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RESUMO

 
Padrões de projeto, quando aplicados ao desenvolvimento de aplicações, fornecem meios de se descrever 
soluções comuns para problemas comuns.  Este trabalho ensina sobre padrões de projeto descrevendo 
como eles são úteis com o desenvolvimento de aplicações em geral.  Usando padrões de projetos para 
descrever um problema e uma solução, obtém-se uma linguagem fácil para todos os desenvolvedores.  
Estas linguagens comuns aumentam a produtividade, além de reduzir erros e desentendimentos.  A 
aplicação das técnicas que serão descritas no decorrer da obra ajuda facilmente comunicar idéias, 
problemas e soluções sem que se perca tempo ensinado uns aos outros sobre as complexidades e 
diferenças em suas ferramentas e linguagens.  Os padrões de projeto não exigem nenhum recurso 
incomum de linguagens, nem truques de programação surpreendentes para aplicá-los.  Todos podem ser 
implementados em linguagens comuns orientadas a objetos.  Atualmente há muitas linguagens orientadas 
a objetos com um poderoso ambiente de desenvolvimento, que habilita uma grande gama de 
desenvolvedores a criar uma faixa grande de aplicações.  Usando ferramentas e técnicas, a serem descritas 
neste trabalho, qualquer desenvolvedor será capaz de comunicar melhor suas idéias e entender facilmente 
seus colegas.  Além disso, ele será capaz de fazer decisões de projeto tão bem quanto arquitetura 
reutilizável e flexível em suas aplicações.  Este trabalho permite com que qualquer um que o leia, amplie 
seus conhecimentos como um desenvolvedor de soluções usando padrões de projeto.
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display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
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<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500330032003800320035003400360039000000</w:data>
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display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->
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<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
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display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
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text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
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text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
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, 23/12/05
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text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
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<!--[if gte mso 9]><xml>
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style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
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<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500330032003800320035003400360034000000</w:data>
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<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->
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<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc532825463 \h </span><span style='color:windowtext;
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<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500330032003800320035003400360033000000</w:data>
</xml><![endif]-->
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<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc532825462 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
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<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500330032003800320035003400360032000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->
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<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-begin'></span></span><span style='color:windowtext;
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<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500330032003800320035003400360031000000</w:data>
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<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
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<!--[if gte mso 9]><xml>
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display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
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<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500330032003800320035003400350039000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
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display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->
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<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
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<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500330032003800320035003400350038000000</w:data>
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display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->
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<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
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<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500330032003800320035003400350037000000</w:data>
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display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->
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<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
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<!--[if gte mso 9]><xml>
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display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->
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<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc532825455 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->
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<!--[if gte mso 9]><xml>
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display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
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style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
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<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500330032003800320035003400350034000000</w:data>
</xml><![endif]-->
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display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->
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text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
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text-underline:none'> PAGEREF _Toc532825453 \h </span><span style='color:windowtext;
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, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500330032003800320035003400350033000000</w:data>
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display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->
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style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc532825452 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->
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<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500330032003800320035003400350032000000</w:data>
</xml><![endif]-->
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<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->
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<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc532825451 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->
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<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500330032003800320035003400350031000000</w:data>
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display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
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<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->
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1. INTRODUÇÃO
 

Desenvolver software não é tarefa das mais fáceis. Um dos fatores que gera esta dificuldade é 

que muitas vezes o entendimento do problema não está muito claro. Além disso, há uma escassez grande 

na documentação dos problemas e nas soluções encontradas para solucioná-los. Com isso, problemas que 

muitas vezes se repetem, geram esforços adicionais para a implementação de suas soluções. As tentativas 

de reuso das boas soluções e do acúmulo de experiências sobre determinados problemas são, na maioria 

das vezes, iniciativas isoladas de alguns desenvolvedores. 

O uso dos padrões de projeto vem preencher esta lacuna que existe, tornando-se um mecanismo 

eficiente no compartilhamento de conhecimento entre os desenvolvedores (principalmente hoje com o uso 

da Internet). A meta é a criação de uma linguagem comum, que permita uma comunicação efetiva no que 

se refere a troca de experiências sobre problemas e suas soluções. Desta forma, soluções que se aplicaram 

a  situações  particulares,  podem  ser  novamente  aplicadas  em  situações  semelhantes  por  outros 

desenvolvedores. Codificando estas soluções, estamos também capturando o conhecimento do sistema, 

indo ao encontro das necessidades dos usuários. A criação de um repositório de padrões de projeto ajuda 

tanto ao desenvolvedor experiente quanto ao novato, no reconhecimento de situações nas quais o reuso 

poderia  ocorrer.  O foco  principal  não  é  nem tanto  tecnológico,  mas  sim o  de  criar  uma  cultura  de 

catalogação de experiências e soluções para apoiar o desenvolvimento de software.

No próximo capítulo, será feita uma rápida visão de orientação a objetos, lembrando que são 

conceitos básicos, apenas para um entendimento melhor durante a descrição dos padrões de projeto.  Nos 

demais capítulos será feita a descrição dos principais padrões de projetos encontrados, de classes e de 

comunicação entre objetos, que reaparecem freqüentemente em muitos sistemas orientados a objetos.  No 



capítulo 3 será tratado os padrões de criação, no capítulo 4 os padrões estruturais e no capítulo 5 os 

padrões comportamentais.  Estes padrões ajudam os projetistas a reutilizar projetos bem-sucedidos ao 

basear os novos projetos na experiência anterior.  Já no capítulo 6 será feito uma breve comparação com 

aplicações existentes, e os padrões utilizados nelas.

Apesar de serem muitos os padrões a serem descritos, eles capturam somente uma fração do que 

um especialista  pode conhecer.  Não há  nenhum padrão que lida  com concorrência  ou programação 

distribuída.  Não há nenhum padrão específico para um domínio de aplicação.  Ele não diz como construir 

interfaces para usuário ou como usar banco de dados orientados a objetos.  Cada uma destas áreas tem 

seus próprios padrões, os quais ainda não foram catalogados por nenhum desenvolvedor até o momento.



 

 

 

 

2. REVISÃO DE CONCEITOS DE 
ORIENTAÇÃO A OBJETO

 

A orientação a objetos em suas múltiplas formas (linguagens, interfaces, bancos de dados, metodologias 
de desenvolvimento), fornece instrumentos para modelar sistemas de modo a que sua estrutura reflita de 
perto a estrutura do negócio ou empresa a que estes sistemas atendem.

A idéia é produzir sistemas tais em que, pequenas mudanças no negócio propiciem pequenas 

mudanças  no  sistema,  e  que  apenas  as  grandes  mudanças  no negócio  causem grandes  mudanças  no 

sistema.

A técnica de Orientação a Objetos (OO) proporciona a criação de sistemas utilizando objetos já 

existentes, com isso, possibilitará um aumento de reusabilidade, economia de dinheiro, tempo, além disso, 

proporciona uma maior confiabilidade do sistema.

Neste capítulo serão apresentados os conceitos que irão dar uma noção geral do que é orientação 

a objeto, e como podem ser aplicados ao mundo real.

 

 

 

2.1 – Conceitos Objeto 
 

Um objeto pode ser qualquer coisa concreta ou abstrata no mundo em que vivemos.  Pode ser um 

carro, uma pessoa, um relógio, em fim, qualquer coisa que possa ser integrado a um ambiente específico 

de  análise,  sendo  que  cada  objeto  terá  características  que  o  diferenciará  uns  dos  outros,  seja  por 

propriedades ou ações que os mesmos possam emitir.

 Imaginando um exemplo na área informática, um objeto pode ser uma nota fiscal, uma pessoa, 



um  produto,  ou  qualquer  elemento  que  esteja  envolvido  no  domínio  do  problema  no  momento  de 

pesquisa.

“Um objeto é qualquer coisa, real ou abstrata, sobre a qual armazenamos dados e operações  

que manipulam os dados.”  (Booch,1994)

O objeto é definido como um conceito, uma abstração, algo com limites nítidos e significado em 

relação ao problema em causa.  Os objetos servem para dois objetivos: eles facilitam a compreensão do 

mundo real e oferecem uma base real para a implementação em computador.  A decomposição de um 

problema  em  objetos  depende  do  julgamento  e  da  natureza  do  problema.  Não  existe  apenas  uma 

representação correta.

 

Classe

Para definir melhor o conceito de classe, será apresentado um exemplo, onde o objetivo é trabalhar com 
veículos.  Será utilizado dois carros fabricados no mesmo ano, possuindo a mesma cor, e todas suas 
características são idênticas.  Esses objetos são diferentes, pois irão ser instanciados em momentos 
diferentes, vão ser tratados por pessoas diferentes.  Mas os dois carros, foram criados com  uma estrutura 
igual, com um comportamento que é comum a qualquer veiculo que for construído neste modelo.  

É através destas razões que se constrói uma classe.  O enfoque, é agrupar todos os elementos do 

ambiente de negócio que se assemelham entre si, para formarem grupos generalizados.

“Classe é uma série de objetos que compartilham uma estrutura comum e um comportamento 

comum.”  (Booch,1994)

Tudo o que existe em um objeto, tudo o que ele é capaz de fazer, e todas as classes de objetos 

com as quais ele consegue interagir estão definidas em sua classe.

A representação de uma classe pode ser definida como mostra a figura 2.1:

Figura 2.1 – Representação de Classe

A seguir, a figura 2.2 mostra um modelo para criação de classe:
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Figura 2.2 – Exemplo de classe

Ao construir uma classe, esta sendo descrevendo um tipo de objeto. Ela especifica uma estrutura 

de dados e os métodos que se aplicam a cada um de seus objetos. 

No exemplo da figura 2.2, foi dado uma classe nomeada de carro, com algumas propriedades tais 

como marca, modelo, ano de fabricação e cor, e também, alguns métodos que podem ser aplicados a 

qualquer objeto desta classe.

O termo classe refere-se a bibliotecas de classes como repositórios de classes existentes que 

podem ser usadas por um analista. Muito do sucesso do desenvolvimento de sistemas orientados a objeto 

está em se determinar um bom conjunto de classes, pois isso acelera o desenvolvimento, pois o reuso 

implica em menos linhas de código (que por sua vez implica em menos bugs) e  menores custos de 

manutenção.

