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4    PADRÃO DA CAMADA DE MODELO 

Neste capítulo descreve-se a parte mais importante da modelagem de um software, 

como estruturar a lógica de negócio e os dados de uma aplicação. 

 

4.1    O padrão Domain Model 

Domínio é um conjunto de “entidades” ou “elementos” que descrevem a estrutura e 

comportamento de um problema no “mundo real”. Por exemplo: o domínio de um sistema 

financeiro são os cálculos de impostos, tarifas, juros, entre outros; o domínio de um programa 

jurídico são as varas, tramitações, processos, entre outros. O Modelo é uma abstração do 

domínio para resolver um problema. Como um problema pode ter várias soluções, um 

domínio pode ser modelado de maneiras diferentes, mas isso não significa que cada problema 

tem que ser solucionado por um modelo exclusivo. Um modelo pode resolver mais de um 

problema, o que muda neste caso será o significado as entidades do modelo, chamado de 

contexto (contexto é melhor explicado mais adiante nesse trabalho, na subseção 4.3.4). 

O padrão Domain Model consiste em modelar o domínio da sua aplicação através de 

uma rede de objetos interconectados que possuem os dados e as regras de negócio do sistema. 

O Domain Model orientado a objetos parece muito com o modelo Entidade-Relacionamento 

de um Banco de Dados, mas com algumas diferenças: o Domain Model mistura dados e regras 

de negócio, tem atributos multivalorados, associações complexas e herança. 

Pode-se optar por se projetar um Domain Model mais simples ou mais complexo. 

Quando mais simples for projetado o Domain Model mais parecido com um modelo Entidade-

Relacionamento de um Banco de Dados ele será. 

Como as regras de negócio de uma corporação podem mudar, e normalmente mudam 

com uma freqüência considerável, é importante estar preparado para modificar o modelo que 

foi criado. Aconselha-se separar o modelo criado do restante do código da aplicação. Isso é 

feito colocando-se o modelo de uma aplicação em uma camada exclusiva para ele. A maioria 

dos padrões de projeto visa minimizar o acoplamento entre essa camada e as demais camadas 

de um sistema. Conceitos ortogonais1 como autenticação, transações, logs, entre outros não 

                                                
1 Conceitos que divergem entre seus objetivos. Conceitos que não se misturam, não possuem pontos em comum. 
Em geometria, retas ortogonais são retas que formam um ângulo reto entre si e não possuem um ponto em 
comum. 



devem, quando a tecnologia permite, estar implementados junto com regras de negócio, isto é, 

o modelo deve ser completamente independentes deles. 

Segundo vários autores, entre eles (CALÇADO. 2007) em seu artigo Fantoches, e 

Martin Fowler, em seu livro Patterns of Enterprise Application Architecture (FOWLER. et al, 

2002), deve-se modelar o Domain Model o mais próximo possível de como as coisas 

acontecem no mundo real. Isso facilita a comunicação entre os desenvolvedores e os usuários 

do sistema, pois vão ser usados na modelagem elementos que o usuário está acostumado a 

utilizar no seu dia-a-dia.  

Também ajuda a medir a flexibilidade do seu sistema, dando ao sistema uma 

flexibilidade próxima da real. Um grande problema encontrado na modelagem de um sistema 

é determinar o quanto flexível o seu modelo deve ser. Pode-se gastar muito tempo no 

desenvolvimento de um sistema tentando-se criar uma solução flexível, altamente genérica, 

que qualquer mudança no domínio da aplicação resulte em uma mínima mudança no modelo 

projetado. Mas as vezes, a aplicação não necessita de tal flexibilidade, construindo o seu 

modelo o mais próximo possível dos problemas encontrados no mundo real o sistema ficará 

com uma flexibilidade próxima da flexibilidade do negócio que se está modelando. Uma 

grande mudança no código da aplicação será necessária somente se existirem grandes 

mudanças nas regras de negócio, e isso é compreensível e aceito com mais facilidade pelos 

clientes e patrocinadores do sistema (um outro problema encontrado na área de 

desenvolvimento de software é que os clientes e patrocinadores geralmente não estão 

satisfeitos com os prazos e custos de implementar novas funcionalidades ou mudar outras já 

existentes, isso porque eles não conseguem entender o quanto pode ser complicado 

implementar aquela idéia simples que eles tiveram sobre o sistema, como um Domain Model 

bem construído deixa o sistema com uma flexibilidade próxima do domínio da aplicação e 

tende utiliza termos que o cliente e o patrocinador estão acostumados, é mais fácil para os 

desenvolvedores do sistema explicar porque aqueles custos e prazos são necessários e o outro 

lado tende a aceitar estas previsões tendo uma certeza maior que não estão sendo ludibriados 

pelos desenvolvedores). 

