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6    PADRÕES DA CAMADA DE APLICAÇÃO 

Neste capítulo são apresentados os padrões com características úteisà camada de 

aplicação. Essa camada é a menos utilizada das quatros principais camadas apresentadas nesse 

texto. Geralmente, apenas aplicações mais complexas necessitam de uma camada de aplicação 

para coordenar o fluxo das atividades do sistema.  

6.1    Facade 

 

6.1.1    Conceito 

 
Padrão que simplifica a interface entre objetos, escondendo toda a complexidade da 

implementação de uma ou mais classes. Muitas ações são precisas para se ligar e andar com 

um carro. A bateria precisa fornecer corrente para o motor de partida, o motor de partida 

aciona a bomba de combustível, a bomba de combustível joga o combustível nos cilindros, as 

velas queimam o combustível, a queima gera uma explosão na câmara compressora, essa 

explosão desloca os pistões, os pistões estão ligados aos eixos, os eixos movimentam os pneus 

e finalmente o carro anda.  

Se se precisasse acionar todos esses mecanismos manualmente, seria muito trabalhoso 

dirigir um automóvel. Felizmente o motorista só precisa girar uma chave e apertar o pedal do 

acelerador. A chave e o pedal funcionam como uma Fachada e escondem a complexidade do 

mecanismo de um motor de um automóvel. 

É exatamente isso que o padrão Facade faz, ele funciona como a chave e o pedal no 

anterior do automóvel. Uma classe fachada fornece um método simples, que na sua 

implementação realiza chamadas a diversos métodos para realizarem uma determinada tarefa 

em um subsistema complexo de classes e relacionamentos, como é mostrado na Figura 68. 

O padrão Facade não tira a acessibilidade do subsistema, se se desejar, ainda é 

possível realizar chamadas a um método específico dele diretamente. Facade também trás o 

beneficio de desacoplar o cliente do subsistema que ele estiver acessando. Esse princípio é 

chamado por muitos autores (FREEMAN et al, [199?]) de Princípio do Menor Conhecimento, 

isso é, quanto menos objetos um determinado objeto conhecer, menor vai ser a acoplamento 

entre os componentes do sistema e menor o custo de mudanças e manutenção. 



 

Figura 68: Esquema de dependências do padrão Facade. 
Fonte: O próprio autor. 

 
 

6.1.2    Exemplo de Uso do Padrão Facade 

 

Nesta subseção mostra-se a implementação da classe fachada para o exemplo do 

automóvel da subseção anterior. Como é percebido na Figura 69, a classe AutomovelFacade 

possui o método ligarAutomovel() que realiza todas as ações necessárias, o cliente só precisa 

executar a chamada a este único método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



public class AutomovelFacade { 

 

 private Bateria bateria; 

 

 private BombaCombustivel bombaCombustivel; 

 

 private Eixos eixos; 

 

 private MotorPartida motorPartida; 

 

 private Pistoes pistoes; 

 

 private Velas velas; 

 

 public AutomovelFacade(Bateria bateria, BombaCombustivel 

bombaCombustivel, Eixos eixos, MotorPartida motorPartida, Pistoes pistoes, 

Velas velas) { 

 

  this.bateria = bateria; 

  this.bombaCombustivel = bombaCombustivel; 

  this.eixos = eixos; 

  this.motorPartida = motorPartida; 

  this.pistoes = pistoes; 

  this.velas = velas; 

 } 

 

 public void ligarAutomovel() { 

  bateria.forneceCorrente(); 

  motorPartida.acionarBomba(); 

  bombaCombustivel.injetaCombustivel(); 

  velas.disparaFaisca(); 

  pistoes.movimentaEixos(); 

  eixos.movimentaPneus(); 

 } 

 

} 

 

Figura 69: Código fonte da classe AutomovelFacade 
Fonte: O próprio autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



6.2    Command 

 

6.2.1    Conceito 

 

A principal função do padrão Command é encapsular invocações a objetos. Quando 

invocar objetos torna-se uma tarefa complexa, como é o caso de invocar componentes remotos 

na especificação EJB 2.1, há a necessidade de se encapsular essas invocações para se 

simplificar o código. Com isso são abstraídas, para o cliente, coisas do tipo: onde, quando ou 

qual componente vai realizar uma determinada tarefa. 