 

Instância

Um objeto é somente uma instância da classe.  Por exemplo, quando se cria um determinado 

objeto, quer dizer que o mesmo está sendo instanciado.  Qualquer objeto que esteja sendo usado em um 

determinado momento em uma aplicação, é uma instância.

 

Mensagens
Mensagem é a forma que os objetos tem de se comunicarem uns com os outros.  Os objetos não 

precisam ser da mesma classe para se comunicarem.  Ao enviar uma mensagem, o objeto receptor deve 

responder ao objeto que o enviou, ou reagir de alguma forma ao sistema.
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Um objeto se comunica com outro através do envio de uma mensagem, tipicamente composta de 

um seletor e por parâmetros. O objeto que receber a mensagem responderá a ela através da seleção e da 

execução de um método que fará parte de seu comportamento. Após a execução do método, o objeto 

retornará o controle para o objeto que lhe enviou a mensagem.

Ex.: carro1.Acelere();

                    carro.Joao.Freie();

 

Estado
O estado de um objeto engloba as propriedades do objeto mais o valor corrente de cada uma 

dessas propriedades.  

Quando é executado um método sobre um determinado objeto, ele pode reagir de forma diferente 

dependo do estado em que ele estiver. Por exemplo, se o método acelerar( ) for aplicado sobre um carro 

que esteja desligado, não terá nenhum efeito, mas se ao utilizarmos o mesmo método sobre um carro que 

esteja ligado, o efeito será diferente.

 

Comportamento
Comportamento  é  como  um  objeto  age  e  reage,  em  termos  dessas  mudanças  de  estado  e 

passagem de mensagens.

 

Operação
Uma operação denota um serviço que uma classe oferece para seus clientes.  Em geral,  uma 

operação  é  um  serviço  que  pode  ser  aplicado  a  qualquer  classe.  Se  é  construída  uma  operação 

denominada mover( ), a mesma pode ser aplicada a classes, como por exemplo, pessoa, carro, animal, etc, 

sendo que o objetivo é único, ou seja, fazer com que o objeto se mova de um ponto x, para um ponto y.  

A operação não especifica os detalhes dos métodos de implementação, só as funcionalidades. 

 



Método

É a implementação de uma operação para uma 
classe. Por exemplo, o detalhamento particular de 
como a pessoa, o carro ou o animal deve se mover é 
feito no método da classe, onde se torna específico 
somente para a classe indicada.

 Um outro exemplo, é uma classe Arquivo, onde 
pode ter a operação imprimir.  Podem ser 
implementados diferentes métodos para imprimir 
arquivos ASCII, arquivos binários e arquivos de 
figuras digitalizadas.  Todos esses métodos 
executam logicamente a mesma tarefa – imprimir 
um arquivo em face disso, podemos referir-nos a 
eles pela operação genérica imprimir.  Contudo, 
cada método pode ser implementado por um 
diferente trecho de código.

Os métodos descrevem os possíveis comportamentos associados a um objeto. Representam a 

ação que pode ser executada por um objeto ou sobre um objeto. O desempenho de um comportamento 

pode resultar na modificação de valores dos atributos do objeto. Assim a execução de um método pode 

conduzir  a  uma transformação nos  dados locais  do objeto,  podendo ser  vista  como um processo  de 

transformação entre dois estados. Cada método possui um nome e um corpo que desempenha a ação ou 

comportamento associado ao nome do método. 

O  corpo  de  um  método  consiste  em  um  conjunto  de  procedimentos  que  executam  a  ação 

solicitada. Esta ação pode possuir efeitos colaterais. Todos os métodos que acessam ou alteram os dados 

locais em um objeto devem ser especificados no próprio objeto. Um método em um objeto pode ser 

ativado por meio de uma mensagem vinda de outro objeto, ou por outro método no mesmo objeto por 

meio de uma mensagem local de um método para outro no mesmo objeto. 

 



 

Identificadores
Em  um  sistema  orientado  a  objetos,  cada  objeto  possui  um  único  identificador que  é 

independente dos valores de seus atributos. A cada objeto, no momento de sua criação é associado um 

identificador, que será empregado para referenciá-lo ao longo de sua existência. Uma vez criado o objeto, 

o  identificador  que  lhe  é  associado  não  será  reutilizado  para  nenhum  outro  objeto  do  sistema.  O 

identificador distingue cada um dos objetos dos demais. Duas maçãs da mesma cor, formato e textura 

continuam sendo maçãs distintas uma pessoa pode comer uma delas e depois a outra.  De modo análogo, 

gêmeos idênticos são duas pessoas distintas, mesmo que elas pareçam ser a mesma pessoa.  O termo 

identidade  significa  que  os  objetos  se  distinguem por  sua própria  essência  e  não pelas  propriedades 

descritivas que possam ter. É único e invariante, assim não pode ser modificado em tempo algum ao 

longo da execução do sistema.

Para cada identificador presente no sistema deve sempre haver um objeto que a ele corresponda. 

Os objetos identificadores são empregados em sistemas orientados a objetos para garantir a integridade 

referencial. Esta abordagem de designação dos objetos permite a distinção entre as noções de identidade e 

igualdade entre objetos. Assim dois objetos são  idênticos se e somente se são o mesmo objeto. Dois 

objetos são iguais se seus estados são iguais.

 

Atributo

Um atributo é um valor de dado guardado pelos 
objetos de uma classe, cada atributo possui um valor 
para cada instância de objeto.  Um atributo deve ser 
um puro valor de dado, e não um objeto.  Como foi 
apresentado na figura 2.2, cor, modelo, marca..., 
representam os atributos dos objetos da classe carro.  
Diferentemente dos objetos, os valores puros de 
dados não têm identidade. 

 



Associação
Associações representam relações entre ocorrências de classes, por exemplo, uma pessoa possui 

nenhum, ou vários veículos.

Figura 2.3 – Exemplo de Associação

O exemplo acima indica que uma pessoa pode ter zero, ou vários carros e que um carro pode 

estar associado a apenas uma pessoa.

Uma associação representa uma união entre dois objetos.  Isto é, a união existe durante toda vida 

dos  objetos,  embora  as  ocorrências  estejam  conectadas  possam  mudar  no  tempo.  Por  tanto,  uma 

referência a parâmetro, ou criação de um objeto, não implica em associação.

 

Agregação

É a relação "parte-todo" ou "é-parte-de". Uma operação abstrata através da qual formamos novas 

categorias como agregados de categorias preexistentes. A operação inversa a esta é a decomposição 

através da qual identificamos que instâncias de uma categoria são compostas por instâncias de outras 

categorias.

A agregação é como dizer que um carro tem um motor e rodas como suas partes, assim como 

mostra a figura 2.4 a seguir:
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Figura 2.4 – Exemplo de Agregação

Abstração
A abstração foca uma visão do outro lado de um objeto, e serve para separar um comportamento essencial 
do objeto de sua implementação. Ela captura o comportamento de entrada do objeto de alguns objetos, e 
não oferece surpresas ou efeitos colaterais que vão além do escopo da abstração.

“Uma abstração denota as características essenciais de um objeto que distingue ele diante dos  
outros tipos de objetos e assim provê limites conceituais definidos concisamente, relativos à perspectiva 
da visão.”  (Booch,1994)

Em outras palavras, abstração é um método que permite representar a realidade complexa em 

termos de um modelo simplificado. Consiste em enfocar os aspectos essenciais de uma entidade e ignorar 

suas propriedades internas. Em desenvolvimento de software, isto significa enfocar no que um objeto é e 

faz antes de decidir como ele deve ser implementado.

A abstração se preocupa com a visão superficial de um objeto, por isso serve para separar o 
comportamento de um objeto de sua implementação.  É uma das maneiras fundamentais que os seres 
humanos negociam com a complexidade.
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Herança

Como foi  dito  anteriormente,  objetos  com propriedades  comuns  (atributos  e  operações)  são 

classificados em uma classe. Da mesma forma, classes com propriedades comuns são reunidas em uma 

superclasse. Essa abstração recursivamente aplicada produz uma hierarquia que suporta generalização.

A figura 2.5 denota uma classe com suas subclasses. A superclasse veículo, denota propriedades 

e  métodos  que  são  comuns  tanto  a  subclasse  carro,  como  a  subclasse  caminhão.  Os  métodos  e 

propriedades das subclasses podem ser aplicados somente a subclasse específica, ou seja, as propriedades 

e métodos da classe carro não podem ser aplicados na subclasse caminhão e vice-versa.

Figura 2.5 – Herança de Classe

Assim  uma  superclasse  representa  a  generalização  de  suas  subclasses,  enquanto  que  uma 

subclasse de uma dada classe representa uma especialização desta classe. 

A vantagem obtida em se organizar as classes em hierarquias é que os atributos e métodos, herdados por 
todas as subclasses em um particular nível podem agora ser descritos na superclasse correspondente, ao 
invés de ter de ser repetido para cada uma das subclasses em nível mais baixo. Esses atributos são 
herdados pelas subclasses sempre que seus valores são necessários. Da mesma forma os métodos 
definidos a nível de superclasse podem ser herdados pelas correspondentes subclasses. 

Por vezes, no processo de modelagem orientada à objetos, pode ser interessante introduzir classes 

que não existem concretamente no mundo real, mas que são construções conceituais de grande utilidade. 

Tais construções denominam-se classes abstratas e costumam ocupar uma posição tal na hierarquia de 

classes que lhe permita funcionar como um repositório de atributos e métodos para as subclasses do nível 

imediatamente inferior. As classes abstratas não possuem instâncias diretas. Por outro lado, subclasses 

dessas classes abstratas que correspondem a objetos do mundo real possuirão instâncias diretas.
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Encapsulamento
“Encapsulamento serve para separar a interface contratual de uma abstração e sua implementação.”  
(Booch,1994)

Encapsulamento é qualquer mecanismo que nos permita esconder a implementação do objeto fazendo 
com que outros componentes do sistema não tenham conhecimento do conteúdo dos dados armazenados 
no objeto. Consiste em separar os aspectos externos de um objeto, que são acessíveis para outros objetos, 
dos detalhes internos de implementação do objeto. É o ato de se esconder os detalhes de implementação 
de um objeto do usuário.

Quando se decide implementar  algum projeto,  o  mesmo deve  ser  tratado como um segredo de uma 
abstração, e esconder detalhes de muitos clientes.