Outra vantagem de se usar o padrão Domain Model é de realmente utilizar as 

vantagens do paradigma da orientação a objetos. Umas das bases desse paradigma é o 

encapsulamento, objetos devem possuir dados privados e ser os responsáveis por manipular 

seus próprios dados além de garantir a consistência dos mesmos. Um objeto em princípio não 

deve conhecer a implementação de outro objeto. Colocar a implementação das regras de 



negócio nas classes que realmente possuem os dados que serão manipulados por essas regras 

evita duplicidade e reduz o acoplamento entre os diferentes objetos. 

Ainda é bastante utilizada a modelagem onde se separa os dados do sistema da sua 

lógica de negócio. Críticos dessa modelagem alegam que quando se cria objetos apenas com 

dados e outros objeto apenas com a lógica de negócio está se programando 

“proceduralmente”, apenas utilizando objetos. Martin Fowler é um dos que mais combate essa 

técnica conforme descrito em seu artigo AnemicDomainModel. Phillip Calçado mostra em seu 

artigo Fantoches um exemplo onde nota-se com bastante clareza a diferença entre 

Programação Procedural e Programação Orientada a Objetos. Calçado ([200?], p.5) ainda cita 

algumas características dos sistemas que são modelados separando a lógica de negócio dos 

dados da aplicação: 

 

É o tipo de sistema onde reusabilidade é mantida com copiar-e-colar, já que seus 
métodos são “gordos” demais e são tão especializados que simplesmente não servem 
para nada além do que foram concebidos inicialmente. Outro sintoma deste tipo de 
design são métodos com muitas linhas de código. 

 
Em um domínio lógico bem elaborado muitas classes interagem para realizarem até 

mesmo uma simples tarefa. Não existe o que Phillip Calçado chama em seu artigo Fantoches 

de “mestres dos fantoches”, um objeto que contém todas as regras de negócio e manipula 

objetos do domínio que possuem apenas dados. 

 

4.2    Comparando um Modelo Anêmico com o padrão Domain Model 

Nesta seção é mostrado um exemplo de uma aplicação de registro de chamada 

modelada de duas maneiras distintas, usando um “modelo anêmico” e usando o padrão 

Domain Model. É um exemplo simples onde um solicitante relata algum problema e o sistema 

armazena esse problema até que alguém o solucione.  

A implementação utilizando um modelo anêmico é mostrado nas Figuras 44, 45, 46, 

47 e 48. 

 

public class Atendente { 

  

private String nome; 

 // sets e gets 

} 

Figura 44: Classe Atendente para um Modelo Anêmico. 
Fonte: O próprio autor. 

 
 

 



public class Chamada { 

 

 private Date data; 

 

 private List<Problema> problemas = new ArrayList<Problema>(); 

 

 private Atendente atendente; 

 

 // sets e gets  

} 

 

Figura 45: Classe Chamada para um Modelo Anêmico. 
Fonte: O próprio autor. 

 

 

public class Problema { 

 

 private String descricao; 

 

 private String solucao; 

 

 //sets e gets 

 

} 

 

Figura 46: Classe Problema para um Modelo Anêmico. 
Fonte: O próprio autor. 

 

public class SistemaChamadaNegocio { 

 

static List<Chamada> listaChamadas = new ArrayList<Chamada>(); 

 

 public static void main(String[] args) { 

  List<Problema> listaProblemas = new ArrayList<Problema>(); 

 

  Problema p1 = new Problema(); 

  p1.setDescricao("computador nao liga"); 

  Problema p2 = new Problema(); 

  p2.setDescricao("rede fora do ar"); 

 

  listaProblemas.add(p1); 

  listaProblemas.add(p2); 

 

  Chamada c = new Chamada(); 

  c.setData(new Date()); 

  c.setProblemas(listaProblemas); 

 

  listaChamadas.add(c); 

  System.out.println("chamada fechada: "+isChamadaFechada(c)); 

   

imprimirChamada(c); 

  resolverProblemas(c); 

   

System.out.println("chamada fechada: "+isChamadaFechada(c)); 

   

imprimirChamada(c); 

} 

Figura 47: Classe SistemaChamadaNegocio para um Modelo Anêmico. 
 Fonte: O próprio autor. 

