Entidades Externas, 
representados por caixas; 



Processo 

• Mostra a parte do sistema que transforma entradas em saídas; 

• Nome do processo deve ser único e constituído por um verbo e um 
substantivo 

• O nome deve estar dentro do circulo, descrevendo o que este faz; 

• Pode-se identificar com número na sua parte superior 

• Um processo pode ser desdobrado em vários  



Arquivos ou Depósito de Dados 

• Cada arquivo possui um nome 
exclusivo no plural; 

• O arquivo contém um conjunto de 
informações que poder ser acedido 
e/ou atualizado por um processo; 

• A origem e o destino mostram de onde 
o dado requerido pelo sistema vem e 
para onde o dado produzido pelo 
sistema vai. 



Fluxo de Dados 

• Representado por uma seta que entra ou sai de um processo; 

• Utilizado para mostrar o movimento de pacotes de informação de 
um ponto a outro do sistema; 

• Representa dados em movimento; 

• Cada fluxo de dados deve ter um nome apropriado. 



Entidades 

• São categorias lógicas de coisas ou pessoas que representam a 
origem ou o destino para as transações; 

• A identificação e definição das entidades definirá as fronteiras ou 
limites do sistema 



Relacionamentos 



Importante 

1. Escolher nomes significativos para os processos, fluxos, arquivos e 
entidades externas; 
• Para não errar ao colocar nomes em processo utilize sempre um verbo e um objeto. 

• Empregar um verbo que represente uma ação (verbo transitivo); 
• Calcular trajetória do míssil 

• Produzir relatório de inventário 

• Validar número de telefone 

• Designar alunos para salas 

2. Numerar os processos; 

3. Refazer o DFD tantas vezes quantas forem necessárias até obter uma 
boa estética; 

4. Evitar DFDs complexos demais; 

5. Certificar-se de que o DFD seja internamente consistente. 



Lista de Eventos 

• Identificar a quais eventos do mundo exterior o sistema deve 
responder => ajuda a delimitar as fronteiras do problema que está 
sendo tratado. 

•  finalidades do sistema: atender a determinadas necessidades que 
são decorrentes de eventos que acontecem no mundo exterior ao 
sistema => a construção da lista de eventos está elacionada às 
finalidades do sistema; 

•  Observação: 

• – Não confundir evento com o estímulo por ele provocado => o 
evento é representado por uma frase que expressa um 
acontecimento; 



Classificação de Eventos 

• Os eventos podem ser classificados pelo tipo de estímulo que 
eles provocam no sistema: 

• Evento orientado por fluxo de dados (f.d.): é aquele em que 
o estímulo é a chegada ao sistema de um fluxo de dados 
enviado por uma entidade externa, que vai ativar uma função. 

• Nem todo fluxo de dados que chega ao sistema serve de estímulo 
relativo a um evento => pode ser apenas uma informação 
complementar para a execução de alguma função; 

• O sistema pode ou não produzir resposta externa a um evento 
orientado por fluxo de dados; 



Classificação de Eventos 

• Evento orientado por controle (f.c.): é aquele em que o 
estímulo é a chegada ao sistema de um fluxo de controle. 

•  fluxo de controle: pode ser considerado como sendo um fluxo 
de dados binário, só tem dois valores: “ligado” ou “desligado”. 

• podem haver fluxos de dados complementares associados ao evento 
orientado por controle; 

• o sistema pode ou não produzir resposta externa a um evento 
orientado por controle; 

• o fluxo de controle pode ser enviado por uma entidade externa ou 
gerado por uma função interna ao sistema; 



Classificação de Eventos 

• Evento orientado por tempo (f.t): é aquele em que o estímulo 
é a chegada ao sistema da informação de haver passado um 
determinado intervalo de tempo ou de ser atingida determinada 
hora. 

• podem haver fluxos de dados complementares associados ao evento 
temporal; 

• o sistema pode ou não produzir resposta externa a um evento 
orientado temporal;; 



Diagrama de Contexto do Sistema 

• Representa o sistema por um único processo e suas 
interligações com as entidades externa, mostrando apenas as 
interfaces do sistema com o ambiente em que ele está inserido 



Documento de Requisitos (parcial) 



Lista de Eventos 



Diagrama de Contexto 



Diagrama de Contexto 

• Serve para uma finalidade: delinear o âmbito de nosso estudo; 

• Importante o desenho como declaração formal do âmbito de 
estudo; 

• Documenta e mostra o conjunto de fluxo de dados que cruzam 
para dentro e para fora; 



Modelo Comportamental 

•  definido do ponto de vista interno; 

•  descreve de que maneira o sistema reage, internamente, aos 
estímulos vindos do exterior; 

•  mostra quais as ações que o sistema deve executar para 
responder, adequadamente, aos eventos previstos no modelo 
ambiental; 

•  Componentes do modelo comportamental: 
• Um conjunto completo de Diagramas de Fluxo de Dados (DFD´s) em níveis 

• Dicionário de Dados, incluindo um conjunto de especificações de processos 
primitivos 

• Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) 



Diagrama de Fluxo de Dados 



Análise “Top-Down” – Conceito de 
Construção em Níveis 
• Sistema muito grande para o DFD ser representado em uma 

única folha devemos: 
• Particionar em subsistemas 

• Se subsistemas forem muito grande, divide-se em subsistemas 

• Assim, teremos um conjunto em níveis de Diagrama de Fluxo de Dados 



Diagrama Nível 0 

• DFD imediatamente abaixo do Diagrama de Contexto; 

• Representa a visão de mais alto nível das principais funções do 
sistema bem como as principais interfaces entre essas funções 

Diagrama de  

Contexto 



DFD nível 0 



DFD nível 1 

• O próximo nível de detalhamento do DFD nível 0 chama-se 
DFD nível 1, que apresenta detalhes das funções ainda maior 
que seu nível superior.  

• A numeração das bolhas depende da numeração da bolha do 
DFD de nível imediatamente superior, que descreve o 
relacionamento com tal bolha, esse tipo de pratica melhora na 
identificação e organização das funções do sistema. 



DFD nível 1 



Exemplo 



Diagrama de Nível 0 





Refinamento do Processo P1.1 



Sistema de Controle de 
Pedidos 

Exemplo 



Diagrama de Contexto 



Diagrama nível 0 



Processo 3 – Processar Pedido 



Estudo de Caso 
Livraria: 

Elaborar o Diagrama de Contexto e o DFD Nível 0; 


