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1 Introdução 

 A palavra “padrão” como uma forma de padronizar soluções para problemas comuns foi 

utilizado pela primeira vez na área de arquitetura e engenharia civil por Christopher Alexander, 

citado por (FRANTZ, 2007, p.1), para solucionar problemas que costumavam acontecer 

corriqueiramente. Assim, ao invés de se desperdiçar tempo procurando uma solução quando se 

deparasse com um problema, bastava procurar seu registro feito por alguém que já o tivesse 

solucionado anteriormente. Essa solução catalogada provavelmente já teria sido bastante 

discutida e, conseqüentemente, seria uma solução sólida e robusta. 

 Outra definição para complementar a citada anteriormente é a de Fowler (2002, p.18), no 

livro Patterns of Enterprise Application Architecture: “Padrões não são idéias originais, eles são 

muito mais observações que acontecem no campo de trabalho. Como resultado, os autores de 

padrões não dizem: nós ‘inventamos’ um padrão, mas nós ‘descobrimos’ um”. 

Um padrão também serve como uma documentação para o seu sistema, partindo do 

pressuposto que os padrões são de conhecimento de todos os desenvolvedores, fica muito mais 

fácil entender a solução dada a um problema, se essa solução for construída em cima de um 

padrão. Como os padrões, pelo menos os padrões voltados para o desenvolvimento de sistemas 

corporativos, buscam reduzir o acoplamento e aumentar a coesão entre os componentes de um 

sistema, diminuindo a duplicação do código e possibilitando o reuso desses componentes, o 

custo de manutenção da aplicação tende a cair e qualidade do código (claro de fácil 

entendimento) aumentar. 

 A aplicação dessa idéia na área de desenvolvimento de software surgiu no final da década 

de 80, quando Kent Beck e Ward Cunninghan (BECK, 1987) , que trabalhavam com Smalltalk 

em projetos de interface gráfica, resolveram catalogar cinco “design patterns” para evitar que 

jovens programadores cometessem erros já conhecidos por programadores mais experientes, 

além de possibilitar que o projeto no qual eles trabalhavam, tivesse um ritmo de 

desenvolvimento mais rápido. A partir daí, a idéia de utilizar padrões para desenvolver software 

começou a crescer, com cada vez mais gente se interessando e estudando sobre o assunto. 

 Em 1994 ocorreu um evento chamado OOPSLA’94 (Object-Oriented Programming, 

Systems, Languages, and Applications), onde Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson e 

John Vlissides apresentaram um livro que representaria um marco para o uso de patterns na área 



de software. O livro se chamava “Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented 

Software” e esses quatro rapazes ficam conhecidos como Gang of Four (GoF) (GAMMA et al, 

1994). Até os dias atuais esse livro é muito referenciado e vários dos seus padrões são aplicados 

em projetos de desenvolvimento de softwares orientados a objetos. 

 Muitos autores costumam catalogar um pattern de acordo com quatro características 

principais:  

• Nome: o nome do padrão;  

• Problema: o problema que o padrão se propõe a resolver;  

• Solução: como o padrão é implementado; 

• Conseqüência (conseqüência do uso desse padrão para o sistema).  

Outros autores, como o GoF, adicionam outros elementos para descrever um pattern, tais 

como Contexto em que o problema ocorre, Motivação, Aplicabilidade, “Conhecido como”, 

Estrutura, Colaboração, Implementação, Exemplo de Código, entre outros. Ainda não existe um 

consenso sobre a melhor forma de catalogação.   

 Existem vários tipos de patterns, os mais conhecidos são os Design Patterns que foram 

descritos no livro do GoF (GAMMA et al, 1994). Esses padrões estão mais relacionados com a 

arquitetura e o projeto de software. Mas existem várias classificações para patterns, dependendo 

do autor. Muitas dessas classificações dão nomes diferentes para os mesmos tipos de patterns, na 

maioria das vezes classificam-se os patterns em três categorias. 

 Segundo (FRANTZ. 2007, p.8), um grupo de autores conhecidos como Gang of Five, 

classifica os patterns em três grupos: 

• Architectural patterns: Padrões mais genéricos que cuidam da estrutura fundamental da 

aplicação, por exemplo, como vai ocorre a comunicação com sistemas externos.  