 

 



 

public static void resolverProblemas(Chamada c){ 

  Atendente est = new Atendente(); 

 

  est.setNome("Estagiário"); 

 

  for (Problema p : c.getProblemas()) { 

   p.setSolucao("Problema solucionado"); 

  } 

 

  c.setAtendente(est); 

 } 

 

 

 public static void imprimirChamada(Chamada c){ 

  System.out.println("data da chamada: "+c.getData()); 

  for (Problema p : c.getProblemas()) { 

   System.out.println(p.getDescricao() 

+" - "+p.getSolucao()); 

  } 

 

  if(isChamadaFechada(c)){ 

   System.out.println(" >> solucionado por: "); 

   System.out.println(c.getAtendente().getNome()); 

  } 

 } 

 

 public static boolean isChamadaFechada(Chamada c){ 

 

  for (Problema problema : c.getProblemas()) { 

   if(!(problema.getSolucao() != null)) 

    return  false; 

  } 

  if(c.getAtendente() == null) 

   return false; 

 

  return true; 

 } 

} 

Figura 48: Classe SistemaChamadaNegocio e para um Modelo Anêmico continuação.  
Fonte: O próprio autor. 

 

 

Na Figura 49 é mostrado o Diagrama de Seqüência dos objetos do sistema de 

chamadas utilizando um modelo de domínio anêmico. Nota-se que todas as chamadas de 

métodos são realizadas por um único objeto, nesse caso SistemaChamadaNegocio, e que ou 

são chamadas de instanciação de novos objetos ou são chamadas para acessar os dados das 

outras classes. Isso é, os outros objetos são objetos “burros” que funcionam como as antigas 

estruturas de C e C++; 

 



 
Figura 49: Diagrama de seqüência de um Modelo Anêmico. 

Fonte: O próprio autor. 
 

 

 

A Figura 50 mostra o diagrama de classes da aplicação quando ela é modelada 

utilizado o Domain Model. Um modelo muito simples constituído apenas de quatro classes. 

Um solicitante pode abrir de zero a várias chamadas, uma chamada pode ter de um a vários 

problemas. 



 
 Figura 50: Dominio Lógico de uma aplicação de registro de chamadas 

Fonte: O próprio autor. 
 

Nas Figuras 51, 52, 53, 54 e 55 pode-se ver a implementação das classes mostradas na 

Figura 50. Nota-se que em um Domain Model, os métodos com as regas de negócio estão nas 

classes que deveriam possuir responsabilidade para executá-los. Por exemplo, no modelo 

projetado nesse exemplo, quem deve ser responsável por resolver uma chamada é um 

atendente, logo o método resolveChamada está na classe Atendente, Figura 51. Outro 

exemplo desses conceitos pode-se vê no método mostraProblemas da classe Chamada, 

Figura 52 e 53. Um objeto da classe Chamada sabe quais informações sobre uma chamada 

devem ser impressas, mas não deveria saber quais informações de um objeto da classe 

Atendente precisam ser mostradas, logo em vez de obter os dados do atendente da chamada e 

imprimi-las, quebrando o encapsulamento, simplesmente o objeto da classe Chamada vai 

chamar o método imprimir da classe Atendente e deixar que esse método, que possui a 

competência para tal, decida o que deve ser impresso ou não. 

Como resultado, em um Domain Model bem projetado, como já foi dito anteriormente, 

muitas classes interagem para realizarem até mesmo uma simples tarefa de imprimir algumas 

linhas de texto. Pode-se notar isso no Diagrama de Seqüência da Figura 46, todos os objetos 

interagem durante uma requisição para realizar a tarefa designada. Não existe um objeto que 

está onipresente durante toda a requisição, onisciente pois acessa e conhece os dados de todos 

os objetos e onipotente que possui toda a lógica de negócio. 

 



public class Atendente { 

 

 private String nome; 

 

 public Atendente(String nome){ 

  this.nome = nome; 

 } 

 

 public void resolveChamada(Chamada c){ 

  List<Problema> problemas = c.getProblemas(); 

  for (Problema problema : problemas) { 

   problema.solucionar("problema solucionado"); 

  } 

  c.setAtendente(this); 

 } 

 

 public void imprimir(){ 

  System.out.println(nome); 

 } 

 

 public String getNome() { 

  return nome; 

 } 

} 

Figura 51: Classe Atendente para um Domain Model. 
Fonte: O próprio autor. 

