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APÊNDICE B – Product Flow Schema (PFS) 

O PFS é uma classe da RP Canal /Agência [17], [84] interpretada, a qual é considerada 

uma técnica eficaz para representar em um nível conceitual de abstração um sistema, 

porém, sem representar sua dinâmica (comportamento), pois não suporta o conceito de 

marcas ou marcações. Desse modo, as inscrições em seus elementos indicam quando (em 

relação a outros elementos) e como estas operam (por indicação textual) [54]. Esta 

abordagem baseia-se no princípio de que um sistema é composto por elementos ativos que 

realizam transformações e elementos passivos que realizam a distribuição de itens 

(materiais ou informações) existindo uma inter-relação entre estes elementos para a 

realização efetiva dos fluxos presentes no sistema ou no processo, o que possibilita 

identificar os componentes e equipamentos que formam o sistema e suas relações, no nível 

de detalhamento que se deseja, por meio também de uma abordagem hierárquica.  

O PFS tem sua estrutura funcional representada por três elementos básicos, conforme 

representados na Figura B.1, quais sejam: 

� Elementos Ativos – correspondem às atividades.  Uma atividade representa um 

componente ativo do sistema capaz de realizar transformações ou ações. As 

atividades podem agregar uma ou mais operações (não explícitas no presente nível 

de abstração). Graficamente, corresponde a um macro elemento delimitado por 

colchetes e com inscrições textuais em linguagem natural para especificá-lo. Cada 

atividade pode ser refinada em subatividades com as suas respectivas interações. 

Então, uma atividade pode representar um subsistema, um componente, um 

equipamento ou até um instrumento, dependendo do nível detalhamento que se 

necessita. Uma atividade pode ser iniciada ou finalizada pela ocorrência de um ou 

mais eventos exclusivos.  

� Elementos Passivos – correspondem às interatividades ou um distribuidor. São 

indicados graficamente por uma circunferência. São capazes de armazenar, 
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permanecer em determinados estados ou tornar os itens visíveis. Uma 

interatividade deve existir sempre entre duas atividades que estejam relacionadas. 

� Arcos – conectam as atividades a interatividades e vice-versa representando o fluxo 

de materiais, informações, dados, etc. Os arcos podem indicar também uma relação 

lógica, abstrata entre os elementos. Graficamente corresponde a uma seta. 

Observa-se que elementos de um mesmo tipo não podem ser conectados diretamente 

uns aos outros através dos arcos. Também, cada um dos elementos pode receber inscrições 

em linguagem natural (não formal), indicando sua interpretação específica para o modelo 

elaborado. 

 

 
Figura B.1 - Exemplo de um modelo em PFS com a identificação de seus elementos estruturais. 

 

 

 

Na abordagem hierárquica suportada pelo PFS, tem-se a vantagem e facilidade de se 

detalhar o modelo passo a passo, por meio de refinamentos sucessivos das atividades 

(subsistemas, componentes, equipamentos, etc.) e das interatividades, conforme ilustrado 

nas Figuras B.2 e B.3. 
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Figura B.2 - Exemplo de um refinamento hierárquico de atividades. 

 

 

 

 
Figura B.3 - Exemplo de um refinamento hierárquico de interatividades. 

 

Para um maior detalhamento e mais exemplos de aplicação sobre o PFS, as seguintes 

literaturas podem ser consultadas: [16], [28] e [34].  
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