Nenhuma parte  de  um sistema  complexo  deve  depender  dos  detalhes  internos  de  uma  outra  parte.  
Enquanto a abstração ajuda as pessoas a pensarem sobre o que elas estão fazendo, o encapsulamento 
permite os programas serem mudados para serem mais confiáveis e  exigindo menor esforço para tal 
realização.

Abstração  e  encapsulamento  são  conceitos  complementares:  abstração  foca  a  observação  do 
comportamento  de  um  objeto,  a  encapsulação  foca  a  implementação  que  dá  origem  a  esse 
comportamento.

 

Polimorfismo

O polimorfismo ocorre quando uma função pode ser aplicada à vários tipos de objetos. Ou, de 

outra  forma,  é  um mecanismo  que  permite  diferentes  operações  (métodos,  serviços  ou  funções)  de 

diferentes  tipos  de  objetos  tenham  o  mesmo  nome.  Isto  implica  que  um  objeto  poder  enviar  uma 

mensagem para outro sem a necessidade de se conhecer precisamente a que classe o objeto receptor 

pertence.  Por  exemplo,  a mensagem "mova-se"  pode ser enviada a um "animal" sem sabermos se o 

animal é um peixe, uma cobra, uma ave ou um mamífero. Cada um desses animais sabe como interpretar 

a mensagem "mova-se" – seja nadando, arrastando-se, voando ou andando. 

Em outras  palavras,  o  polimorfismo permite  o  desenvolvimento de  sistemas onde  diferentes 

objetos possam responder de diferentes maneiras à mesma mensagem. 

 

Métodos virtuais

Métodos virtuais permitem a especificação de um método como  virtual  na definição de uma 

determinada classe, deixando que sua implementação ocorra em suas subclasses. Neste caso a seleção do 

método é feita em tempo de compilação, entretanto o código a ser empregado para implementar o método 



é determinado empregando o late (ou dynamic) binding. Isto permite a definição de um método ocorrer de 

diversas formas diferentes

Late binding é dito como o retardamento das ligações, que ocorrem em tempo de execução, em 

oposição às linguagens compiladas interativas, que empregam ligação estática.

 

 

2.2 – Conclusão
 

A Orientação a objetos, é uma técnica muito últil na vida de todos os projetistas.  Quando esta 

técnica é bem aplicada, traz efeitos muito consideráveis ao sistema.

Os projetos baseados em objetos são eficientes, coerentes e menos inclinados aos problemas de 
atualização que afetam muitas outras técnicas de projetos.

Por essas razões, o futuro haverá de provar a força e a versatilidade da orientação a objetos.

 

 



 

 

 

 

3. PADRÕES DE CRIAÇÃO
 

Os Padrões de criação abstraem o processo de instanciação de objetos.  Eles ajudam a deixar o 

sistema  independente  de  como seus  objetos  são  criados,  compostos  e  representados.  Um padrão  de 

criação de classe usa a herança para variar a classe que é instanciada, enquanto que um padrão de criação 

de objetos delega a instanciação para outro objeto.

Os padrões de criação são divididos em dois tipos:

Ø      Padrões de criação via classes: usam herança para variar a classe que é instanciada. 

Exemplo: Factory Method.

Ø      Padrões de criação via objetos: Delegam a instanciação para outro objeto. Exemplo: 

Abstract Factory.

Os padrões de criação se tornam importantes à medida que os sistemas evoluem no sentido de 

depender mais da composição de objetos do que da herança de classes. 

Ø      Em  vez  de  codificar  um  comportamento  estaticamente,  é  definidos  pequenos 

comportamentos padrões, e usado composição para definir comportamentos mais complexos.

Ø      Isso significa que instanciar um objeto com um comportamento particular requer 

mais do que simplesmente instanciar uma classe.

Ø      Eles escondem como instâncias das classes concretas são criadas e juntadas para 

gerar "comportamentos" (que podem envolver vários objetos compostos).

Ø      Os  padrões  mostrados  aqui  mostram  como  encapsular  as  coisas  de  forma  a 

simplificar o problema de instanciação.

Os padrões de criação dão muita flexibilidade no que é criado, quem cria, como e quando é 

criado.  Eles  permitem  configurar  um sistema  com  objetos  que  variam  amplamente  em  estrutura  e 

funcionalidade.  A configuração pode ser estática ou dinâmica.



 

 

3.1. Padrão Abstract Factory
 

O padrão abstract factory dá uma série de classes abstratas relacionadas, provê um caminho para 

criar instâncias dessas classes sem especificar suas classes concretas.  O padrão é útil por permitir um 

programa trabalhar com uma variedade de entradas externas complexas como diferentes sistemas com 

funcionalidade similar.  

A ênfase do padrão Abstract Factory em famílias de produtos os distinguem de outros padrões de 

criação que envolve somente um tipo de objeto-produto.  Ele é mais apropriado quando o número e tipos 

gerais  de  objeto-produtos  mantêm-se  constantes,  e  existem  diferenças  entre  famílias  específicas  de 

produtos.  A representação do padrão na figura 3.1 deixa mais claro a aplicação do padrão.

Figura 3.1 – Diagrama de classe para o Padrão Abstract Factory

Abstract Factory – declara uma interface para operações que criam objetos-produto abstratos.

Concrete Factory – implementa as operações que criam objetos-produto concretos.

AbstractProduct – declara uma interface para um tipo de objeto-produto

ConcreteProduct –  define  um  objeto-produto  a  ser  criado  pela  correspondente  classe  concreta. 
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Implementa a interface de Abastract Product.

O padrão Abstract Factory deve ser usado quando (GAMMA, 2000):

Ø      um sistema tiver que ser independente de como seus produtos são criados, compostos 

e representados;

Ø      um sistema deve ser configurado com uma entre várias famílias de produtos;

Ø      uma família  de produtos relacionados foi  projetada para uso conjunto e  deve-se 

implementar essa restrição;

Ø      se quer fornecer uma biblioteca de classes e quer revelar sua interface e não sua 

implementação;

Ø      Não permita portanto que objetos sejam diretamente criados com new.

Este padrão é idealmente utilizado quando se quer isolar a aplicação da implementação das 

classes concretas. Por exemplo, imagine que alguém queira sobrepor a VCL (Visual Component Library) 

do Delphi para aplicação de ambos 16 e 32 bits.  Para is0so ser feito, deve-se iniciar com uma classe 

abstrata como base.

Este  exemplo  de  implementação  utiliza  uma  classe  abstrata  e  duas  classes  concretas  para 

implementar diferentes estilos de componentes de interface com o usuário. TOAbstractFactory é uma 

classe SingleTon, pois geralmente é desejado que uma classe seja usada para toda a aplicação.

TORedFactory e TOBlueFactory sobrepõe a interface abstrata para suportar os diferentes estilos 

necessários.

 

3.2. Padrão Factory Method 
 

Define uma interface para criar objetos de forma a deixar que subclasses decidam qual classe instanciar, e 
permite ainda que as subclasses façam a instanciação.

O padrão factory method fornece um método para criação dos produtos e, então passar um parâmetro para 
este método para distinguir qual produto será instanciado.  A parametrização do factory method permite 
que novos produtos sejam incluídos no grupo sem que se altere a interface do padrão.  Ao invés de ter um 
método diferente para cada classe concreta, um método parametrizado é criado para retornar uma classe 
concreta  diferente.  O cliente  chama um método  e  passa  um parâmetro  para  determinar  qual  classe 
concreta será instanciada.  Esse método é representado na figura 3.2. O padrão permite uma interface 
limpa, mas pode limitar a funcionalidade apresentada em cada um dos produtos porque todos eles devem 
obedecer à mesma interface.



Figura 3.2 – Diagrama de classe para o Padrão Factory Method

Factory – define a interface de objetos que o factory method cria.

ConcreteFactory – implementa a interface de Factory.

Creator – Declara o factory method o qual retorna um objeto do tipo Factory.  Creator pode também 

definir  uma  implementação  por  omissão  do  método  factory  que  retorna  por  omissão  um  objeto 

ConcreteProduct.

ConcreteCreator – redefine o factory method para retornar a uma instância de um ConcreteFactory.

 O padrão factory method deve ser usado quando (GAMMA, 2000):

Ø      uma classe não pode antecipar a classe de objetos que deve criar;

Ø      uma classe quer que suas subclasses especifiquem os objetos que criam;

Ø      classes  delegam responsabilidade  para uma dentre  várias  subclasses  auxiliares,  e 

você quer localizar o conhecimento de qual subclasse auxiliar que é a delegada.

 

 

3.3. Padrão Singleton
 

O padrão Singleton assegura que somente uma única instância de uma classe é criada.  Todos os 

objetos que usam uma instância daquela classe, usam a mesma instância.   A classe fornece um ponto 

global de acesso para a mesma.
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É importante para algumas classes ter uma, e apenas uma instância.  Uma variável global torna 

um objeto acessível, mas não impede de se instanciar múltiplos objetos.  Uma solução melhor seria tornar 

a própria classe responsável por manter o controle da sua única instância.  A classe pode garantir que 

nenhuma outra instância seja criada (pela interceptação das solicitações para criação de novos objetos), 

bem como pode fornecer um meio para acessar sua única instância.  

GAMMA  (2000),  o  autor  do  livro  “Padrões  de  Projeto”,  garante  todos  esses  conceitos  na 

implementação em C, ou C++.  Já os programadores de VB, concordam que este é um poderoso padrão 

para compartilhar um recurso entre múltiplos clientes, mas, no entanto, identificaram que não existe uma 

elegante e segura implementação para o VB.  Uma vez que o VB oculta todos os detalhes dos objetos 

instanciados e mantém a contagem das referências dos objetos, o VB não tem como implementar o padrão 

singleton como ele é descrito anteriormente.  Mas mesmo com esta limitação, existem muitas aplicações 

que podem beneficiar-se com a implementação do padrão singleton.

Para ilustrar o padrão singleton, consideremos qualquer coisa implementada atualmente dentro 

de um módulo global.  Pode-se usá-lo para armazenar uma conexão ao banco de dados global ou para 

fornecer conexão adaptada aos clientes.  O poder do módulo global é que as variáveis dentro dos módulos 

globais são esculpidas para a aplicação, e que todos os clientes podem referenciar as variáveis ou métodos 

sem instanciar  uma  nova  classe.  O ponto  fraco  dos  módulos  globais  é  que  eles  não  podem expor 

variáveis públicas ou métodos em um ActiveX DLL ou ActiveX EXE.  