 

 

public class Chamada { 

 

 private Date data; 

 

 private List<Problema> problemas = new ArrayList<Problema>(); 

 

 private Atendente atendente; 

 

 public void abriChamada(Date data, List<Problema> pro){ 

  this.data = data; 

  problemas.addAll(pro); 

 

 } 

 

 

 public boolean isFechada(){ 

  for (Problema problema : problemas) { 

   if(!problema.isSolucionado()) 

    return false; 

  } 

  if(atendente == null) 

   return false; 

 

  return true; 

 } 

 

Figura 52: Classe Chamada para um Domain Model. 
Fonte: O próprio autor. 

 

 

 

  

 



public void mostraProblemas(){ 

  System.out.println("data da chamada: "+data); 

   for (Problema p : problemas) { 

    p.imprimir(); 

   } 

  if(isFechada()){ 

   System.out.println(" >> solucionado por: "); 

   atendente.imprimir(); 

  } 

 } 

 

 public List<Problema> getProblemas() { 

  return problemas; 

 } 

 

 public void setAtendente(Atendente atendente) { 

  this.atendente = atendente; 

 } 

} 

Figura 53: Classe Chamada para um Domain Model continuação. 
Fonte: O próprio autor. 

 

public class Problema { 

 

 private String descricao; 

 

 private String solucao; 

 

 public Problema(String descricao){ 

  this.descricao = descricao; 

 } 

 

 public void solucionar(String solucao){ 

  if(descricao != null) 

   this.solucao = solucao; 

 } 

 

 public void imprimir(){ 

  String temp = "problema: "+descricao; 

  if(solucao != null) 

    temp += " \n>> solucao dada: "+solucao; 

  System.out.println(temp); 

 } 

 

 public boolean isSolucionado(){ 

  return solucao != null; 

 } 

 

 public String getSolucao() { 

  return solucao; 

 } 

 

 public String getDescricao() { 

  return descricao; 

 } 

} 

Figura 54: Classe Problema para um Domain Model. 
Fonte: O próprio autor. 

 



 

public class Solicitante { 

 

 private static List<Chamada> listaChamadas = new 

ArrayList<Chamada>(); 

 

 public static void main(String[] args) { 

 

  List<Problema> listaProblemas = new ArrayList<Problema>(); 

 

  listaProblemas.add(new Problema("computador nao liga")); 

  listaProblemas.add(new Problema("rede fora do ar")); 

 

  Chamada c = new Chamada(); 

 

  c.abriChamada(new Date(), listaProblemas); 

 

  listaChamadas.add(c); 

 

  System.out.println("chamada fechada: "+c.isFechada()); 

 

  c.mostraProblemas(); 

 

  System.out.println("\n"); 

 

  Atendente est = new Atendente("Estagiário"); 

 

  est.resolveChamada(c); 

 

  System.out.println("chamada fechada: "+c.isFechada()); 

 

  c.mostraProblemas(); 

 

 } 

 

} 

Figura 55: Classe Solicitante para um Domain Model. 
Fonte: O próprio autor. 



 
Figura 56: Diagrama de Seqüência de um Domain Model 

Fonte: O próprio autor. 
 

4.3    Domain Driven Design - DDD 

Nesta seção serão apresentados resumidamente alguns conceitos envolvendo uma 

filosofia de desenvolvimento chamada Domain Driven Design (DDD). DDD é uma forma 

disciplinada de criar um Domain Model. O foco dessa técnica é criar um modelo do domínio o 

mais próximo do modelo do mundo real, para que o desenvolvedor possa compreender mais 

facilmente o domínio da aplicação, para isso, ele deve desenvolver uma “linguagem 

universal” com os usuários e outros desenvolvedores. 

Domain Driven Design combina práticas de desenvolvimento e design, e mostra como 

design e desenvolvimento podem trabalhar juntos para criar uma solução melhor. Um bom 

design vai acelerar o desenvolvimento, enquanto um feedback vindo do processo de 

desenvolvimento irá melhorar o design. 

É preciso um processo longo de análise do domínio de negócio do software, descobrir 

os elementos fundamentais do domínio, enfatizar os relacionamentos entre eles, e criar um 

modelo correto, que capture com precisão o domínio. 

Qualquer domínio pode ser expresso com muitos modelos diferentes e um modelo 

pode ser expresso de varias formas no código. Para cada problema particular pode-se ter mais 



que uma solução. Ter um modelo correto para um domínio não significa poder diretamente 

expressar esse domínio em código. É importante escolher o modelo que possa ser facilmente e 

precisamente codificado.  

