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5    PADRÕES DA CAMADA DE PERSISTÊNCIA 

 Este capítulo é focado nos padrões que pertencem a uma camada que pode ser 

considerada uma subcamada da Camada de Infra-Estrutura, os padrões da Camada de 

Persistência. Essa camada faz parte da Camada de Infra-Estrutura porque fornece a Infra-

Estrutura necessária para a persistência dos objetos. 

A Camada de Infra-Estrutura contém os códigos de acesso aos serviços que estão 

sendo oferecidos ao sistema. No caso da Camada de Persistência, esse serviço é o 

armazenamento das informações do modelo, geralmente em um Banco de Dados relacional. 

5.1    Data Mapper 

 

5.1.1    Conceito 

 

O padrão Data Mapper consiste em uma camada de “objetos mapeadores”, que 

movem dados entre os objetos do modelo e o Banco de Dados, mantendo um independente do 

outro; além de manter tanto os objetos do modelo, quando o Banco independentes do próprio 

objeto que está fazendo o mapeamento, como se pode ver na Figura 57. 

 
Figura 57: Dependências do padrão Data Mapper 

Fonte: O próprio autor. 
 

Objetos e Banco de Dados relacionais têm diferentes princípios de agrupamento de 

dados. Se for preciso transferir dados entre essas duas estruturas, essa transferência se torna 

complexa e, se os objetos em memória conhecem a estrutura do Banco de Dados relacional, 

realizar alguma mudança em uma das estruturas afetará a outra. 

Um Data Mapper simples apenas mapeia uma tabela do banco de dados para uma 

classe equivalente em memória, campo por campo. Mas em exemplos práticos dificilmente 

isso ocorre. O modelo de objetos, na maioria das vezes, possui dados multivalorados, herança 

e outros aspectos não suportados pelo esquema relacional de um Banco de Dados. E um Data 

Mapper deve suportá-los. A camada de Data Mapper pode ser substituída para propósitos de 

testes ou para permitir um modelo único trabalhar com diferentes Bancos de Dados. 
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Usa-se Data Mapper principalmente quando se deseja tornar o esquema de um Banco 

de Dados relacional e o modelo de uma aplicação independentes entre si. O caso mais comum 

é quando o modelo de uma aplicação está usando o padrão Domain Model (Capítulo 4), já que 

esse precisa ser auto contido e independente das outras camadas da sua aplicação. O uso do 

padrão Data Mapper torna o código mais limpo e fácil de entender uma vez o modelo fica 

livre de código para persistência dos objetos. 

Contudo, o trabalho gerado por se precisar construir uma camada a mais no sistema só 

se justifica se a lógica da aplicação for complexa, se a lógica for simples, não haverá a 

necessidade de se usar uma camada extra de mapeamento dos dados; o acesso ao Banco de 

Dados pode ser feito, por exemplo, diretamente através do padrão Active Record, visto mais 

adiante nesse mesmo capítulo na seção 5.3. À medida que a aplicação for ficando complexa, 

ela pode ser “refatorada” para substituir o Active Record pelo Data Mapper. 

Um problema de se utilizar o padrão Data Mapper é que os “objetos mapeadores” 

precisam acessar os campos dos objetos do modelo. Conseqüentemente será preciso criar 

métodos públicos para todos os campos dos objetos do modelo, mesmo que sejam campos 

imutáveis que não precisassem ser modificados durante o ciclo de vida do objeto. Isso pode 

gerar um problema de inconsistência dos dados, e como dito anteriormente, um dos princípios 

da orientação a objetos é que objetos de uma maneira geral, devem garantir a consistência dos 

seus dados. 

Uma solução não muito aceitável para isso seria colocar os atributos dos objetos do 

modelo com um nível maior de visibilidade (por exemplo, protecded em Java) e colocar as 

classes que realizam o mapeamento no mesmo pacote do modelo, mas com isso, outras partes 

do sistema que conhecem o modelo vão conhecer seus mapeamentos também. Pode-se usar 

reflection, que passa por cima das regras de visibilidade, é mais lento, mas pode ser um atraso 

desprezível se comparado com o tempo de acesso ao Banco de Dados. Ou pode-se usar 

métodos públicos, implementando alguma lógica que dispare uma exceção, quando o método 

for usado fora do contexto do preenchimento dos objetos com dados provenientes do Banco 

de Dados.  