A figura 3.3 dá o diagrama de classe para o padrão,  mostrando também que a aplicação do 

padrão não é tão difícil de ser implementada.

Figura 3.3 – Diagrama de classe para o Padrão Singleton

Singleton –  define  uma operação  Instance  que  permite  aos  clientes  acessarem sua  única  instância.  

Instance é uma operação de classe.  Pode ser responsável pela criação da sua própria classe.

O padrão Singleton deve ser usado quando (GAMMA, 2000):

Ø      deve haver apenas uma instância de uma classe, e essa instância deve dar acesso aos 

clientes através de um ponto bem conhecido;
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Ø      a única instância tiver de ser extensível através de subclasses, possibilitando aos 

clientes usarem uma instância estendida sem alterar o seu código.

 

 

3.4. Padrão Builder
 

O  padrão  builder  é  mais  bem  utilizado  quando  se  quer  representar  objetos  complexos  em 

múltiplos  formatos.  A  interface  que  constrói  o  produto  é  separada  de  sua  implementação.  Como 

resultado, a mesma interface pode ser usada para construir diferentes tipos de produtos.   No exemplo 

citado no capítulo 6 sobre importação de arquivos para um formato diferente, pode ser visto que o padrão 

builder  poderia  ter  usado  o  arquivo  .txt  para  gerar  qualquer  outro  formato,  como por  exemplo  um 

relatório HTML ou uma planilha do Excel.  O padrão define uma interface para construção de objetos 

fora do arquivo texto e criar múltiplas implementações.  Os clientes de seu componente apenas têm que 

conhecer  uma interface.  Ao mesmo tempo,  pode-se  adicionar  tantas  implementações  desejadas.  Ao 

separar  a  interface  do objeto builder  de  sua  implementação,  o  padrão builder  permite  que  você crie 

múltiplas implementações e ainda mantém as coisas simples para objetos clientes.  A figura 3.4. mostra 

como o padrão builder é ótimo para produzir objetos complexos devido ao fato de fornecer a habilidade 

de configurar o produto final ao controlar o processo de construção.

Figura 3.4 – Diagrama de Classe para o Padrão Builder

Buider – especifica uma inteface abstrata para criação de partes de um objeto-produto.

ConcreteBuider – constrói e monta partes do produto pela implementação da interface de Buider.
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Director – constrói um objeto usando a interface de Buider.

Product – representa o objeto complexo em construção.  ConcreteBuider constrói a representação interna 

do  produto  e  define  o  processo  pelo  qual  ele  é  montado.  Inclui  classes  que  definem  as  partes 

constituintes, inclusive as interfaces para a montagem das partes no resultado final.

O padrão builder deve ser usado quando (GAMMA, 2000):

Ø      o algoritmo para criação de um objeto complexo for independente das partes que 

compõem o objeto e de como elas são montadas;

Ø      o processo de construção permitir  diferentes  representações  para o  objeto que  é 

construído.

3.5. Padrão Prototype
 

O padrão prototype permite um objeto criar objetos customizados sem conhecer suas classes ou 

qualquer detalhe de como cria-los.  O padrão especifica os tipos de objetos a serem criados usando uma 

instância protótipo e cria novos objetos pela cópia deste protótipo.  

A solução que o padrão prototype utiliza para parametrizar as instâncias, é criar uma classe 

“Gráfico”,  por  exemplo,  e  copiando  uma  instância  de  sua  subclasse.  Esta  instância  é  chamada  de 

protótipo (prototype).  A classe Mãe é parametrizada pelo protótipo que ela deveria clonar e acrescentar 

ao documento.  Se todas  as  subclasses da classe “Gráfico” suportarem uma operação clone,  então a 

subclasse pode clonar qualquer tipo de objeto. A figura 3.5 ilustra o método utilizado para aplicar o 

padrão prototype através do diagrama de classe.
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Figura 3.5 – Diagrama de classe para o Padrão Prototype

Prototype – declara uma interface para clonar a si próprio.

ConcretePrototype – implementa uma operação para clonar a si próprio.

Cliente – cria um novo objeto solicitando a um protótipo que clone a si próprio.

O padrão  Prototype  deve  ser  usado quando um sistema for  independente  de  como os  seus 

produtos são criados, compostos e representados; e (GAMMA, 2000):

Ø      quando  as  classes  a  instanciar  são  especificadas  em  tempo  de  execução,  por 

exemplo, por carga dinâmica; ou

Ø      para  evitar  a  construção  de  uma  hierarquia  de  classes  de  fabricas  paralela  à 

hierarquia de classes de produto; ou

Ø      quando as instâncias de uma classe puderem ter uma dentre poucas combinações 

diferentes  de  estados.  Pode  ser  mais  conveniente  instalar  um  número  correspondente  de 

protótipos e cloná-los ao invés de instancias a classe manualmente, cada vez com um estado 

apropriado.

 

 

3.6. Conclusão
 

Decidir qual é o melhor padrão de criação a ser aplicado é complicado.  Isso depende muito do 

problema, e da solução que pode ser gerada.  As vezes o Factory Method pode ser o melhor padrão pois 

ele torna um projeto mais adptável e apenas um pouco mais complicado.  Os outros padrões requerem 

novas classes, enquanto que o factory method exige somente uma nova operação.  

Contudo, projetos que usam Abstract Factory, Protoype ou builder são ainda mais felxíves do 

que os que usam o Factory Mehrod, porém, eles são bem mais complexos.  Por isso, deve ser feita uma 

análise séria e completa do problema para se saber qual, ou quais  tipos de padrões devem ser escolhidos 

para serem aplicados na solução de do mesmo.



 

 

 

 

4. PADRÕES ESTRUTURAIS
 

São  padrões  que  descrevem como os  objetos  interagem entre  si.  Os  padrões  estruturais  se 

preocupam com a forma como classes e objetos são compostos para formar estruturas maiores.  

Os padrões estruturais de classes utilizam a herança para compor interfaces ou implementações.  

Os  padrões  estruturais  de  objetos  descrevem  maneiras  de  compor  objetos  para  obter  novas 

funcionalidades.  A flexibilidade obtida pela composição de objetos provém da capacidade de mudar a 

composição em tempo de execução, o que é impossível com a composição estática de classes.

Neste capítulo, será visto que os padrões estruturais estão relacionados entre si de alguma forma.  

Estes padrões são importantes, pois quando se tem uma boa estrutura criada em um projeto, com certeza 

esta estrutura deve ser utilizada em outros programas para atingir a mesma performance. 

Dentre os padrões estruturais estão focados os padrões bridge, adapater, composite, decorator,  

facade, flyweight e proxy, os quais dão aos desenvoledores, uma forma para se reutilizar qualquer tipo de 

estrutura criada.

 

4.1. Padrão Bridge
 

O padrão Bridge permite que se possa separar uma interface de sua implementação.  Deve-se 

usar o padrão bridge quando se quer variar a implementação de um método específico em tempo de 

execução  e  não  quer  que  o  código  cliente  seja  recompilado.  Ele  permite  que  se  padronize  uma 

implementação  em  várias  classes  direcionando  todas  as  classes  de  interface  para  um  objeto  de 

implementação.

Em um padrão bridge, uma tarefa é realizada por dois objetos diferentes:

Ø      Objeto interface: oferece as propriedades e métodos públicos pra o programa que o 



chamou.

Ø      Objeto implementation: que realmente executa a tarefa.

Há três tipos de implementações do bridge (GRIVER, 2000):

1) Bridges de referência: é implementada atribuindo ao objeto interface uma propriedade que 

contém uma referência ao objeto implementation. Isto permite modificar a implementação em tempo de 

execução, mas acessar somente um objeto implementation de cada vez.  O acesso à implementação é feito 

através de uma linha de código semelhante a esta:

objImplementation.Execute( ) - (código em Lótus Script)

2) Bridges múltiplas: é uma bridge de referencia que usa um array membros de referências de 

objetos  implementation.  Isto  permite  que  a  interface  chame  várias  implementações,  tenha  uma 

propriedade ou um mecanismo para calcular o índice da implementação usado no momento.  Abaixo 

segue um exemplo de um código em Lótus Script para o padrão bridge:

for each Implementation in Implementations
         Implementation.Execute( )

next

3)  Bridges  de  agregação: semelhante  a  uma  bridge  de  referência,  exceto  que  o  objeto 

implementation é filho do objeto interface.  O código de exemplo é  igual ao código dado na bridge 

múltipla.

Como mostra a figura 4.1, um padrão bridge simplesmente delega a responsabilidade de uma 

classe para outra.  Isto permite que se modifique a implementação em tempo de execução.

Figura 4.1 – Diagrama de Classe para o Padrão Bridge

Abstraction  –  define  a  interface  da  abstração,  e  mantém  uma  referência  para  um  objeto  do  tipo 
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Implementor.

Implementor  –  define  a  interface  para  as  classes  de  implementação.  Esta  interface  não  precisa 

corresponder exatamente à interface de Abstracion; de fato, as duas interfaces podem ser bem diferentes.  

ConcreteImplementor – implementa a interface de Implementor e define sua implementação concreta.

O padrão Bridge deve ser usado quando (GAMMA, 2000):

Ø      É desejado evitar um vínculo permanente entre uma abstração e sua implementação.  

Isto pode ocorrer, por exemplo, quando a implementação deve ser selecionada ou mudada em 

tempo de execução.

Ø      Mudanças da implementação de uma abstração não deveria ter  impacto sobre os 

clientes; ou seja, o código dos mesmos não deveria ser recompilado.

Ø      Tem-se uma proliferação de classes.  Isso indica necessidade de separar um objeto 

em duas partes.  

Ø      Deseja-se compartilhar uma implementação entre múltiplos objetos e este fato deve 

estar oculto do cliente.

 

 

4.2. Padrão Adapter
 

O padrão adapter permite que um objeto cliente chame um objeto servidor mesmo que o objeto 

servidor tenha uma interface não reconhecida ou incompatível.  Este padrão permite que dois objetos 

incompatíveis se comuniquem usando um objeto intermediário com ambos os objetos cliente e servidor.  

Este  objeto  intermediário  delega  a  execução  das  requisições  do  cliente  para  o  objeto  servidor 

incompatível.

Um exemplo para entender melhor como funciona o padrão adapter, é imaginar que você quer 

construir  um programa que converse diretamente com uma porta COM do Windows API.  Algumas 

linguagens de programação, tem prontas DLLs, que já tem esse tipo de procedimento implementando.  