 O DDD prega que os desenvolvedores do software devem está envolvidos no processo 

de modelagem, gerando feedbacks. Isso dá certeza de que o modelo pode ser codificado. Se 

alguma coisa estiver errada, o problema pode ser identificado em estágio primário e o 

problema pode ser mais facilmente corrigido. O feedback também deve ser do usuário, o que 

torna o DDD adequado para ser usado com metodologias iterativas e incrementais, 

especialmente as ágeis. 

 O DDD também sugere que os desenvolvedores deveriam conhecer muito bem o 

modelo, e deveriam se sentir responsáveis por sua integridade. Deveriam ter a consciência de 

que mudanças no código implicam em mudanças no modelo. Conseqüentemente, eles podem 

e devem refatorar o código, mas se tem que tomar cuidado para que o código sempre reflita o 

modelo originalmente projetado. Se os processos de análise e implementação forem separados 

logo o código vai perder essa relação com o modelo. 

 O DDD sugere dividir programas complexos em camadas. Essa divisão deve seguir 

algumas regras: os elementos internos de cada camada devem ter o máximo de coesão 

possível, uma camada deve ter baixo acoplamento com as camadas acima dela (podendo 

manter dependência apenas com as camadas mais abaixo), concentrar todo código relacionado 

com o Domain Model em uma camada e isolá-la do código das demais camadas (o modelo é a 

exceção, não podendo depender nem das camadas abaixo dela). Os objetos de domínio livre 

de fazerem as tarefas das demais camadas, podem se focar em expressar precisamente o 

modelo. Isso permite o modelo ser rico o bastante e claro o bastante para capturar o 

conhecimento essencial do negócio e fazê-lo funcionar. 

 Abaixo mostra-se uma descrição das quatro camadas principais que o DDD recomenda 

que se use: 

 

 

 

 

Interface com o Usuário (Camada de Apresentação) 

• Responsável por apresentar informações para o usuário e interpretar os comandos 

vindos do usuário (usuário nesse contexto é qualquer entidade externa ao sistema que 



interage com o sistema solicitando algum serviço, podendo ser uma pessoa ou outro 

sistema). 

 

Camada de Aplicação 

• Camada que coordena as atividades da aplicação. Ela não contém lógica de negócio e 

não guarda o estado dos objetos de negócio. Pode apenas guardar o estado das tarefas 

da aplicação. 

 

Camada de Modelo 

• Esta camada contém informações a respeito do domínio. É a principal camada de uma 

aplicação. Os estados dos objetos de negócio são guardados aqui. A persistência dos 

objetos é delegada para a camada de infra-estrutura. 

 

Camada de Infra-Estrutura 

• Esta camada serve como suporte para todas as outras camadas. Ela provê comunicação 

entre camadas. Implementa persistência para objetos de negócio, contém bibliotecas de 

suporte para a camada de interface com o usuário, entre outros. 

 

A camada de modelo deveria ser focada no domínio. Ela não deveria estar envolvida 

em atividade de infra-estrutura. A camada de interface com o usuário não deveria nem estar 

fracamente conectada com a camada de lógica de negócio, nem com as tarefas que 

normalmente pertencem a camada de infra-estrutura. Uma camada de aplicação é necessária 

em muitos casos. Ela tem que ser gerenciada sobre a camada de lógica de negócio e 

supervisionar e coordenar toda a atividade da aplicação. 

Existem alguns conceitos que estão envolvidos com o projeto da camada de domínio 

no Domain Driven Design. Nesta seção descrevem-se esses conceitos levando-se em conta 

apenas o que for relevante do ponto de vista do DDD, alguns dos conceitos citados nessa 

seção, como Fábricas, Capítulo 3, e Repositórios, Capítulo 5, são padrões de projeto e são 

mostrados com mais detalhes em outros capítulos desse trabalho. 

 

 

 



4.3.1    Entity 
 

Entidades são objetos que possuem um identificador. Esse identificador deve ser único 

para todo o modelo. Sua principal função é distinguir um objeto de todos os outros do modelo 

que possuem identidade. 

Entidades são objetos importantes no Domain Model e eles devem ser considerados 

desde o começo da modelagem do sistema. Também é importante determinar se um objeto 

precisar ser uma entidade ou não, pois isso implica em certos custos para o sistema discutidos 

mais adiante nessa mesma seção. 