• Design patterns: Um pouco mais restritos, tratam da estruturação de componentes de um 

sistema, como exemplo pode-se ter padrões que ditem as regras de como classes de uma mesma 

camada podem interagir. 

• Idioms: Padrões de mais baixo nível, que estrutura aspectos particulares de um 

componente do sistema. 

Outros dois grandes autores da área, Riehle e Zullighoven, citados por (FRANTZ, 2007, p.8), 

classificam os padrões em outros três grupos de acordo com a fase de desenvolvimento: 



Conceptual Patterns, Design Patterns e Programming Patterns, indo da fase inicial do 

desenvolvimento (análise) até a fase de codificação do sistema1. 

A tendência é de que cada vez mais os padrões sejam usados para o desenvolvimento de 

software por trazerem uma série de vantagens atrativas para as empresas, como as citadas no 

parágrafo anterior. 

Essa monografia está organizada da seguinte maneira: no Capítulo 2, é descrito o padrão de 

desenvolvimento de software em camadas, além de ser realizar uma comparação entre sistemas 

com os mesmos requisitos, mas com um sendo escrito em camadas e outro sem camadas. No 

Capítulo 3 são mostrados os padrões de uso mais genérico que não se encaixam em nenhuma 

camada. No Capítulo 4 são mostrados os padrão responsáveis por organizar a lógica de sua 

aplicação, além de um breve explicação sobre Domain Driven Design. Em seguida, no Capítulo 

5 são descritos os padrões que realizam a persistência dos dados da aplicação. No Capítulo 6, os 

padrões que são intermediários entre a camada de apresentação e a lógica do sistema, os padrões 

da camada de aplicação. No Capítulo 7, os padrões responsáveis por fornecer serviços a sistemas 

externos (entenda-se por sistemas externos qualquer tipo de sistema, até mesmo usuários), os 

padrões da camada de apresentação. No Capítulo 8, é apresentada uma pequena aplicação que 

procura unir grande parte dos padrões descritos durante o todo o texto, para dar uma melhor 

noção de como ocorrem as interações entre os padrões quando são usados em conjunto. Por 

último, são apresentadas as conclusões do trabalho. 

                                                 
1 Nos dias atuais, esse modelo de desenvolvimento em cascata está em desuso, por ter uma eficácia menor em 
relação a modelos mais modernos como o iterativo e incremental, onde em cada release do software são realizadas 
as fases de análise, desenvolvimento e teste. 



2 Desenvolvimento de Software em Camadas 

 O presente capítulo procura descrever os principais conceitos envolvidos com a técnica 

de desenvolvimento de software em camadas, metodologia largamente aceita e utilizada no 

desenvolvimento de softwares corporativos. Os padrões descritos nesse trabalho são baseados 

nessa técnica de desenvolvimento. Em seguida, serão descritas as vantagens e desvantagens da 

divisão em camadas usando um exemplo prático. 

 

2.1    Conceitos 
Existem diferentes tipos de software para diferentes tipos de aplicações, cada uma com 

suas características e complexidades. Os padrões descritos durante todo esse texto são padrões 

que foram catalogados visando aplicações corporativas, definidas assim por (FOWLER et al, 

2002):  

Aplicações que manipulam uma grande quantidade de dados (que devem ser 

persistidos, às vezes por muitos anos), são acessados por uma grande quantidade de 

pessoas concorrentemente e possuem uma quantidade significante de código que se 

destina a mostrar esses dados de diferentes maneiras e com diferentes propósitos, para 

os vários usuários que a utilizam. Geralmente precisam se integrar com outros sistemas, 

construídos em diferentes tempos com diferentes tecnologias e trabalham com as regras 

de negócio da instituição para a qual estão sendo desenvolvidos, que geralmente estão 

em constante mudança. 

Por causa de todas essas características citadas acima, aplicações corporativas têm um 

alto grau de complexidade e precisam estar preparadas para sofrerem mudanças constantemente, 

por isso, muitos dos padrões descritos aqui estão focados em facilitar as mudanças na estruturas e 

regras sobre as quais o software foi construído.     