A camada de persistência precisa saber quando objetos foram criados, destruídos ou 

sofreram mudanças. Para isso, o padrão Data Mapper trabalha com o padrão Unit of Work 

(FOWLER et al, 2002). Como objetos do modelo geralmente estão muito interconectados uns 

com os outros, é necessário implementar um padrão para determinar até que nível nesses 

relacionamentos se deseja alcançar, senão é possível que sejam trazidos mais dados do que era 
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desejado do Banco de Dados. Para isso, o Data Mapper trabalha com o padrão Lazy Load 

(FOWLER et al, 2002). Para otimizar as consultas, seria interessante que o Data Mapper não 

fosse buscar no Banco de Dados objetos que já tivessem em memória, trazidos em requisições 

anteriores, para resolver esse problema o Data Mapper deve trabalhar com mais um padrão 

conhecido como Identity Map (FOWLER et al, 2002). 

Para a plataforma Java a Sun1 catalogou uma sub-implementação desse padrão com o 

nome de Data Access Object (DAO) (SUN, 2007). Pois DAOs apenas encapsulam o acesso 

aos dados, eles não realizam o mapeamento em si. Nos exemplos dessa seção serão utilizados 

para implementar o padrão Data Mapper o padrão DAO junto como o Framework de 

mapeamento objeto relacional Hibernate2. O Hibernate além de realizar o mapeamento dos 

campos de um objeto para os campos de uma tabela, já implementa todos os padrões 

anteriormente citados: Unit of Work, Lazy Load e Identity Map, necessários para um 

funcionamento eficaz do Data Mapper. O Hibernate também suporta mapeamentos mais 

complexos como herança e atributos multivalorados. 

Para tornar as duas camadas, modelo e mapeamento, mais independentes, pode-se usar 

o padrão Separated Inferface (Capítulo 3) para separar a interface das classes “mapeadoras” 

das suas implementações e utilizar o padrão Dependency Injection para instanciar e injetar 

essas implementações. A maioria dos métodos de busca são comuns para todos os objetos do 

modelo, nesse caso, é uma prática corriqueira utilizar o padrão Layer Supertype (Capítulo 3) 

na camada de mapeamento. O exemplo desta da arquitetura é mostrado na Figura 58. 

                                                
1 http://www.sun.com/ 
2 http://www.hibernate.org/ 
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Figura 58: Arquitetura do padrão Data Mapper 

Fonte: O próprio autor. 
 
 

 

5.1.2    Exemplo de Uso do Padrão Data Mapper 

 

Como foi dito na subseção anterior, nesta subseção utilizar-se-á o padrão DAO mais o 

Framework Hibernate para implementar o padrão Data Mapper. Para utilizar o Hibernate é 

necessário baixar em seu site os arquivos JARs mostrados abaixo e adicioná-los ao classpath 

da aplicação, junto com um arquivo JAR que contenha o Driver do Banco de Dados que se 

pretenda usar.  

 

• asm.jar 

• asm-attrs.jar 

• cglib-2.1.jar 

• commons-collections-

2.1.1.jar 

• commons-logging-1.0.4.jar 

• dom4j-1.6.jar 

• ehchace-1.1.jar 

• ejb3-persistence.jar 

• hibernate3.jar 

• hibernate-annotations.jar 

• jta.jar 

• log4j-1.2.9.jar 
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Nas Figuras 59 e 60 é apresentado um exemplo do código da classe GenericDAO 

(classe que contém os métodos de mapeamento comuns a todos os objetos). 

Basicamente, essa classe possui um objeto do tipo Session do Hibernate (objeto do 

Hibernate que guarda a sessão com o Banco de Dados e, é utilizado para realizar as operações 

com o mesmo), os métodos para salvar, apagar e atualizar um objeto, e dois métodos, um que 

busca um objeto do Banco pelo seu identificador ou outro que traz todos os objetos de uma 

determinada classe. 

 

 

public class GenericDAO { 

 

 // injetado com injeção de dependências 
 private SessionFactory sf; 

 

private Transaction tx; 

 

 private Session session; 

 

 public GenericDAO() { session = getSession();} 

 

 protected Session getSession() { 
  if (session == null) 

   session = sf.openSession(); 

  return session; 

 } 

 

 public void startTrasacao() {tx = getSession().beginTransaction();} 
public void commitTrasacao() { tx.commit();} 
public void rollbackTrasacao() { tx.rollback();} 

 

 public void close() {if ( session != null) session.close();} 

 
public void save(Object o) throws Exception { 

  try { 

   startTrasacao(); 

 

   session.save(o); 

 

   commitTrasacao(); 