Utiliza-se então a DLL para fazer a conversão do objeto da interface cliente para a interface servidor

Uma classe adapter pode ser usada como um objeto intermediário que recebe as requisições do 

cliente, as traduz dentro de uma requisição que o servidor entenda e chama o servidor.



O padrão adpater, trabalha com um outro tipo de adapter, conhecido como two-way adaptar.  

Um two adapter é usado quando você quer que múltiplos objetos usem um objeto diferente.  Este padrão 

trabalha  em volta  deste  problema tendo a  classe adapter  implementando interfaces  múltiplas.  Sendo 

assim, o objeto servidor pode comunicar-se com clientes múltiplos que chamam diferentes interfaces.  Na 

figura 4.2 o adapter é um objeto intermediário que facilita a interação entre dois incompatíveis.

Figura 4.2 – Diagrama de Classe do Padrão Adapter

O padrão adapter deve ser usado (GAMMA, 2000):

Ø      quando se  quer  usar  uma classe  existente,  mas  sua  interface  não  corresponde à 

interface de que necessita;

Ø      quando  se  quer  criar  uma  classe  reutilizável  que  coopera  com  classes  não-

relacionadas  ou  não-previstas,  ou  seja,  classes  que  não  tenham  necessariamente  interfaces 

compatíveis;

Ø      (somente para adaptadores de objetos) quando for necessário usar várias subclasses 

existentes, porém, for impraticável adaptar estas interfaces criando subclasses para cada uma.  Um 

adaptador de objeto pode adaptar a interface da sua classe-mãe.

 

 

4.3. Padrão Composite
 

O  padrão  composite  permite  compor  objetos  em  estruturas  de  árvore  para  representarem 

hierarquias todo-parte. O padrão composite permite aos clientes tratarem de maneira uniforme objetos 

individuais e composição de objetos.

O padrão composite pode ser usado em muitas aplicações.  A maioria dos pacotes gráficos usa 

um padrão composite para representar objetos em uma tela.  Desenhe algumas linhas usando o Microsoft 

Word e então as agrupe.  O conjunto de linhas age como um objeto único.  Este agrupamento representa 

um objeto composite contendo diversas linhas.  A figura 4.3 representa a aplicação do padrão composite.
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Porém, há um problema com esta abordagem: o código que usa estas classes deve tratar objetos 

primitivos e objetos-recipientes de modo diferente, mesmo se na maior parte do tempo o usuário os trata 

de forma idêntica.  Ter que distinguir entre estes objetos torna a aplicação mais complexa.  

 

Figura 4.3 – Diagrama de Classe para o Padrão Composite

Component – declara a interface para os objetos na composição; implementa comportamento por falta 

para a interface comum a todas as classes, conforme apropriado;

Leaf – define comportamentos para objetos primitivos na composição.

Composite – define comportamento para componentes que têm filhos; armazena os componentes filhos; 

implementa as operações relacionadas com os filhos presentes na interface do Component.

Client – manipula objetos na composição através da interface de Component.

O padrão composite deve ser usado quando (GAMMA, 2000):

Ø      for necessário representar hierarquias todo-parte de objetos;

Ø      for  necessário  que  os  clientes  sejam  capazes  de  ignorar  a  diferença  entre 

composições de objetos individuais.  Os clientes tratarão todos os objetos na estrutura composta 

de maneira uniforme.
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4.4. Padrão Decorator
 

O padrão decorator é uma alternativa muito mais flexível para implementação de herança.  Com 

a herança, se a funcionalidade foi adicionada a uma classe, então todas as sua subclasses herdariam esta 

funcionalidade.  Isto cria uma hierarquia inflexível que não é aplicável a todas as circunstâncias.  Ao 

contrário,  o  padrão  decorator  permite  responsabilidades  adicionais  para  designar  um  objeto  sem 

subclasse.  

A figura 4.4 mostra como o decorator fornece uma alternativa para a implementação da herança 

ao permitir que um objeto decorator adicione funcionalidade dinamicamente para outro objeto.  Ele faz 

isto  sem  modificar  a  interface  do  objeto  original.  Outro  benefício  do  padrão  decorator  é  que  a 

funcionalidade pode ser adicionada ou removida do objeto sem modificar o código do objeto decorado.

Figura 4.4 – Diagrama de classe para o Padrão Decorator

Component – define a interface para objetos que podem ter responsabilidades acrescentadas aos mesmos 

dinamicamente.

ConcreteComponent – define um objeto para o qual responsabilidades adicionais podem ser atribuídas.

Decorator – mantém uma referência para um objeto Component e define uma interface que segue a 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_i1041" type="#_x0000_t75" style='width:291pt;height:237.75pt'>
 <v:imagedata src="./mono2022001_arquivos/image027.wmz" o:title=""/>
</v:shape><![endif]-->



interface de Component.

ConcreteDecorator – acrescenta responsabilidades ao componente.

O padrão decorator deve ser utilizado em qualquer momento em que for necessário adicionar 

funcionalidade em um objeto, sem afetar outros objetos.

Um exemplo ilustrativo desse conceito está aplicado no Windows Media Player no Windows 

2000.  Nele se tem a opção de escolher interfaces variadas para o programa.  Porém, quando a interface é 

alterada, a funcionalidade continua a mesma, o que se tem de opções em uma interface, tem-se em todas 

as outras.

 

 

4.5. Padrão Facade
 

O padrão facade fornece uma interface unificada para um conjunto de interfaces em subsistema.  

Ele define uma interface de nível mais alto que torna o subsistema mais fácil de ser usado.  

Como a figura 4.5 ilustra a seguir, muitos sistemas fornecem seus serviços através de múltiplos 

subsistemas ou através de chamadas a procedimentos múltiplos.  Para que os clientes usem os serviços 

desses  sistemas,  eles  têm  que  estar  familiarizados  com  a  complexidade  de  seus  subsistemas  e 

procedimentos.

 

                                                                               Classes Cliente
 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                   Classes do
                                                                                                    subsistema
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Figura 4.5 – Gráfico de um sistema sem o padrão facade.

O facade protege os clientes da complexidade dos subsistemas fornecendo uma interface simples 

para os clientes chamarem.  O facade, por sua vez, faz a chamada necessária para seus constituintes para 

fornecer o serviço.  A figura 4.6 mostra a aplicação do padrão.

 

                                                                               Classes Cliente

Facade

 

 

 

 

                                                                                           Classes do

                                                                               C      subsistema

Figura 4.6 – Gráfico de um sistema usando o padrão facade.

As próprias linguagens de programação, Delphi, Visual Basic, Java Script são um facade para o 

sistema operacional windows.  Quando se cria formulários, controles, menus ou dispõem de alguns, eles 

não precisam saber  qual  API kernel  chamar ou como converter  tipos  de dados.  A única coisa a  se 

considerar, é saber como usar cada ambiente de programação que age como um facade para o Windows 

API.  A figura 4.7 ilustra os conceitos mencionados.
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Figura 4.7 - Diagrama de classe para o Padrão Facade

Facade –  conhece quais as classes do subsistema responsáveis pelo atendimento de uma solicitação; 

delega solicitações de clientes a objetos apropriados do subsistema.

Classes  de  subsistema  –  implementam a  funcionalidade  do  subsistema;  encarregam-se  do  trabalho 

atribuído a elas pelo objeto facade; não tem conhecimento do facade, isto é, elas não mantêm referências 

para a mesma.

O padrão facade deve ser usado quando (GAMMA,2000):

Ø      for necessário uma interface simples para um subsistema complexo.  Os subsistemas 

se tornam mais complexos à medida que evoluem.  A maioria dos padrões, quando aplicados, 

resulta  em mais e  menores  classes.  Isto  torna o subsistema mais  reutilizável  e  mais fácil  de 

customizar,  porém,  ele  também  se  torna  mais  difícil  de  usar  para  aqueles  clientes  que  não 

necessitam customizá-lo.  Um facade pode fornecer, por omissão, uma visão simples do sistema, 

que é boa o suficiente para a maioria dos clientes.  Somente os clientes que necessitam maior 
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customização necessitarão olhar além do facade.

Ø      existirem muitas dependências entre os clientes e as classes de implementação de 

uma abstração.  Quando se introduz um facade para desacoplar o subsistema dos clientes e de 

outros subsistemas, está promovendo a independência e portabilidade dos subsistemas.

Ø      quando for necessário estruturar em camadas seus subsistemas.  Use uma facade para 

definir o ponto de entrada para cada nível de subsistema.  Se os subsistemas são independentes, 

então você pode simplificar as dependências entre eles fazendo com que se comuniquem uns com 

os outros exclusivamente através do facade.

 

4.6. Padrão Flyweight
 

O padrão flyweight  fornece um método para agrupar  e  compartilhar  um grande  número de 

contextos.  Ele permite que um objeto único seja usado em vários contextos simultaneamente. Este padrão 

permite que os desenvolvedores desenhem aplicações de uma visão orientada ao objeto sem o custo de 

instanciar um grande número de objetos, o que poderia ser proibitivo e ineficiente.

Um editor de texto por exemplo, tem recursos para formatação e edição de textos que são, até 

certo ponto, modularizados.   Os editores orientados a objeto, normalmente não chegam a usar objetos 

para cada caractere no documento, pois gerariam muitas instancias diferentes causando inflexibilidade ao 

programa. 

O padrão flyweight no exemplo anterior atua como um objeto compartilhado entre múltiplos 

contextos.  Isto quer dizer que o objeto flyweight pode existir em uma aplicação como uma instância 

única, mas pode representar objetos diferentes sob diferentes condições.

O flyweight efetua este reuso dos objetos em tempo de execução ao dividir o estado de um 

objeto em duas categorias, intrinsic state e extrinsic state.  A intrinsic state é qualquer estado que pode ser 

compartilhado por  múltiplos contextos.  O extrinsic  state  é  um estado específico de contexto.  É um 

estado que não pode ser compartilhado por múltiplos contextos. 

Imagine uma aplicação onde o usuário pode desenhar milhares de retângulos de uma vez.  Se for 

instanciado um objeto para cada retângulo desenhado, ocuparia muita memória, colocando em risco a 

performance da aplicação, pois haveria vários objetos instanciados.  Quando é removido o extrinsic state 

dos  objetos,  é  preciso  determinar  se  alguns  objetos  compartilhados  podem  substituir  objetos 

remanescentes.  Sendo assim,  o  exemplo dos retângulos  ilustra  claramente o que isto  quer  dizer.  O 



extrinsic state do retângulo, seria a posição, suas propriedades do topo, lado esquerdo, altura e largura.  