4.3.2    Value Object 
 

Existem implicações no desempenho do sistema fazer todos os objetos do domínio 

entidades. O processo para se criar um identificador em um objeto não é tão simples. Em 

muitos casos estamos interessados apenas nos valores dos atributos de um objeto, 

independentemente de qual objeto seja. Um objeto que é usado para descrever certos aspectos 

do domínio, mas que não possui um identificador é chamado de Value Object. 

É recomendável que Values Objects sejam imutáveis, ou seja, que eles sejam criados 

com os valores passados no construtor e esses valores nunca mais sejam modificados durante 

sua existência. Quando se precisar de um valor diferente para os atributos, simplesmente se 

cria outro Value Object. Isso simplifica bastante o design da aplicação. 

Como Values Objects são objetos imutáveis e não possuem identificador eles podem 

ser compartilhados entre objetos, até mesmos objetos de outras camadas, pois não se corre o 

risco que outros objetos alterem o seu valor e gerem uma inconsistência. 

Values Objects podem conter outros Values Objects, bem como referência para 

Entidades. 

4.3.3    Services 
 

Uns dos princípios da programação orientada a objetos é o encapsulamento, no qual 

objetos devem ser responsáveis por manipular seus próprios dados e manter a consistência 

deles. Mas, às vezes, existem algumas ações no domínio que não pertencem a nenhum objeto 

do domínio em particular, essas ações são importantes e não podem ser ignoradas. 

É necessário criar alguma coisa para conter essas operações. Usando uma linguagem 

orientada a objetos, como não se pode deixar ações soltas, é necessário criar objetos que 

possuam essas operações. Esses objetos que possuem operações que não dizem respeito a um 

único objeto no domínio são chamados em DDD de Services.   



 Um exemplo do que foi descrito no parágrafo anterior, citado em (AVRAM, A., 

MARINESCU, F. 2007), é transferência de um valor de uma conta de banco para outra conta. 

Onde essa operação deveria estar? Na conta de origem? Na conta de destino? Esse conceito 

não pertence a uma conta em particular, logo deveria estar em um Service. 

Se a incorporação de uma funcionalidade em um Entity ou Value Object criar uma 

confusão se essa funcionalidade pertence mesmo a o objeto em questão, é uma boa indicação 

que provavelmente essa funcionalidade deveria estar incorporada a um Service. 

 Há três características básicas de um Service. 

• A operação contida em um Service faz referência a um conceito do domínio que 

naturalmente não pertence a uma Entity ou a um Value Object. 

• A operação necessariamente refere-se a outro objeto no domínio. 

• A operação não guarda o estado dela. 

4.3.4    Módulos 
 

Para aplicações complexas, o modelo tende a ficar muito grande, tornando-se difícil de 

ser compreendido como um todo. Por esse motivo, é preciso reorganizar o modelo em 

módulos. 

Contexto diz respeito ao significado de uma entidade do modelo. Por exemplo, uma 

classe Pedido pode ter mais de um significado dependendo do Contexto (pedidos de entrada 

ou pedidos de baixa no estoque). Um Contexto pode ser dividido em Módulos, que agrupam 

entidades com conceitos em comum. A comunicação entre Contextos e entre Módulos é dada 

através de diversos padrões e técnicas para manter uma alta coesão e um baixo acoplamento 

do modelo. 

 Existem várias formas de coesão entre elementos de um módulo. As duas formas 

principais são a coesão na comunicação e a coesão funcional. A coesão na comunicação é 

atingida quando partes do módulo operam sobre os mesmos dados, por exemplo, um módulo 

que realize operações completamente distintas para o sistema, mas sempre em cima dos dados 

o objeto Usuario. Já a coesão funcional é alcançada quando todas as partes de um módulo 

trabalham juntas para realizar uma tarefa bem definida, como exemplo cita-se um sistema com 

um módulo responsável por gerar relatórios, todas as classes desse módulo realizam 

exclusivamente alguma tarefa ligada a geração dos relatórios. Essa última é considerada o 

melhor tipo de coesão, pois separa melhor as funcionalidades de cada módulo. Módulos, como 

camadas, deveriam ter interfaces bem definidas que seriam acessadas por outros módulos. Em 



vez de chamar três objetos de um módulo, é melhor acessar uma interface, porque isso reduz o 

acoplamento. 

4.3.5    Agregações 
 

Objetos de domínio atravessam um conjunto de estados durante suas vidas. Eles são 

criados, carregados na memória, usados e destruídos. Gerenciar o ciclo de vida de um objeto 

do domínio constitui um desafio para ele próprio e, se isso não é feito apropriadamente, pode 

ter um impacto negativo no Domain Model.  