 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

   rollbackTrasacao(); 

   throw e; 

  } 

 } 

Figura 59: Código Fonte da classe GenericDAO 
Fonte: O próprio autor. 
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 public void delete(Object o) throws Exception { 
  try { 

   startTrasacao(); 

 

   session.delete(o); 

 

   commitTrasacao(); 

 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

   rollbackTrasacao(); 

   throw e; 

  } 

 } 

 public void update(Object o) throws Exception { 
  try { 

   startTrasacao(); 

 

   session.update(o); 

 

   commitTrasacao(); 

 

  } catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

   rollbackTrasacao(); 

   throw e; 

  } 

 } 

 

 public Object findByPrimaryKey(Class c, Serializable id) { 
  return session.get(c, id); 

 } 

 

 public Collection findAll(Class c) { 
  return session.createCriteria(c).list(); 

 } 

 

} 

Figura 60: Continuação do Código Fonte da classe GenericDAO 
Fonte: O próprio autor. 

 

 

 

A classe UsuarioDAO, Figura 61, implementa um DAO que contém os métodos 

específicos para objetos da classe Usuario, nesse caso o método que encontra todas as 

operações que um usuário realizou no sistema. 
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public class UsuarioDAO extends GenericDAO{ 

 

 public Collection findOperacoesUsuario(Usuario u){ 
  Query q = this.getSession() 

    .createQuery("from OperacoesSistema " 
    +"where OperacoesSistema.loginUsuario = 
"+u.getLogin()); 
  return q.list(); 

 } 

} 

Figura 61: Código Fonte da casse UsuarioDAO 
Fonte: O próprio autor. 

 

 

 

 
 
 

Na Figura 62 é mostrado novamente o código da classe Usuario, esse código já foi 

mostrado na Figura 19, mas agora foram omitidos alguns métodos e são mostradas suas 

anotações, para o mapeamento da classe. 

 
 

@Entity 
public class Usuario{ 

 

 public static final float FATOR_HORA_TRABALHADA = 42.5f; 

 

 @Id private int id; 

 

 private String login; 
private String senha; 

 

 public Usuario(String login, String senha){ 
  this.login = login;  this.senha = senha; 

 } 

 

 public String getLogin() {return login;} 

 

 public String getSenha() {return senha;} 

 

 public BigDecimal calculaSalario(int qtdHorastrabalhadas){ 
  return new BigDecimal(qtdHorastrabalhadas *  

FATOR_HORA_TRABALHADA); 

 } 

} 

Figura 62: Código Fonte da classe Usuario 
Fonte: O próprio autor. 
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Finalizando, para que o Hibernate saiba qual Banco de Dados deve usar, é necessário 

configurá-lo através de um simples arquivo XML chamado hibernate.cfg.xml. O conteúdo 

desse arquivo é mostrado na Figura 63. 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC 

"-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN" 
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd"> 

<hibernate-configuration> 

 

    <!-- a SessionFactory instance listed as /jndi/name --> 
    <session-factory name="java:comp/env/hibernate/SessionFactory"> 
        <!-- properties --> 
        <property name="connection.driver_class"> 

      org.postgresql.Driver 

        </property> 

   <property name="connection.url"> 
jdbc:postgresql://localhost:5432/hibernate 

  </property> 

        <property name="dialect"> 
org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect 

        </property> 

        <property name="show_sql">true</property> 
        <property name="connection.username">postgres</property> 
        <property name="connection.password">postgres</property> 
   <property name="connection.pool_size">10</property> 

 

        <!-- mapping classes --> 
   <mapping class= "modelo.Usuario" /> 

 

    </session-factory> 

</hibernate-configuration> 

 

Figura 63: Arquivo hibernate.cfg.xml 
Fonte: O próprio autor. 

 
 

A partir desse momento, para persistir ou consultar um objeto do Banco de Dados é 

necessário chamar algum método dos DAOs. Como por exemplo, o código para salvar um 

objeto Usuario no Banco de Dados é mostrado na Figura 64. 

  

GenericDAO dao = new UsuarioDAO(); 

dao.save(u); 

 
Figura 64: Código para salvar um objeto da classe Usuario no Banco de Dados 

Fonte: O próprio autor. 
 

Nota-se que as classes do modelo não contêm nenhum código relacionado com a 

persistência dos dados. Todo o código está concentrado nos DAOs, o que torna, como dito 
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anteriormente, o modelo independente do Banco de Dados e o Banco independente do 

modelo. 