O principio do padrão é guardar um “objeto comando” para cada objeto a ser invocado. 

Para invocar o objeto destino, invoca-se sempre o mesmo método do “objeto comando” 

(geralmente chamado de execute) e esse método padrão de um comando se encarrega de 

chamar os métodos adequados para realizar as ações requeridas. Com isso evita-se que o 

código do cliente fique poluído com várias estruturas de seleção (“Ifs”) testando o tipo do 

objeto a ser invocado para chamar o método apropriado. 

O Command gera uma maior flexibilidade na arquitetura do sistema, uma vez que 

permite a adição de novas funcionalidades (comandos) sem a necessidade de mudar o design 

da arquitetura. Outro ponto positivo do padrão Command é que ele posibilita desfazer as ações 

realizadas por um comando. Para isso, é necessário implementar um método no comando 

(geralmente chamado de undo) que realize as operações contrárias as operações realizadas 

quando o comando foi invocado. 

Um ponto negativo para esse padrão é que ele deixa o design da aplicação 

“procedural”, isto é, orientado a ações. 

 

 

6.2.2    Exemplo de Uso do padrão Command 

 

No exemplo dessa subseção, será mostrada a implementação do padrão Command, 

para se modelar a ação de se ligar um aparelho de Televisão. 

Para se implementar o padrão Command, primeiro é necessário criar uma interface que 

contenha os métodos comuns para um comando. Esses métodos são o execute, para executar a 

ação do comando e se for necessário, o método undo para desfazer a ação realizada. O código 

dessa interface pode ser visto na Figura 70. 

 

 



/** todo comando implementa a mesma interface 
 * que consiste de apenas um metodo */ 
public interface Command { 

 

   public void execute(); 

 

   public void undo(); 

} 

Figura 70: Código fonte da interface Command 
Fonte: O próprio autor. 

 

A Figura 71 apresenta o código fonte da classe LigaTVComando que representa o 

comando de se ligar uma TV. Como pode-se perceber, todo comando deve implementar a 

interface Command, mostrada na Figura 70, e possuir o objeto de destino cuja ação vai ser 

realizada. Nesse exemplo ligar o aparelho de TV. Nota-se que o método execute deve realizar 

a ação do comando, representada nesse caso pelo método ligar(). Essa ação necessariamente 

não precisa ser única, poder-se-ia ter chamadas a vários métodos do objeto TV ou a métodos 

de outros objetos, a quantidade de chamadas necessárias para realizar o comando. 

O comando desse exemplo também possui o método undo() que realiza as ações 

necessárias para desfazer as ações anteriores, nesse exemplo desligar a TV. 

 

public class LigaTVComando implements Command{ 

   

    TV tv; //quem vai executar a tarefa 

 

    public LigaTVComando(TV tv){ 
        this.tv = tv; 

    } 

 

 

    // metodo sobre escrito da interface 
    public void execute(){ 

        tv.ligar(); 

    } 

 

    public void undo(){ 

     tv.desligar(); 

    } 

 

} 

Figura 71: Código fonte da classe LigaTVComando 
Fonte: O próprio autor. 

 

É necessário também possuir um objeto auxiliar, geralmente chamada de Invoker , 

Figura 72, que encapsula as chamadas aos comandos. Esse objeto deve possuir um comando 

(objeto que implemente a interface Command, mostrada na Figura 70) e, no mínimo, um 

método que chama o método execute do objeto comando para realizar as ações necessárias. 



No caso da necessidade de desfazer as ações dos comandos, esse objeto se encarregar 

de guardar o último comando executado e realizar a chamada ao método undo() do mesmo. Se 

houvesse a necessidade de se desfazer os últimos N comandos executados, este objeto deferia 

possuir uma lista dos últimos comandos executados e possuir a lógica para realizar essa 

operação. 

 

 

/** classe que o cliente vai chamar quando o 
 *botao for precionado 
 *essa classe vai executar o comando */ 
public class Invoker { 

 

 Command comando; 

 Command ultimoComando; //guarda o ultimo comando executado 

 

 public void setCommand(Command comando) { 
  this.comando = comando; 

 } 

 

 public void butaoLigarFoiPrecionado() { 

  comando.execute(); 

  ultimoComando = comando; 

 } 

 

 public void botaoDesligarFoiPrecionado() { 

  ultimoComando.undo(); 

 } 

 

} 

Figura 72: Código fonte da classe Invoker 
Fonte: O próprio autor. 