Começar-se-á descrevendo o principal padrão utilizado para aplicações corporativas: 

camadas. A maioria dos padrões utilizados no desenvolvimento de aplicações corporativas está 

relacionado com a separação do código em camadas, isso é, eles procuram definir como essas 

camadas estão organizadas e como é feita a comunicação entre elas. 



Phillip Calçado (CALÇADO, 2005, p.34) fala, em seu artigo Arquitetura de Camadas em 

Java EE, que existem duas métricas básicas de qualidade que devem ser seguidas por um módulo 

de software (método, classe, pacote ou qualquer divisão que se faz em um software dependendo 

do tamanho do mesmo): coesão e acoplamento. Módulos de software devem ter uma alta coesão, 

isto é, todos os componentes desse módulo deveriam ter as mesmas responsabilidades e, 

idealmente, cada módulo deveria está focado em resolver um problema específico. Além disso, 

devem ter um baixo acoplamento, ou seja, todo módulo deveria ser o mais independente possível 

de outro e uma alteração da implementação de um módulo não deveria afetar nenhum outro. 

Um alto grau de acoplamento entre muitos objetos é sinal de um design pobre porque 

deixa o código difícil de ler e entender e, mais importante, torna o código pouco flexível a 

mudanças. “O uso de Camada é um padrão arquitetural que ajuda na tarefa de separar 

responsabilidades, promovendo baixo acoplamento e alta coesão em um sistema”. (CALÇADO, 

2005, p.34). Partindo desse princípio ele conceitua camadas como “divisões lógicas de 

componentes agrupados por responsabilidades em comum. Idealmente, Camadas se comunicam 

apenas com Camadas adjacentes”. (CALÇADO, 2005, p.34-35).  

 A necessidade de se separar uma aplicação em camadas surgiu no começo da década de 

90 com os sistemas com arquitetura cliente-servidor. Existem geralmente duas camadas nesses 

sistemas: a interface gráfica com o usuário e a camada de persistência (geralmente um Banco de 

Dados relacional). 

 Há duas possibilidades de implementação para esses sistemas: “cliente rico” ou “cliente 

pobre” (conhecidas também como: “cliente gordo” ou “cliente magro”). No cliente rico a lógica 

da aplicação está embutida junto com o código da interface gráfica com o usuário. Na medida em 

que os sistemas vão crescendo e se tornando mais complexos, essa técnica gera um grande 

número de problemas, como uma grande quantidade de código repetido. Uma pequena mudança 

pode ter um impacto enorme na aplicação (e isso é o que exatamente se quer evitar em sistemas 

corporativos). 

 A outra abordagem seria colocar a lógica da aplicação em stored procedures
2 no banco 

de dados relacional. Mas essa solução também tem suas desvantagens como, por exemplo, a 

                                                 
2 Procedimentos armazenados: Funções que os SGBDs possuem para realização alguma tarefa no banco de dados. 
Podem encapsular a lógica de negócio da aplicação. 



perda de portabilidade, a dificuldade de trabalhar com transações quando está envolvido mais de 

um SGDB e não se poder trabalhar com orientação a objetos e suas vantagens. 

 Diante desses problemas, surgiu a necessidade de se evoluir para a chamada programação 

em três camadas, na qual se permanece com a camada de interface gráfica com o usuário 

(também conhecida como camada de apresentação), a camada de persistência, mas foi criada 

uma nova camada entre as duas anteriores, que modela o domínio3 da aplicação e onde ficam as 

regras de negócio4 da mesma; chamada por muitos autores de camada de negócio, modelo5, 

domínio ou domínio lógico. Com a introdução dessa camada, resolveu-se grande parte dos 

problemas citados anteriormente. 

 As camadas de persistência e a de negócio nunca deveriam ser dependentes da camada de 

apresentação, pois essa dependência geraria muita duplicação de código, visto que os dados de 

uma aplicação podem ser mostrados em diferentes partes e de diferentes maneiras e, 

conseqüentemente, acarretaria muito trabalho para se alterar qualquer parte desse sistema. Martin 

Fowler (FOWLER et al, 2002, p.26) define assim a diferença entre as funções das camadas de 

apresentação e persistência: “A camada de apresentação é um serviço que seu sistema presta para 

alguém, pode ser um ser humano ou outro sistema, a camada de persistência é uma interface para 

coisas que estão provendo ao seu sistema”. 

