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4.1.3. Diagrama de contexto
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Diagrama de contexto
 O diagrama de contexto deve mostrar as relações 

estabelecidas entre o sistema e o meio ambiente, 
apresentando o sistema com um único processo

 As entradas do sistema são produzidas pelas 
entidades externas e as saídas pelo próprio sistema

 O diagrama de contexto pode ser considerado um 
caso especial dos diagramas de fluxo de dados, 
correspondente ao nível superior

 Apresenta uma visão mais geral das principais 
funções do sistema, assim como das principais 
interfaces entre o sistema e o meio ambiente
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Diagrama de contexto
 Para construir o diagrama de contexto, deve-se 

definir previamente os seguintes pontos:

 O processo que representa todo o sistema. O nome do 
processo é normalmente o nome do sistema

 As entidades externas com as quais o sistema se relaciona 
como pessoas, organizações ou outros sistemas. As 
entidades externas não podem comunicar entre si

 Os dados trocados entre o sistema e o exterior

 Os fluxos de dados gerados

 A interface entre o sistema e o ambiente
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Diagrama de contexto
 Antes de ser apresentado um exemplo de aplicação, é 

necessário conhecer sucintamente a notação gráfica utilizada 
para a construção de diagramas de fluxo de dados (quadro 
4)
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Diagrama de contexto
 A figura 1.5 mostra o exemplo de um diagrama de 

contexto, que representa um sistema de 
administração informático de pedidos de empréstimo 
de livros por parte dos leitores de uma biblioteca de 
acordo com as seguintes indicações
 A requisição dos livros é efectuada pelos leitores que 

recebem um comprovativo
 Após a devolução dos livros o sistema regista a devolução

 Para tal, foram definidos os objectivos, as entidades 
externas e a lista de eventos

 Objectivos – administrar informaticamente os 
pedidos de empréstimo de livros feito por leitores de 
uma biblioteca
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Diagrama de contexto
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4.2. Modelo Comportamental
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Modelo Comportamental
 Depois de obtido o Modelo Ambiental, segue-se a modelação do 

comportamento interior do sistema de acordo como o Modelo 
Comportamental

 Este descreve o comportamento dos elementos internos 
reagindo e interagindo aos estímulos do exterior

 Para especificar um sistema segundo o Modelo Comportamental 
utilizam-se algumas técnicas como o Diagrama de Fluxo de 
Dados (DFD), ferramenta a partir da qual as restantes 
ferramentas são desenvolvidas
 O Diagrama de Entidade Associação ou Relacionamento (DEA ou 

DER)
 O Dicionário de Dados (DD)
 A especificação de Processos (EP)
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4.2.1. Diagrama de Fluxo de Dados
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Diagrama de Fluxo de Dados
 Um Diagrama de Fluxo de Dados apresenta uma 

perspectiva lógica do sistema e não uma perspectiva 
física

 Mostra o que acontece no sistema e não como este 
poderia ser implementado

 O objectivo de um Diagrama de Fluxo de Dados é 
descrever, graficamente, o fluxo da informação e as 
transformações aplicadas aos dados
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Diagrama de Fluxo de Dados
 Para representar um sistema como uma rede de 

processos internos que interage com o meio 
ambiente, um DFD é composto por quatro objectos:
 Fluxos de dados
 Processos
 Arquivos ou depósitos de dados
 Entidades externas

 Componentes
 Para construir um Diagrama de Fluxo de Dados é necessário 

utilizar determinados símbolos que representem 
graficamente os seus componentes (quadro 5)

 No entanto, existem ligeiras variantes dos símbolos dentro 
da mesma categoria, dependendo dos autores que os 
criaram
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Diagrama de Fluxo de Dados

O fluxo é utilizado para trocar informação de um 
ponto para outro do sistema, representando dados 
em movimento.

Os dados fluem entre processos, entre processos e 
arquivos de dados e entre processos e entidades 
externas.

Os fluxos que interligam uma entidade a um 
processo representam a interface entre o sistema e 
o seu meio exterior.

Cada fluxo de dados tem um nome que descreve a 
informação que por lá passa, por exemplo:

 pedidos

 consulta_clientes

Fluxo de dados

DescriçãoDesignaçãoSímbolo

Quadro 5
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Diagrama de Fluxo de Dados

Um processo transforma fluxos de dados de 
entrada em fluxos de dados de saída.

Cada processo é descrito por um número e uma 
frase simples, iniciada por um verbo, por 
exemplo:

 Calcular IRS

 Validar Entrada

 Reservar Quarto

Processo, acção 
ou função

DescriçãoDesignaçãoSímbolo

Quadro 5 (continuação)
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Diagrama de Fluxo de Dados

Um arquivo é um local de armazenamento permanente 
ou temporário de dados estáticos.

Os fluxos de dados que entram ou saem dos arquivos só 
podem conter os dados que estes mantêm.

Os fluxos de entrada num arquivo permitem criar, 
alterar e eliminar uma ou mais ocorrências dos 
elementos guardados.

Os arquivos devem ter fluxos nos dois sentidos, isto é, 
os dados devem entrar e sair.

Em diagramas complexos, para evitar o cruzamento ou 
longas linhas de fluxos de dados, pode-se desenhar um 
arquivo mais do que uma vez.

Cada depósito de dados é definido por um nome que 
representa a informação guardada, por exemplo:

 Pedidos

 Clientes

 Contas a pagar

Arquivo ou 
depósito de 
dados

DescriçãoDesignaçãoSímbolo
Quadro 5 (continuação)
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Diagrama de Fluxo de Dados

Uma entidade externa encontra-se do lado de fora do 
sistema, mas comunica com ele. Pode ser uma pessoa, 
um grupo de pessoas, uma organização ou outro 
sistema fora do sistema em estudo.

Funciona sempre como a origem ou o destino dos dados.

Em diagramas complexos, para evitar o cruzamento ou 
longas linhas de fluxos de dados, pode-se desenhar uma 
mesma entidade externa mais do que uma vez.

Cada entidade externa é definida por um nome no 
singular, por exemplo:

 Departamento de Contabilidade

 Cliente

Entidade 
externa

DescriçãoDesignaçãoSímbolo
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Diagrama de Fluxo de Dados
 A figura 1.6 exemplifica a aplicação dos símbolos de um DFD 

apresentados no quadro 5 através da esquematização de um 
sistema de gestão de pagamentos dos clientes.