5.2    Repository 

 

5.2.1    Conceito 

 
Repositório é uma subcamada da camada do modelo que abstrai o acesso à camada de 

persistência, isto é, abstrai mais ainda o modelo do Banco de Dados relacional ou outra 

tecnologia usada para persistência em relação ao padrão Data Mapper, Seção 5.1. Para os 

objetos do modelo fica a impressão de que os mesmos estão sendo salvos em coleções na 

memória, quando na verdade podem estar sendo salvos em um Banco de Dados relacional, 

arquivo XML ou mesmo ficando em coleções na memória (caso se queira realizar testes sem a 

necessidade de persistir os objetos). 

O principal motivo da existência de um Repositório é que o padrão Domain Model, 

visto no Capítulo 4, deve ser auto contido, isso é, não devem depender de outros módulos, 

pelos menos não diretamente. Quando algum objeto do modelo precisar acessar serviços de 

outras camadas, deve usar o princípio da Dependency Inversion Principe (DIP) (MARTIN, R. 

C., 2008) que tem dois princípios fundamentais, segundo Phillip Calçado em seu artigo: 

Desenvolvendo Sistemas OO com Padrões de Negócio. Os Repositórios são as abstrações 

citadas abaixo. 

• “Modulo de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Ambos devem depender 

de abstrações;” 

• “Abstrações não devem depender dos detalhes. Detalhas devem depender das abstrações.” 

Se a camada do modelo acessasse diretamente a camada de persistência, os objetos do 

modelo estariam dependendo diretamente da infra-estrutura da aplicação, além do mais, o 

modelo saberá que os objetos estão sendo armazenados em outro lugar, essa informação não é 

importante para o ele e, para deixar o modelo enxuto e independente, ele não deveria saber 

disso. Com o uso do Repositório, os objetos do modelo estariam lidando diretamente com o 

Repositório, lugar onde se adicionam e retiram objetos e que pertence ao próprio modelo. 

A camada de persistência normalmente implementa o Repositório para salvar os dados 

em um Banco de Dados relacional, mas os objetos do modelo não tomam conhecimento disso. 

Os objetos do modelo e os objetos da camada de persistência vão depender do 

Repositório (“Detalhes devem depender das abstrações”), o Repositório não vai depender de 
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nenhuma das duas (“Abstrações não devem depender dos detalhes”). As camadas de modelo e 

persistência não ficam dependentes uma da outra, seguiu-se o princípio do DIP. 

Repositório também torna o desenvolvimento mais intuitivo, uma vez que se programa 

o modelo como se não existisse persistência. Todos os objetos do modelo são obtidos do 

repositório através de uma interface cujos métodos possuem a mesma sintaxe dos métodos de 

coleções (add(), remove(), contains()). 

Esse padrão se torna mais importante e viável quando há um grande numero de classes 

do modelo e consultas pesadas, ajudando a minimizar as duplicatas das lógicas das consultas. 

Não é necessário ter um Repositório por classe de negócio, apesar de ser uma boa prática.  

 

5.2.2    Exemplo de Uso do Padrão Repository 

 

Na prática, Repositórios podem ser implementados como uma simples interface em 

Java que fornece a abstração desejada ao modelo, como mostrado na Figura 65. 

 
 
 
 
public interface UsuarioRepositorio { 

 

 public void addUsuario(Usuario u); 

 

 public void removeUsuario(Usuario u); 

 

 public Collection findOperacoesUsuario(Usuario u); 

 

 public Collection<Usuario> getAll(); 

 

 public boolean contains(Usuario u); 

 

} 

Figura 65: Código Fonte do Repositório da classe Usuario 
Fonte: O próprio autor. 

 
 
 

Se se desejar salvar os objetos do modelo no Banco de Dados, só é preciso fazer os 

DAOs da seção anterior implementarem o Repositório, como mostrado da Figura 66. Caso se 

queira disponibilizar outro lugar para guardar aos objetos só é necessário fazer as novas 

classes, que realizarão essa ação, implementarem o Repositório. Como se pode perceber,\ e é a 

finalidade desse padrão, o modelo não vai tomar nenhum conhecimento que houve essa 

mudança. 
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public class UsuarioDAO extends GenericDAO implements UsuarioRepositorio{ 

 

 public Collection findOperacoesUsuario(Usuario u){ 

  Query q = this.getSession() 

    .createQuery("from OperacoesSistema " 
    +"where OperacoesSistema.loginUsuario = " 

+u.getLogin()); 

  return q.list(); 