Isto poderia ser armazenado em um array e passado dentro de apenas um objeto retângulo instanciado, 

onde quer que o retângulo seja movido e mudado.   Com isso, a aplicação apenas tem que instanciar um 

objeto, ao invés de centenas.  A figura 4.8 mostra como é feita a aplicação do padrão flyweight.

Figura 4.8 – Diagrama de classe para o padrão Flyweight

Flyweight –  define a interface que todos os flyweights concretos implementarão.  O objeto flyweight 

define como o extrinsic state é passado para os objetos ConcreteFlyweight.  

ConcreteFlyweight – adiciona uma variável de memória privada ao intrinsic state.

FlyweightFactory  –  fornece  um  método  para  criar  e  gerenciar  o  grupo  de  objetos  flyweight.  O 

Flyweight retorna uma referência para um objeto existente caso exista um no grupo de objetos flyweight.  

Se não existir no grupo, ele instância um novo objeto e retorna uma referência para este.

Cliente –  armazena o extrinsic  state  dos  objetos  flyweight.  Ele  passa  este  extrinsic  state  dentro do 

flyweight onde quer que uma chamada seja feita pra um método do objeto flyweight.

O padrão flyweight deve ser usado quando (GAMMA,2000):

Ø      a aplicação precisar usar um grande número de objetos.  O uso do padrão flyweight 

reduz o número de objetos usados e, deste modo, aumenta a eficiência da aplicação.

Ø      o estado da maioria dos objetos for extrinsic (extrínseco). Para tornar o estado dos 

objetos extrinsic, você pode remover e armazenar os aspectos extrinsic nos objetos cliente que 

chamam o flyweight.  A idéia é que a remoção e armazenamento de um extrinsic state em alguma 

outra  estrutura  reduz  o  montante  total  de  armazenamento  ou  memória  usada  dentro  de  sua 
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aplicação.  

 

 

4.7. Padrão Proxy
 

O padrão proxy trabalha como um objeto delegado que intercepta as chamadas de método para 

outro objeto.  Ele age como um símbolo para um objeto que pode ser usado para controlar eficientemente 

o acesso para outro objeto.  O proxy imita o outro objeto para que o cliente, normalmente, não saiba que 

ele está se comunicando com um proxy.

Há três tipos de padrões proxy (GRIEVER, 2000): remote proxy, virtual proxy e protection 

proxy.  Esses  padrões  proxy  são  usados  em  diferentes  tipos  de  aplicações.  Muitas  das  vezes, 

programadores criam objetos COM utilizando DCOM, ou MTS, e inconscientemente, estão criando um 

objeto proxy.  

Remote proxy

No COM, a aplicação cliente faz uma chamada para um componente DCOM. O service control  

manager (SCM) do windows recebe a chamada para componente e procura pelo local do componente.  Se 

o componente estiver localizado em outro computador, a chamada é enviada para o computador do SCM.  

O SCM instancia o objeto e retorna uma referência para um objeto sutb.  Na máquina cliente, um objeto 

proxy é instanciado e uma referência para este proxy é retornada para o cliente.   Toda a comunicação 

entre o cliente e os componentes DCOM é delineada através do proxy e dos objetos stub.  O objeto proxy 

implementa a mesma interface como o objeto server, portanto o cliente não sabe que está se comunicando 

com um componente  em outro computador.  Esse  tipo de  proxy é  chamado de remote proxy (proxy 

remoto).

Virtual proxy

Esse tipo de proxy é muito usado nos produtos da Microsoft Office.  Quando é inserida uma 

figura do Corel Draw no Word, por exemplo, o que se vê é apenas uma figura bitmap.  Mas, se for dado 

dois cliques em cima da figura, ela é instanciada, e é possível edita-la utilizando os recursos que o Corel 

Draw  oferece  para  criação  de  imagens.  Um  bitmap  age  como  um  objeto  proxy.  Ele  armazena  a 

informação sobre a figura como seu tamanho e a imagem.  Este tipo de padrão é chamado de virtual 

proxy.

Protection proxy



Fornece um controle de acesso para o objeto real.  Ele pode restringir ou conceder um acesso ao 

usuário ao objeto baseado em diferentes direitos de acesso. Por exemplo, em um sistema operacional que 

utiliza o padrão, fornece um acesso protegido aos objetos do sistema operacional.

A figura 4.9 ilustra a aplicação do padrão proxy.

Figura 4.9 - Diagrama de classe para o Padrão Proxy

 

Subject – define uma interface comum para RealSubject e SubjectProxy, de maneira que um proxy possa 

ser usado em qualquer lugar em que um Real Subject é esperado.

RealSubject – Define o objeto real que o proxy representa.

SubjectProxy – mantém uma referência que permite ao proxy acessar o SubjectProxy.  Pode referenciar 

um Subject se as interfaces de RealSubject e Subject forem às mesmas. O SubjectProxy fornece uma 

interface idêntica a de Subject, de modo que o proxy possa substituir o RealSubject. E, ainda, controla o 

acesso ao objeto real e pode ser responsável pela sua criação e exclusão.

O padrão proxy é  usado onde quer  que se  precise  de um objeto para receber  o  método de 

chamada em nome de outro objeto.  Ele pode ser usado para dispor a ativação de um objeto grande ou 

abrir os arquivos antes que eles se façam necessários.  Ele também pode ser usado pra controlar o acesso 

aos objetos. 
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4.8. Conclusão
 

Como se  pode observar,  há  muitas  semelhanças  entre  os  padrões  estruturais.  Isto  acontece 

porque  os  padrões  estruturais  dependem  do  mesmo  conjunto  de  mecanismos  de  linguagem  para 

estruturação do código e dos objetos: herança simples e múltipla para padrões baseados em classes e 

composição de objetos para padrões de objetos.  Porém, as semelhanças escondem as diferentes intenções 

destes padrões.  

Estas  diferenças  são  significativas  porque  capturam  soluções  para  problemas  recorrentes 

específicos no projeto orientado a objetos.  Mas isto não significa quês estes padrões não possam ser 

combinados.  Pode-se  ter  um  proxy-decorator  que  acrescenta  funcionalidade  a  um  proxy,  ou  um 

decorator-proxy que envolve um objeto remoto.  



 

 

 

 

5. PADRÕES COMPORTAMENTAIS
 

Os  padrões  comportamentais  descrevem  como  se  pode  usar  um  objeto  para  mudar  o 

comportamento de um sistema em tempo de execução.

Os padrões comportamentais não descrevem apenas padrões de objetos ou classes, mas também 

os padrões de comunicação entre eles.  Estes padrões caracterizam fluxos de controle difíceis de seguir 

em tempo de execução.  Eles afastam o foco do fluxo de controle para permitir que concentração seja 

somente na maneira como os objetos são interconectados.

Os padrões comportamentais de classe utilizam a herança para distribuir o comportamento entre 

classes.  Já os padrões comportamentais de objetos utilizam a composição de objetos em vez da herança.  

Alguns descrevem como um grupo de objetos pares cooperam entre si para a execução de uma tarefa que 

nenhum objeto sozinho poderia executar por si mesmo.

Os padrões descritos neste capítulo que trabalham o comportamento de classes ou objetos são os 

padrões  observer,  mediator,  chain of  responsability,  command,  interpreter,  iterator,  visitor,  template  

method, hook, memento, state e strategy.

5.1. Padrão Observe
 

“O padrão observe define uma dependência de um-para-muitos entre objetos, de maneira que 

quando  um  objeto  muda  de  estado  todos  os  seus  dependentes  são  notificados  e  atualizados 

automaticamente.” (GAMMA,2000)

Este padrão permite que se crie uma interação flexível entre quaisquer objetos, permitindo que 

um  objeto  cuide  das  chamadas  do  cliente,  enquanto  decide,  em  tempo  de  execução,  quais  outras 

propriedades chamar.  

O padrão observer deve ser usado sempre que tiver um relacionamento entre um evento ou ação 

particular, muitos resultados possíveis, e não se sabe quantos objetos necessitam ser mudados.

Um exemplo para ilustrar o padrão observer, é um chat de internet.  Nele é possível enviar uma 



mensagem, e todos aqueles que estiverem conectados no momento do envio, vão receber a informação na 

sua tela, ou seja, o objeto que enviou, é capaz de notificar os outros objetos sem fazer hipóteses, ou usar 

informações de quem são estes objetos.  O objeto que envia a mensagem é chamado de subject.  Ele envia 

a informação, sem saber quem são seus observadores. A figura 5.1 representa o digrama de classe para o 

padrão observer.

Figura 5.1 – Diagrama de classe do Padrão Observer

Subject – conhece os seus observadores.  Um número qualquer de objetos Observer pode observar um 

subject. Fornece uma interface para acrescentar e remover objetos para associar e desassociar objetos 

observer.

Observer  –  define  uma  interface  de  atualização  para  objetos  que  deveriam  ser  notificados  sobre 

mudanças em um Subject.

Há duas implementações principais de observers, pull observers e push observers.  A diferença 

entre eles está em como o observer interage com seu conteúdo e como os dados são passados do conteúdo 

para o observer.

 
Pull Observers

Um pull observer é um observer ativo que obtém o estado do seu conteúdo.  O pull observer 

pode ser comparado com um evento ou times em programas que utilizam os mesmos.  

Um exemplo para ilustrar pull observer são os agentes Notes.  Estes agentes são criados para 

rodar dependendo das opções programadas para ele.  Ele pode rodar de hora em hora, uma vez ao dia 

todos os dias, ou mesmo manualmente.

Se é escolhido então um agente que irá rodar todos os dias em servidor exatamente às 02:00 

horas da manhã para enviar a uma lista de e-mails uma mensagem, ele executará a tarefa enviando os e-
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mails, independente de qualquer condição, todos os cadastrados receberão o e-mail.

Em  pull  observer  quando  um  evento  ocorre,  a  informação  mínima  segue  o  fluxo  entre  o 

conteúdo e seu observer.  O observer, então, consegue obter qualquer informação que necessite.