 A separação dessas três camadas não precisa ser fixa. Para sistemas simples podem ser 

três métodos diferentes, para sistemas mais complexos pode-se separar as três camadas em três 

classes diferentes. Com o aumento da complexidade, faz-se necessária a divisão das três camadas 

em três pacotes. A forma de realizar a separação não é única e depende de cada caso, mas o 

importante é que se separe o sistema em três camadas. 

2.2    Vantagens e desvantagens 
Calçado (2005, p.35) enumera algumas vantagens e desvantagens em desenvolver 

sistemas utilizando uma arquitetura em camadas: 

Vantagens: 

• Reduzem complexidade: agrupam componentes e simplificam a comunicação 
entre eles; 

• Reduzem dependência/acoplamento: a regra de comunicação evita dependências 
diretas entre componentes de Camadas diferentes; 

                                                 
3 Domínio: As informações e regras do “mundo real” que seu sistema precisa manipular. 
4 Regras de Negócio: O trabalho que um sistema precisa realizar sobre os dados para cumprir seus requisitos (tarefas 
que o sistema precisa realizar).  
5 Modelo: Uma representação particular do domínio.  



• Favorecem a coesão: componentes de responsabilidades relacionadas são 
agrupados; 

• Promovem reusabilidade: camadas podem ser reutilizadas em outros sistemas ou 
podem ser substituídas; 

• É um padrão arquitetural conhecido: facilita a comunicação e entendimento 
entre desenvolvedores. 
 
Desvantagens: 

• Limitadas pela tecnologia: algumas regras precisam ser quebradas por 
limitações tecnológicas. 

• Apenas complicam um sistema muito simples: não é qualquer sistema que exige 
o uso de Camadas; 

• Possibilidade de overdose: muitos arquitetos acabam criando Camadas demais e 
tornando a aplicação extremamente complexa. 

2.3    Exemplo do uso de camadas 
Nesta seção são apresentados exemplos, para efeito de comparação, da implicação do uso 

do padrão de desenvolvimento em camadas. É apresentada uma mesma aplicação bem simples 

que apenas insere dados de uma empresa digitados pelo usuário em um Banco de Dados 

relacional, projetada de duas formas diferentes: Na primeira, com o código de inserção dos dados 

junto com o código responsável pelo tratamento do evento da interface gráfica com o usuário, 

Figura 2. A segunda, projetada em uma arquitetura multicamadas (Figuras 3, 4 e 5). Na Figura 1, é 

mostrada a estrutura desse projeto. 

A segunda forma desse exemplo foi projetada para ter quatro camadas: Apresentação, 

Aplicação, Modelo e Persistência. Na Figura 3, tem-se a classe EmpresaUI que representa a 

camada de Apresentação da aplicação, esta camada é responsável por construir a interface 

gráfica com o usuário e tratar seus eventos. Na Figura 4, mostra-se o código fonte da classe 

GerenciadorEmpresa, essa classe pertence a camada de Aplicação, esta é a responsável por 

coordenar a seqüência das tarefas da aplicação. A camada de Modelo, que possui uma 

modelagem do domínio da aplicação (já explicado anteriormente nesse capítulo), está 

representada nesse exemplo pelo objeto Empresa, nesse caso este objeto não possui Regras de 

Negócio, apenas os dados da aplicação. A camada de persistência foi implementada usando-se o 

padrão DAO, Figura 5, que é um Java EE6 design pattern para acessar dados em um Banco de 

Dados (visto mais adiante no Capítulo 5). E o Repositório de Dados é um repositório onde os 

dados vão ser salvos e está fora do contexto da nossa aplicação. 

                                                 
6 Java Enterprise Edition: Conjunto de tecnologias da plataforma Java para desenvolver aplicações corporativas. 



À primeira vista, a aplicação da Figura 2 parece ser a melhor opção, porque no outro 

exemplo (das Figuras 3, 4 e 5), para uma simples inserção de dados de um objeto do tipo 

empresa no Banco de Dados é preciso percorrer um longo caminho: 

 

Apresentação � Aplicação � Modelo � DAO � Repositório de Dados 

 

 Se fosse necessário mostrar para o usuário se essa inserção obteve êxito ou não, seria 

preciso percorrer o caminha inverso para seguir a arquitetura: 

 

Repositório de Dados � DAO � Modelo � Aplicação � Apresentação 

 

 
Figura 1: Estrutura de um projeto em múltiplas camadas. 