Um modelo pode conter um grande número de objetos de domínio. Não importa como 

foi feito o design, acontece que muitos objetos possuem associações, criando uma complexa 

rede de relacionamentos. Existem associações muitos para muitos e um grande número dessas 

associações são bidirecionais. Isso aumenta em muito a complexidade, fazendo o 

gerenciamento do ciclo de vida de cada objeto envolvido na associação difícil. O número de 

associações deveria ser reduzido o máximo possível. 

Depois de reduzir e simplificar associações entre objetos ainda há muitos 

relacionamentos. Se muitos objetos contêm tais referências, é difícil assegurar que elas 

estejam todas removidas. Isso geralmente é deixado para ser verificado no nível do Banco de 

Dados com suas integridades referências entre tabelas. Transações são usadas para reforçar a 

integridade dos dados. 

Também é necessário está hábil para resolver o problema das invariantes. Invariantes 

são as condições que um objeto tem que manter durante todo o seu ciclo de vida. É dever da 

implementação do objeto zelar que esteja sempre em estado válido. Por exemplo, um objeto 

avião precisa ter duas assas enquanto existir, essa condição nunca pode ser quebrada (não 

varia durante o clico de vida do objeto). Phillip Calçado fala muito bem desse problema das 

invariantes em seu artigo Contratos Nulos. Isso é difícil para realizar quando muitos objetos 

possuem referencia para objetos cujos dados estão sendo mudados. É difícil garantir a 

consistência dos dados em um modelo com associações complexas. 

Muitos desses problemas podem ser resolvidos ou minimizados com o uso de 

Agregações. Uma Agregação é um grupo de objetos associados que são considerados como 

único objeto no que diz respeito às mudanças dos dados. A Agregação é limitada por uma 

fronteira que separa os objetos de dentro dos objetos de fora dela. Toda Agregação possui um 

objeto raiz, esse objeto tem que ser uma Entidade e ele é o único objeto acessível de fora da 

Agregação. Este ainda pode conter referências para qualquer um dos objetos da Agregação e 

os outros objetos dentro desta podem referenciar uns aos outros, mas um objeto fora da 



Agregação só pode referenciar o objeto raiz. Se existem outras Entidades dentro das fronteiras 

da Agregação, a identidade dessas entidades é local, fazem sentido apenas dentro da 

agregação. 

Como outros objetos podem referenciar somente o objeto raiz, isso significa que eles 

não podem diretamente mudar os outros objetos da Agregação. Tudo que eles podem fazer é 

mudar o objeto raiz, ou pedir ao mesmo para realizar alguma ação. Ele poderá mudar os 

outros objetos, mas isso é uma operação contida dentro da Agregação e esta pode ser melhor 

controlada.  

Se o objeto raiz é apagado ou removido da memória, todos os outros objetos da 

Agregação serão apagados também, porque não há outros objetos mantendo referencias para 

algum objeto da Agregação. Quando uma mudança é feita no objeto raiz que indiretamente 

afeta ou outros objetos da Agregação, é mais simples determinar as invariantes porque o 

objeto raiz será o responsável por fazer isso. É mais difícil fazer quando objetos externos têm 

acesso direto para objetos internos e os mudam. Forçar as invariantes nessa circunstancia 

envolve colocar alguma lógica em um objeto externo para tratá-las, que não é desejável, pois o 

próprio objeto deveria ser o responsável por manter a consistências dos seus dados.  

É possível para o objeto raiz passar referencias transientes de objetos internos para um 

objeto externo, com a condição que o objeto externo não mantenha a referência depois que a 

operação está finalizada. Uma maneira simples de fazer isso é passar cópias de Value Objects 

para os objetos externos. Não importa o que acontecer com esses objetos, porque a integridade 

da Agregação não será afetada de nenhuma forma. 

Se objetos de uma Agregação são persistidos em um Banco de Dados, somente o 

objeto raiz da Agregação deveria ser obtenível através de consultas. Os outros objetos 

deveriam ser obtidos através de associações com o objeto raiz. Para um objeto dentro da uma 

Agregação é permitido guardar referencia para objetos raízes de outras Agregações. 