 

Na Figura 73 tem-se o código da classe cliente que invoca a realização do comando. 

Nota-se que ela possui uma instância do objeto Invoker, do objeto cuja ação vai ser realizada 

(tv) e do comando que vai ser invocado (LigaTVComando). O cliente adiciona o objeto TV ao 

comando LigaTVComando de depois adiciona o comando ao Invoker. Em um momento 

oportuno posterior, o método do objeto Invoker é chamado, (butaoLigarFoiPrecionado()), e a 

ação do comando que o objeto Invoker possuía será executada.  

 

 

 

 

 

 

 



 

public class Cliente { 
 public static void main(String[] args) { 
  Invoker invoker = new Invoker(); 

 

  TV tv = new TV(); 
  LigaTVComando liga = new LigaTVComando(tv); 

  invoker.setCommand(liga); 

 

  invoker.butaoLigarFoiPrecionado(); 

  invoker.botaoDesligarFoiPrecionado(); 

 } 

 

} 

Figura 73: Código fonte da classe Cliente 
Fonte: O próprio autor. 

 

 

Em uma situação mais complexa na qual seja necessário executar vários comandos, 

pode-se criar uma classe MacroComando que, ao ser executada, na verdade vai executar os 

vários comandos que a compõem. Um exemplo simples de uma classe MacroComando pode 

ser visto na Figura 74. 

 

 

public class MacroComando implements Command{ 

Command[] comandos; 

 

 public MacroComando(Command[] comandos){ 
  this.comandos = comandos; 

      } 

 

public void execute(){ 
for(int i = 0; i < comandos.length ; i++){ 

                 comandos[i].execute(); 

} 

 } 

} 

Figura 74: Código fonte da classe MacroComando 
Fonte: O próprio autor. 

 

 

Nesse capítulo foram apresentados os padrões da camada de aplicação, no próximo, 

serão apresentados os padrões da camada que ainda está faltando, a camada de apresentação. 



7    PADRÕES DA CAMADA DE APRESENTAÇÃO 

Serão apresentados neste capítulo padrões para a camada de apresentação. A camada 

de Apresentação é a parte do sistema onde ficam os objetos responsáveis por fornecer algum 

serviço a uma entidade externa ao mesmo, seja essa entidade uma pessoa e a resposta em 

páginas HTML ou Swing; ou até mesmo outro sistema e a resposta em XML ou arquivos 

texto. 

 

7.1    Model View Controler (MVC) 

 

7.1.1    Conceito 

 
O MVC é um padrão que serve para organizar as iterações entre os componentes da 

camada de apresentação. Esse padrão define três tipos de componentes: 

• View são componentes que geram a parte da aplicação visível ao usuário do 

sistema. Pode ser uma pagina JSP, uma Janela Swing, um arquivo XML, entre 

outros. A View deve implementar o padrão Observer (FREEMAN et al, [199?]) 

em cima dos objetos do Model. Sempre que um objeto do Model mudar isso 

deve ser refletido nas Views que possam estar associadas ao referido objeto e 

conseqüentemente, nos dados que são mostrados ao usuário. 

• Model são os componentes que contém as informações que vão ser mostradas 

na View. Pode ser o próprio objeto do modelo da aplicação (objeto da Camada 

de Modelo, Capítulo 4) ou apenas uma interface para os objetos do modelo. 

• Controler são os componentes responsáveis por capturar solicitações vindas da 

View e as despacha para o Model. Além de atualizar a View apropriadamente. 

Para sistemas simples, onde a camada de aplicação não possui muitas 

funcionalidades, o Controler acaba as implementando. 

 

É bom ressaltar, os três tipos de componentes acima pertencem a Camada de 

Apresentação e não são camadas separadas do sistema. Mas para aplicações simples, é 



aceitável Controler seja utilizando como substituto da Camada de Aplicação e Model como 

substituto da Camada de Modelo1. 