Fonte: O próprio autor. 
 

 

/** 

 * EmpresaUI.java 

 */ 

private void cadastrarEmpresa(ActionEvent evt) throws SQLException,  

      ClassNotFoundException{ 

 

     Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); 

 

     String url = "jdbc:odbc:Something"; 

 

     Connection con = DriverManager.getConnection(url); 

 

     PreparedStatement st = con.prepareStatement( 

       "INSERT INTO EMPRESA (NOME, DESCRICAO) values (?,?)"); 

 st.setString(1, jTextField1.getText()); 

 st.setString(2,jTextArea1.getText()); 

 st.executeUpdate(); 

 st.close(); 

} 

Figura 2: Exemplo de uma aplicação em duas camadas. 
Fonte: O próprio autor. 



/** 

 * EmpresaUI.java 

 */ 

public void cadastrarEmpresa(ActionEvent evt) { 

 

     GerenciadorEmpresa gerenciador = new GerenciadorEmpresa(); 

 

gerenciador.cadastarEmpresa(jTextField1.getText(), 

jTextArea1.getText()); 

} 

Figura 3: Camada de Apresentação da aplicação 
Fonte: O próprio autor. 

 

 

 
/** 

 * GerenciadorEmpresa.java 

 */ 

public void cadastrarEmpresa(String nome, String descricao){ 

 

 Empresa e = new Empresa(nome, descricao); 

 

EmpresaDAO dao = new EmpresaDAO(); 

 

      try { 

       dao.create(e); 

      } catch (Exception ex) { 

       JOptionPane.showMessageDialog(null, ex.getMessage()); 

     }finally{ 
            dao.close(); 

      } 

 

 

 

} 

 

Figura 4: Camada de Aplicação da aplicação 
Fonte: O próprio autor. 

 

 

 

/** 

 * EmpresaDAO.java 

 */ 

public void create(Empresa e) throws Exception { 

 

     PreparedStatement st = con.prepareStatement( 

       "INSERT INTO EMPRESA (NOME, DESCRICAO) values (?,?)"); 

 st.setString(1, e.getNome()); 

 st.setString(2, e.getDescricao); 

 st.executeUpdate(); 

 st.close(); 

 

} 

Figura 5: Camada de acesso aos dados da aplicação. 
Fonte: O próprio autor. 



Para aplicações simples, como o exemplo anterior, que não irão crescer e nem mudar com 

freqüência, realmente o primeiro projeto é a melhor opção. Como citado anteriormente por 

(CALÇADO. 2005, p.35): “camadas apenas complicam um sistema muito simples”. 

Agora, se a aplicação desse exemplo fosse uma aplicação corporativa, que tivesse de 

exibir muitos dados complexos para diferentes usuários, a replicação de código de acesso a 

Banco de Dados seria enorme. Uma pequena mudança nesses dados (por exemplo, um objeto 

empresa vai ter o campo “nome” substituído por ”CNPJ”), causaria uma mudança no código nas 

centenas de telas da interface com os usuários, que o sistema provavelmente iria possuir. 

Outro questionamento poderia ser a respeito da perda de desempenho, pois existem muito 

mais chamadas a métodos em aplicações multicamada do que se o código de acesso ao Banco de 

Dados estivesse localizado diretamente no código da interface gráfica. Se forem chamadas 

remotas de métodos, poder-se-ia pensar em retirar algumas camadas para melhorar o 

desempenho, mas nesse caso como se trata de chamadas locais, a perda de desempenho é 

praticamente imperceptível. 

Em aplicações corporativas onde existem diversas tarefas a serem realizadas, a separação 

em camadas torna o código do sistema mais coeso, facilitando o seu entendido.  

No próximo capítulo, serão apresentados padrões que não pertencem a uma camada 

específica ou são padrões simples, usados para compor os demais padrões mostrados mais 

adiante nesse trabalho.  
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