Push Observer

Em contraste ao pull observer, um push observer é um observador passivo que necessita que seu 

conteúdo envie mensagens de notificação para que ele realize a atualização de um cliente.  

Utilizando o mesmo exemplo dos agentes, um push observer também poderia ser executado 

mediante  a  um evento programado para  às  duas  horas  da  manhã.  Só  que a  diferença  está  entre  as 

condições estabelecidas. O agente apenas enviará e-mails de mensagem às pessoas que estejam fazendo 

aniversário naquela data.  

Um push observer é executado somente ao objeto apropriado, embora passe por todos os objetos 

para fazer a verificação.  O push observer não sabe o que fazer com a informação.  Ele somente notifica 

seus  responsáveis  sobre  a  alteração  da  informação.  É  decisão  do  cliente  escolher  como publicar  a 

informação.

 

 

5.2. Padrão Mediator
 

“Defini um objeto que encapsula a forma como um conjunto de objetos interage.  O Mediator 

promove o acoplamento fraco ao evitar que os objetos se refiram uns aos outros explicitamente e permite 

variar suas interações independentemente.” (GAMMA, 2000)

Este padrão é aplicado na janela Form do Delphi.  A janela serve para mediar os componentes 

que estão nela, controlando a interação dos objetos.  Os objetos não estão cientes um do outro, eles estão 

apenas cientes da janela form (objeto mediator) em que estão, através do qual todo tráfego anda.

O Mediator consiste de um objeto que gerencia a comunicação de um grupo complexo de 

objetos.  No  entanto,  seu  formato  específico  pode  mudar,  dependendo  da  situação.  O  mediator  é 

freqüentemente implementado como um padrão observer, onde o mediator é notificado das mudanças que 

ocorrem.  Porém, ao invés de apenas passar esta informação para seus colegas (como o observer faria), o 

mediator faz alguma coisa com a informação.  

Os mediators são muito úteis na criação de interface do usuário.  Por exemplo, quando se tem várias 



opções em um formulário que dependem uma da outra (por exemplo, desmarque opção A se opção B for 
selecionada), pode-se usar o próprio formulário como um mediador.  Cada controle permite que outros 
controles saibam que uma mudança ocorreu. Isto permite passar os controles em muitos formulários, sem 
a preocupação de que o comportamento de um afete o de outro. A figura 5.2 a seguir ilustra este conceito.

Figura 5.2 – Diagrama de classe para o Padrão Mediator

Mediator – define uma interface para comunicação com objetos de classe Colleague.

ConcreteMediator – implementa comportamento cooperativo através da coordenação de objetos de 
classe Colleague; conhece e mantém seus colegas.

Colleague classes – cada classe Collegue conhece seu objeto Mediator de outra forma; cada colega se 
comunica com o seu mediator sempre que, de outra forma, teria se comunicado com outro colega.

Colleagues enviam e recebe solicitações de um objeto Mediator.  O mediator implementa o 
comportamento cooperativo pelo direcionamento das solicitações para os colleagues apropriados.

O padrão mediator deve ser usado quando (GAMMA, 2000):

Ø      Um conjunto de objetos se comunica de maneiras bem-definidas, porém complexas.  
As interdependências resultantes são desestruturadas e difíceis de entender.

Ø      A reutilização de um objeto é difícil porque ele referencia e se comunica com muitos 
outros objetos.

 

 

5.3. Padrão Chain of Responsibility
 

A idéia deste  padrão é desacoplar remetentes e receptores fornecendo a múltiplos objetos a 

oportunidade de tratar uma solicitação.  A solicitação é passada ao longo de uma cadeia de objetos até que 

um deles a trate.
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O padrão chain of responsability separa o remetente de uma requisição de seu destinatário ao dar 

mais de um objeto a chance de gerenciar a requisição, que é passada por um grupo – ou cadeia – de 

objetos.

Como se pode ver na figura 5.3, um chain of responsability consiste simplesmente de um objeto 

que  tem  uma  referência  para  outro  com  a  mesma.  Ele  tem  métodos  que  o  permitem  apontar 

dinamicamente para o objeto seguinte da lista, e executar algumas operações.  Quando o método Execute 

é chamado, a mensagem é passada de um objeto para outro ao longo da cadeia.  Quando a mensagem é 

gerenciada, o objeto gerenciador tem a opção de um objeto, parando a cadeia (não passando a mensagem 

adiante), ou dois objetos (continuando a passar a mensagem ao longo da cadeia), desse modo permitindo 

a outros objetos agirem sobre ele.

 

Figura 5.3 – Diagrama de classe para o padrão Chain of Responsability

O método  gabagecollect() limpa as referências do objeto na parte inferior da cadeia para que 

toda a memória usada por ela seja limpa.

O padrão chain of responsability também pode ser usado para adicionar mais capacidade para 

uma rotina em uma data futura, mas não quer ter que recompilar ou modifica-la.  Pode-se ainda usar o 

padrão em um modelo de processo flexível que pode mudar de aplicação para aplicação, enquanto usa 

várias das mesmas funções básicas.

 

5.4. Padrão Command
 

O  padrão  command  encapsula  uma  solicitação  como  um  objeto,  permitindo  parametrizar 

clientes  com  diferentes  solicitações,  enfileirar  ou  fazer  o  registro  (log)  de  solicitações  e  suportar 

operações que possam, ou devam ser desfeitas.
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O padrão command dá para a requisição de procedimento uma vida própria para que esta possa 

ter seu próprio comportamento e propriedades, transformando um procedimento cliente dentro de um 

objeto. Uma vez que se pode transformar uma requisição cliente dentre de um objeto command, pode-se 

executar algumas tarefas tais como, gravar a requisição para que a ela possa ser executada mais tarde, 

manter uma lista de histórico de todas as vezes que a requisição foi chamada para que ela possa desfazer e 

refazer ações ou escreve-las em um log,  e pode ainda executar qualquer pré-processamento antes da 

requisição ser executada.

Um exemplo  de  aplicação do padrão  command está  em um browser.  Quando alguém está 

navegando na internet  em um browser,  tudo está  sendo armazenado, como se fosse um histórico de 

páginas que ele já tenha visitado.  O programa oferece o recurso de voltar em qualquer página que ele já 

tenha passado, ou mesmo avançar.  

O objeto command, então, não executa a requisição; antes ele recebe a requisição do cliente, 

executa a funcionalidade que foi designada a executar a requisição do cliente.

A figura 5.4 representa o diagrama de classe para o padrão command.

Figura 5.4 – Diagrama de classe para o Padrão Command

Command – declara uma interface para execução de uma operação.

ConcreteCommand – define uma vinculação entre um objeto Receiver e uma ação; implementa Execute 

através da invocação da(s) correspondente(s) operações no Receiver.

Cliente – cria um objeto ConcreteCommand e estabelece o seu receptor (receiver).

Receiver  – sabe  como  executar  as  operações  associadas  a  uma  solicitação.  Qualquer  classe  pode 

funcionar como um Receiver.
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O padrão command deve ser usado quando se deseja (GAMMA, 2000):

Ø      Parametrizar objetos por uma ação a ser executada.  

Ø      Especificar, enfileirar e executar solitações em tempos diferentes.  Um objeto pode 

ter um tempo de vida independente da solicitação original.  Se o receptor de uma solicitação pode 

ser representado de uma maneira independente do espaço de endereçamento, então você pode 

transferir  um objeto  command  para  a  solicitação  para  um processo  diferente  e  lá  atender  a 

solicitação.

Ø      Suportar desfazer operações.  A operação Execute() de command, pode armazenar 

estaos  para  reverter  seus  efeitos  no  próprio  comando.  A  interface  de  Command  deve  ter 

acrescentada uma operação Unexecute.  Os comandos executados sao armazenados em uma lista 

histórica.  O  nível  ilimitado  de  desfazer  e  refazer  operações  Unexecute  e  Execute, 

respectivamente.

 

 

5.5. Padrão Interpreter
 

O padrão interpreter  define uma representação de uma linguagem dada,  para sua gramática 

juntamente com um interpretador que usa representação para interpretar sentenças da linguagem.

Este padrão é melhor aplicado em sintaxes simples, porque as complexas requerem hierarquias 

de classe que são grandes e difíceis de manter no formulário de um objeto modelo.  Por exemplo, se eu 

passar uma sintaxe “Desenhar um quadrado azul”, o programa tem que ser capaz de interpretar isso, e 

montar um quadrado azul na tela.  Se essa fosse uma sintaxe muito complexa, seria bem trabalhoso passar 

tudo isso para ser feito.

O benefício do interpreter é a flexibilidade que ele fornece; ele permite adicionar facilmente 

uma nova regra de sintaxe e múltiplas implementações de uma declaração.  

Para executar essas tarefas, o interpreter toma quatro passos (GRIVER, 2000):

1 – Define uma sintaxe abstrata

2 – Analisa a declaração

3 – Constrói uma representação programática da declaração no formulário de um modelo de 



objeto.

4 – implementa a funcionalidade destinada baseado no modelo de objeto.

A figura 5.5 mostra a aplicação do padrão interpreter.

Figura 5.5 – Diagrama de classe do Padrão Intepreter

Context – contém a informação que é global ao interpretador. 

Client – constrói (ou recebe) uma árvore sintática abstrata que representa uma determinada sentença na 

linguagem definida  pela  gramática.  A árvore  sintática  abstrata  é  montada  a  partir  de  instâncias  das 

classes NonTerminalExpression e TerminalExpression.

AbstractExpression – declara uma operação abstrata Interpret comum a todos os nós na árvore sintática 

abstrata.

TerminalExpression  –  implementa  uma  operação  Interpret  associada  aos  símbolos  terminais  da 

gramática; é necessária uma instância para cada símbolo terminal em uma sentença.

NonTerminalExpression –  é necessária uma classe desse tipo para cada regra da gramática; mantém 

variáveis de instância do tipo AbstractExpression para cada um dos símbolos; implementa uma operação 

Interpret para símbolos não-terminais da gramática.

O padrão Interpreter deve ser usado quando (GAMMA, 2000):
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Ø      A gramática é simples.  Para gramáticas complexas, a hierarquia de classes para a 

gramática se torna grande e incontrolável.  Em tais casos, ferramentas tais como geradores de 

analisadores sao uma alternativa melhor.  Elas podem interpretar expressões sem a construção de 

árvores sintáticas abstratas, o que pode economizar espaço e, posssivelmente, tempo.