O MVC com todas as suas funcionalidades não é possível de ser implementado em 

aplicações Web, visto que o protocolo HTTP não permite que o servidor, onde está o modelo, 

notifique o cliente onde está a View. O que realmente é implementado em aplicações Web é o 

padrão Front Controller (FOWLER,et al, 2002). 

Normalmente não é preciso implementar esse padrão quando vai se desenvolver um 

sistema. Muitos Frameworks que trabalham com a Camada de Apresentação já o 

implementam, basta apenas utilizá-lo, como é o caso dos componentes Swing para aplicações 

desktop em Java. 

Existem duas discussões sobre o padrão MVC: separar o Controler da View e separar a 

View do Model (FOWLER,et al, 2002). A primeira é menos importante e deve ser feita apenas 

quando a situação realmente exigir. A separação da View do Model é umas das mais 

importantes indicações de bom design de software. Entre as inúmeras vantagens pode-se citar: 

• Desenvolvedores se especializam em apenas em das áreas, ou no design e 

técnicas de usabilidade de software ou construção de lógica de negócio, acesso 

a Banco de Dados, desempenho, entre outros. É difícil encontra um 

desenvolvedor que seja bom nas duas áreas (FOWLER,et al, 2002). 

• Geralmente, softwares devem mostrar a mesma informação de maneiras 

diferente, dependendo do contexto que se tenha, locais e meios de acesso 

distintos, usuários com diferentes permissões, separar View do Model permite 

desenvolver múltiplas apresentações para o mesmo conteúdo. 

• Objetos não visuais são mais fáceis de serem testados.  

O ponto chave para essa separação é que a View pode depender do Model, mas o 

Model deve ser independente da View. O esquema de dependência do padrão MVC é 

mostrado na Figura 75. 

                                                
1 A pesar do Model (modelo em inglês) ter o mesmo nome de uma camada eles são coisas diferentes. O Model de 
MVC não é uma camada, ele pertence à Camada de Apresentação. Apesar de pode ser usado em substituição à 
Camada de Modelo em sistemas pequenos.  



 
Figura 75: Esquema de dependências do padrão MVC 

Fonte: O próprio autor. 
 

7.2    Smart UI 

 

7.2.1    Conceito 

 
Esse padrão é a situação oposta a de se usar os demais padrões descritos durante o 

texto. Só se justifica para aplicações pequenas e simples que apenas recuperam dados do 

Banco de Dados e os mostram para o usuário do sistema, sem nenhuma modificação ou regra 

de negócio. Para aplicações corporativas Smart UI é considerado um Anti-Pattern
2( 

CALÇADO, 2005, p.38-49) 

A razão da existência dessa subseção é apenas a de comparar o código de uma 

aplicação feita usando Smart UI com o código gerando usando-se os demais padrões desse 

texto. 

Esse padrão basicamente consiste em não usar padrão algum. Nele, o código 

responsável por gerar a interface com o usuário é misturado com o código das regras de 

negócio, com o código de acesso aos dados no Banco de Dados (geralmente SQL), com o 

código para implementar qualquer funcionalidade que a aplicação possuir (segurança por 

exemplo). 

Conseqüências desse padrão são: código repetido e desorganizado, alto acoplamento 

entre as partes do sistema, baixa coesão e quase nenhuma separação de responsabilidades, alta 

produtividade no desenvolvimento, baixa produtividade para manter a aplicação enquanto o 

                                                
2 Um Anti-Pattern descreve como um problema não deve ser modelado. Da mesma forma que um Pattern, 
muitas pessoas já utilizaram uma determinada solução para resolver algum problema específico que acabou 
gerando outros problemas ainda maiores, para impedir que outras pessoas passem pelo mesmo problema 
resolveu-se catalogá-la.  



desenvolvedor estiver disponível. Provavelmente, quando a pessoa que originalmente 

desenvolveu o sistema não estiver mais a disposição, a aplicação vai ser descontinuada, 

porque ninguém mais vai conseguir entender o que foi escrito. 

 
 

7.2.2    Exemplo de uso do padrão Smart UI 

 

O exemplo dessa subseção consiste em uma aplicação simples de consulta de 

processos. Vai considerar que o usuário do sistema já realizou o login da aplicação. Depois de 

estar autenticado, o usuário é redirecionado para a página de consulta de processos. Essa 

página, mostrada da Figura 79, possui um formulário no qual o usuário digita um número de 

processo, o sistema realiza uma consulta no banco e, se o processo existir, os dados são 

mostrados na mesma página. 