 } 

 

 public void addUsuario(Usuario u) { 
  try { 

   save(u); 

  } catch (Exception e) { 
   // código tratamento execeção  

  } 

 } 

 

 public void removeUsuario(Usuario u) { 
  try { 

   delete(u); 

  } catch (Exception e) { 
   // código tratamento execeção 

  } 

 } 

 

 public Collection<Usuario> getAll(){ 
  return findAll(Usuario.class); 

 } 

 

 public boolean contains(Usuario u){ 
  Usuario temp = (Usuario) findByPrimaryKey(Usuario.class, 

u.getId()); 

 

  if(temp != null) 
   return true; 

 

  return false; 

 }  

} 

Figura 66: Código Fonte da classe UsuarioDAO usando Repositório 
Fonte: O próprio autor. 

 
 
 

5.3     Active Record 

 

5.3.1    Conceito 

 
Cada objeto vai ser salvo num modelo relacional como uma linha de uma tabela. A 

correspondência não é um para um, mas se pode abstrair e enxergar uma tabela como o 

equivalente a uma classe e cada linha da tabela um objeto. 
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Com Active Record, cada objeto do modelo tem a lógica necessária para ser persistido 

em um Banco de Dados relacional. Em outras palavras, Active Record encapsula a lógica para 

ser criar uma linha na tabela correspondente a respectiva classe. Isso é, cada objeto do modelo 

sabe como ser persistido, não existe uma camada específica para realizar essa tarefa, como é o 

caso do padrão Data Mapper. 

Como conseqüência disso, o código fica mais leve e rápido para ser escrito para 

sistemas simples mas, em contrapartida, como existe uma grande dependência entre o modelo 

e o esquema relacional do Banco de Dados, qualquer mudança em um, implica mudança no 

outro. Isso torna mais difícil a manutenção do código.  

Para sistemas maiores, que possuem um domínio mais complexo, desenvolver o 

sistema com o código de persistência espalhado pelos objetos do modelo vai tornar mais lento 

o desenvolvimento, por duas razões: aumenta a duplicação do código e o com padrão Active 

Record é mais difícil se mapear modelos complexos do que utilizando o padrão Data Mapper. 

Nesse caso o mais aconselhado é separar o código de persistência em uma camada exclusiva. 

A estrutura dos dados dos objetos do Active Record devem ser exatamente iguais com 

a estrutura dos dados no Banco de Dados, isso é, um campo na classe para cada coluna da 

respectiva tabela. Se o modelo possuir lógica complexa (muitos relacionamentos, coleções, 

herança) o código vai começar a ficar desorganizado e difícil de entender. 

 

 

 

5.3.2    Exemplo de Uso do Padrão Active Record 

 

O código da classe Usuario, agora usando o padrão Active Record, pode ser visto na 

Figura 67. 
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public class Usuario{ 

 

 public static final float FATOR_HORA_TRABALHADA = 42.5f; 
 private int id; 
 private String login; 
 private String senha; 

 

 protected Connection con; 

 

 public Usuario(String login, String senha){ 
  this.login = login; 

  this.senha = senha; 

 } 

 

 public String getLogin() {return login;} 
 public String getSenha() {return senha;} 

 

 public BigDecimal calculaSalario(int qtdHorastrabalhadas){ 
  return new BigDecimal(qtdHorastrabalhadas *  

FATOR_HORA_TRABALHADA); 

 } 

 

 public void save(){ 

  PreparedStatement st; 

  try { 
   st = con.prepareStatement("INSERT INTO USUARIO(ID, LOGIN, 
SENHA) values (?, ?, ?)"); 

   st.setInt(1, id); 

   st.setString(2, login); 

   st.setString(3, senha); 

   st.executeUpdate(); 

   st.close(); 

  } catch (SQLException e) { 
   // código tratamente exceção 

  } 

 }  
 

public boolean delete(){ 
  int count = 0; 

  PreparedStatement st; 

  try { 

   st = con 

.prepareStatement("DELETE FROM CLIENTE WHERE ID = ?"); 

   st.setInt(1, id); 

   count = st.executeUpdate(); 

   st.close(); 

  } catch (SQLException e) { 
   // código tratamente exceção 

  } 

  return count == 1; 

 } 

} 

Figura 67: Código Fonte da classe Usuario usando o padrão Active Record 
Fonte: O próprio autor. 

 

Neste capítulo foram mostrados os padrões da camada de persistência, na seqüência é 

mostrado o capítulo com os padrões da camada de aplicação.  
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