4.3.6    Factory 
 

Quando um objeto quer criar outro objeto, ele chama seu construtor e, possivelmente, 

passa algum parâmetro para ele. Mas quando a construção de um objeto é um processo 

trabalhoso, criá-lo envolve muito conhecimento sobre a estrutura interna do mesmo. Isso 

significa que cada cliente do objeto irá obter conhecimento específico sobre a construção dele. 

Isso quebra encapsulamento dos objetos de domínio e da Agregação. Se o cliente pertence à 

camada de aplicação, parte da camada de domínio está integrada com essa camada, 

desorganizando todo o projeto da sua aplicação. É como se fosse preciso fornecer a matéria 



prima para um fabricante para poder comprar um produto. Isso não é impossível, mas não é 

assim que as coisas acontecem, não é preciso ser um engenheiro em telecomunicações para 

comprar um celular. 

É necessário ser introduzir um novo conceito que ajude a encapsular o processo de 

criação de objetos complexos, esse conceito é chamado Fábrica. Elas são usadas para 

encapsular o conhecimento necessário para criação de objetos e são especialmente úteis para 

criar Agregações. Quando o objeto raiz da Agregação é criado, todos os objetos contidos na 

Agregação são criados juntos com o este e todas as invariantes (subseção 4.3.5, p.55) são 

verificadas. 

Uma Agregação contém uma série de objetos que possuem uma ligação próxima. A 

construção do objeto raiz é ligada com a criação dos outros objetos da Agregação. A lógica 

para a criação de uma Agregação naturalmente não pertence a qualquer objeto, porque isso é 

sobre a criação de outros objetos. 

Parece apropriado usar uma classe Fábrica especial que é dada a tarefa de criar as 

Agregações, e que irá conter as regras, as restrições e as invariantes que têm que ser 

consideradas para a Agregação ser valida. Os objetos irão permanecer simples e servir aos 

seus propósitos sem o custo dessa lógica de construção complexa. 

É importante o processo de criação ser atômico, ou o objeto é criado com seus dados 

em um estado válido ou não é criado. Se aquele não for atômico, há chances dele ser feito pela 

metade para alguns objetos, levando-os para um estado inconsistente. Isso é mais crucial para 

Agregações. Quando o objeto raiz é criado, é necessário que todos os objetos subordinados às 

invariantes sejam criados também. Para Value Objects, que são imutáveis, isso significa que 

todos os atributos são inicializando em seus estados válidos. Se um objeto não pode ser criado 

propriamente, uma exceção deve ser lançada, para ser ter certeza que um valor inválido não é 

retornado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.7    Repositórios 
 

O propósito do uso de um Repositório é encapsular toda a lógica necessária para obter 

uma referência de objeto. Os objetos de domínio não têm que se preocupar com a infra-

estrutura necessária para obter outro objeto do domínio. Eles iram apenas pegá-los do 

Repositório, como conseqüência o modelo manterá sua claridade e foco, ficando desacoplado 

da infra-estrutura necessária para persistir os objetos.  

Um Repositório age como um lugar de armazenamento para objetos acessíveis 

globalmente, através de uma interface global bem conhecida. Um Repositório pode também 

incluir um padrão Strategy. Ele pode acessar um armazenamento persistente baseado em uma 

estratégia específica, permitindo a ele usar um local diferente de armazenamento para 

diferentes tipos de objetos. 

É aconselhado que para cada tipo de objeto que precise ser acessado globalmente, se 

crie um Repositório que providencie a ilusão de acessar objetos em coleções, como se 

tivessem em memória. Outra boa prática é cria Repositórios apenas para os objetos raiz das 

Agregações. Um Repositório deve conter métodos com todas as operações que devem ser 

realizadas com objetos persistidos, por exemplo, incluir, apagar, buscar pelo identificador, 

entre outras. Um Repositório pode ter detalhes sobre o acesso à infra-estrutura, mas sua 

interface deve ser simples. Há um relacionamento entre Fábricas e Repositórios. Eles são 

ambos padrões de design do Domain Model, e ambos ajudam o gerenciamento do ciclo de 

vida dos objetos do domínio. Enquanto aquelas estão concentradas com a criação de objetos, 

estes cuidam de objetos já existentes. Um Repositório pode manter objetos em cache 

localmente, mas o mais freqüente é precisar obter esses objetos de algum meio persistente. 

Neste capítulo foi descrito o padrão Domain Model, discutiu-se as vantagens de um modelo 
rico em relação a um modelo anêmico e foi descrito um pouco da técnica de programação 
Domain Driven Design. No próximo capítulo serão descritos os padrões da camada de 
persistência. 
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