Seguindo o padrão Smart UI, todo o código fonte da aplicação está na camada de 

apresentação. Como esse exemplo é simples e pequeno ele está todo em uma única pagina 

web como é mostrado nas Figuras 76, 77 e 78. Nessa página é misturado código para 

visualização (HTML), código que realiza as regras de negócio (Java) e código para consultar 

os dados no Banco de Dados (SQL). 

Como pode-se perceber, até para uma aplicação muito pequena igual a essa, que tem 

caráter apenas ilustrativo e dificilmente vai ser utilizando em uma situação real, o código fica 

muito desorganizado e difícil de entender. 

 

<%! private Connection con; %>    

<% 

    try{  

        Class.forName("org.postgresql.Driver"); 

        String url = "jdbc:postgresql://localhost:5432/smartUI"; 

        con = DriverManager.getConnection(url, "postgres", "postgres");  

    }catch (ClassNotFoundException ex) { 

        out.println("Não encontrou o drive do banco"); 

    }catch(SQLException e){ 

        out.println("Erro na conexão com o banco"); 

    } 

%> 

Figura 76: Código fonte da página de consulta de processos usando Smart UI 
Fonte: O próprio autor. 

 

 



<html> 

    <head> <title>Smart UI Exemplo</title> </head>  

    <body> 

      <h1>Smart UI Exemplo</h1> 

     <UL>  

           <LI> Bem Vindo  

          <% 

              // busca o nome do usuario no banco 

              try{  

                  String sql= "SELECT nome FROM usuario WHERE id = 1"; 

                  Statement st = con.createStatement(); 

                  ResultSet results = st.executeQuery(sql); 

 

 

 while ( results.next()) { 

           %> <B> <% out.println(results.getString(1));%> </B>  

           <% 

             } 

                   st.close(); 

              } 

catch(SQLException e){ 

                  out.println("Erro na conexão com o banco"); 

              } 

          %> 

       <LI>Data Atual: <B><%= new Date() %></B>  

      </UL> 

<% 

        String numeroProceso = request.getParameter("numeroProcesso"); 

        if (request.getParameter ("numeroProcesso") != null  

&& request.getParameter("numeroProcesso") 

.equals("") == false){ 

             out.println("Informações do Processo:");  

%>  

<BR><BR> 

 

Figura 77: Continuação do Código Fonte da página de consulta de processos usando Smart UI 
Fonte: O próprio autor. 

 

 

 

 

 



 

<% 

       try{ 

             String sql= "SELECT * FROM Processo WHERE numero = " 

+request.getParameter("numeroProcesso"); 

                 Statement st = con.createStatement(); 

                 ResultSet results = st.executeQuery(sql); 

%>  

<CENTER> 

<%  while (results.next()) {%>  

Número: <% out.println(results.getString(2));%>  

<BR>Réu:<%out.println(results.getString(3));%>  

<BR>Autor:<% out.println(results.getString (4));%>  

<BR>Situação:<% out.println(results.getString(5));%>  

</CENTER> 

<%     } 

                 st.close(); 

                 con.close(); 

}catch(SQLException e){ 

                 out.println("Erro na conexão com o banco"); 

             } 

        } %>    

<BR><BR><BR><BR><BR> 

    <form name="formulario de busca" action="#" method="POST">  

        Digite o numero do Processo:  

        <input type="text" name="numeroProcesso" size="20" /><BR> 

        <input type="submit" value="Procurar Processo" />  

    </form> 

    </body> 

</html> 

    Figura 78: Continuação do Código Fonte da página de consulta de processos usando Smart UI 
Fonte: O próprio autor. 

 
 
 



 
Figura 79: Página de Consulta de Processos usando o padrão Smart UI 

Fonte: O próprio autor. 
 
 

 

 

Nesse capítulo, foi finalizado o estudo dos padrões que foram propostos nesse 

trabalho, seguindo a divisão nas quatro camadas principais que o DDD aconselha que seja 

utilizada. No próximo capítulo, é apresentada uma aplicação que procura mostrar como esses 

padrões interarem quando estão sendo usados em conjunto. 
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