Ø      A eficiência  nao  é  uma  preocupação  crítica.  Os  interpretadores  mais  eficientes 

normalmente não sao implementados pela interpretaçao direta de árvores de análise sintática, mas 

pela sua traduçao para uma outra forma.  

 

 

5.6. Padrão Interator
 

O padrão iterator fornece um método para acessar seqüencialmente membros de uma coleção.  

O padrão iterator permite que um objeto agregado, tal como uma lista, forneça um meio de 

acessar seus elementos sem expor a sua estrutura interna.  Permite ainda, percorrer a lista de diferentes 

maneiras, dependendo do que se quer fazer.  E a melhor parte, é que o padrão faz isso tudo sem inflar a 

interface  da  lista  com  operações  para  diferentes  percursos,  ainda  que  possa  antecipar  aquelas  que 

necessitará. 

A idéia principal do padrão é retirar a responsabilidade de acesso e percurso do objeto lista e 

coloca-la em um objeto iterator.  

Um exemplo deste padrão, pode ser destacado no Visual Basic.  Onde o mesmo é capaz de 

trabalhar com uma coleção de objetos do mesmo tipo.  Se for utilizado, por exemplo, o next() da classe 

colection, está sendo aplicado o padrão.

O padrão  iterator  é  composto  de  um objeto  agregado com um objeto  iterator.  A interface 

mínima que é implementada no objeto iterator é FistItem, NextItem, IsDone CurrentItem, assim como 

mostra a figura 5.6.  Métodos podem ser incluídos no iterator para criar objetos mais complexos.  Alguns 

métodos normalmente incluídos são PreviousItem e LastItem, que oferecem iteração para frente e para 

trás.



Figura 5.6 – Diagrama de classe para o Padrão Iterator

Iterator – define uma interface para acessar e percorrer elementos.

ConcreteIterator  –  implementa  a  interface  de  Iterator.  Mantém o  controle  da  posição  corrente  no 

percurso do agregado.

Aggregate – define uma interface para a criação do iterator.

ConcreteAggregate  –  implementa  a  interface  de  criação  do  Iterator  para  retornar  uma instância  do 

ConcreteIterator apropriado.

O padrão Iterator deve ser usado para (GAMMA,2000):

Ø      acessar os conteúdos de um objeto agregado sem expor sa sua represntação interna;

Ø      suportar múltiplos percursos de objetos agregados

Ø      para fornecer uma interface uniforme que percorra diferentes estruturas agregadas 

(ou seja, suportar a iteração polimórfica).

 

 

5.7. Padrão Visitor
 

O padrão Visitor representa uma operação a ser executada nos elementos de uma estrutura de 
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objetos.  O Visitor permite definir uma nova operação sem mudar as classes dos elementos sobre os quais 

opera.

Sem  o  visitor,  este  tipo  de  funcionalidade  é  implementado  geralmente  pela  extensão  das 

operações requeridas por todo o modelo de objeto.  O visitor fornece um modelo mais claro e flexível, 

abstraindo as operações dos elementos do modelo de objeto e tornando-os objetos visitor.  Estes passam 

pelo modelo do objeto e realizam as operações respectivas dos elementos individuais.  Uma forma útil de 

visualizar o visitor é olhando para o modelo do objeto como a representação de um estado e o visitor 

como agente que atua em um determinado estado.  Essa abstração das operações de um modelo de objetos 

no visitor beneficia ao permitir que:

Ø      Inclua ou remova facilmente as operações sem modificar os elementos do modelo do 

objeto;

Ø      Agrupe as funções relacionadas que possam ser, de algum modo, estendidas pelo 

modelo do objeto.

Este método utilizado no padrão Visitor é demonstrado na figura 5.7 a seguir:

Figura 5.7 – Diagrama de classe para o padrão Visitor
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Visitor – declara uma operação Visit para cada classe ChildElement na estrutura do objeto.  O nome e a 

assinatura da operação identifica a  classe que envia a  solicitação Visit  ao visitante.  Isto  permite  ao 

visitante  determinar  a  classe  concreta  do  elemento  que  está  sendo visitado.  Então,  o  visitante  pode 

acessar o elemento diretamente através da sua interface específica.

VisitorA,B – implementa cada operação declarada por Visitor.  Cada operação implementa um fragmento 

do algoritmo definido para a correspondente classe de objeto na estrutura.  

ParentElement – defini uma operação Accept que aceita um visitante como um argumento.

ChildElement – implementa e uma operação Accept que aceita um visitante como um argumento.

O padrão Visitor deve ser usado quando (GAMMA, 2000):

Ø      Uma estrutura  de  objetos  contém muitas  classes  de  objetos  com interfaces  que 

diferem  e  se  deseja  executar  operações  sobre  estes  objetos  que  dependem  das  suas  classes 

concretas;

Ø      Muitas  operações  distintas  e  não-relacionadas  necessitam  ser  executadas  sobre 

objetos de uma estrutura de objetos, e você deseja evitar “a poluição” das suas classes com estas 

operações.  Visitor lhe permite manter junts oeprações relacionadas, definindo-as em uma única 

classe.  Quando a estrutura doobjeto for compartilhada por muitas aplicações, use Visitor para por 

operações somente naquelas aplicações que as necessitam;

Ø      As  classes  que  definem  a  estrutura  do  objeto  raramente  mudam,  porém,  você 

freqüentemente  deseja  definir  novas  operações  sobre  estrutura.  A  mudança  das  classes  da 

estrutura  do  objeto  requer  a  redefinição  da  interface  para  todos  os  visitantes,  o  que  é 

potencialmente oneroso.  Se as classes da estrutura do objeto mudam com freqüência, então é 

provavelmente melhor definir as operações nessas classes.

 

 

5.8. Padrão Template Method
 

O padrão Template Method defini o esqueleto de um algoritmo em uma operação, postergando 

alguns passos para subclasses.  Este padrão permite ainda que subclasses redefinam certos passos de um 

algoritmo sem mudar a estrutura do mesmo.

O padrão template method é simples, ainda que fundamental, para reutilização de código.  Ele o 



ajuda a evitar o emaranhado de códigos, padronizando primeiro os passos deste e então implementando 

cada passo individualmente.  

Um exemplo deste padrão é uma rotina de conversão de dados que tem os seguintes passos:

1 – Abrir conexões dos bancos de dados origem e destino.
2 – Limpar as tabelas do banco de dados destino.
3 – Preencher as tabelas do banco de dados destino.

4 – Fechar as conexões.

Usando o padrão, o seguinte algoritmo seria criado:

Public Function Convert()
         Openconnections 
         TruncateTables
         FillTables
         Closeconnections

End Function

Com esse exemplo, fica claro que o padrão é mais adequado quando se tem implementado um 

algoritmo definido.

A importância deste padrão está em colocar o esqueleto de um algoritmo dentro de um método.  

Passos no algoritmo transformam-se em métodos chamados a partir do template method, assim como 

ilustra a figura 5.8.  Isto mantém o algoritmo todo constante, enquanto permite que se altere o modo como 

os passos individuais são executados.

Figura 5.8 – Diagrama de Classe para o padrão Template Method

AbstractClass  –  defini  operações  primitivas  abstratas  que  as  subclasses  concretas  definem  para 
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implementar passos de um algoritmo.  Implementa um método template que defini o esqueleto de um 

algoritmo.  O  método  template  invoca  operações  primitivas,  bem  como  operações  definidas  em 

AbstractClass ou ainda outros objetos.

ConcreteClass – implementa as operações primitivas para executarem os passos específicos do algoritmo 

da subclasse.

O Padrão Template Method pode ser usado quando (GAMMA, 2000):

Ø      para implementar as partes invariantes de um algoritmo uma só vez e deixar para as 

subclasses a implementação do comportamento que pode variar.  

Ø      quando o comportamento comum entre subclasses deve ser fatorado e concentrado 

numa classe comum para evitar a duplicação de código.  

Ø      para controlar extensões de subclasses.  Você pode definir um método template que 

chama operações hook em pontos específicos, desta forma permitindo extensões somente nesses 

pontos.

 

 

5.9. Padrão Hook
 

Apesar desse padrão não estar descrito no livro GAMMA, 2000, é um padrão muito importante, 

pois é simples e flexível, onde os desenvolvedores podem usar para permitir que no futuro se implemente 

funcionalidades não globais. Um hook é simplesmente uma chamada de dentro de uma rotina para um 

procedimento implementado (uma fila de procedimentos sem qualquer código de implementação).  A 

chamada para procedimento vazio é conhecido como hook operation e o procedimento vazio é conhecido 

como  hook.  No  futuro,  os  desenvolvedores  escreverão  o  código  para  funcionalidade  não  global  no 

procedimento hook.

O valor de um hook é inteiramente dependente de onde ele é colocado.  A operação hook é 

comumente usada antes de um processo crítico começar ou após o seu término.  Ao colocar o hook antes, 

permite ao desenvolvedor trabalhar como o objeto para terminar o processo ou para executar o pré-

processamento.  Um exemplo é o evento Unload de um formulário, utilizado em algumas linguagens de 

programação.  O evento é executado antes que o processo de descarregar comece.  Como resultado, o 

desenvolvedor  trabalhando  no  formulário  tem  a  oportunidade  de  implementar  funcionalidades 

personalizadas.  Por  exemplo,  ao configurar o  parâmetro cancel  para true,  a aplicação pode avisar  o 



usuário para gravar os dados no formulário antes de descarregar ou parar o processo.  A figura 5.9 a 

seguir ilustra a representação do padrão Hook.

Figura 5.9 – Diagrama de Classe para o padrão Hook

HookObject – Serve para que os objetos cliente e server trabalhem juntos.

ConcreteHook – uma vez criado essa classe, o objeto cliente cria uma instância do hook concreto e 

configura a propriedade Hook Object do objeto server para referenciá-lo.  

ServerObject –  executa uma operação hook chamando o procedimento “Execute” de um objeto hook 

externo.   

O padrão Hook pode ser utilizado em (GRIVER,2000):

Ø      um procedimento dentro do mesmo módulo que tem a operação hook.  Esta é  a 

abordagem mais simples.

Ø      o cliente do objeto que faz a chamada hook.  Esta abordagem é implementada como 

um evento executado de um objeto cliente.  

Ø      no objeto externo.  Para implementar isto, tenha a chamada hook fora dos métodos 

vazio s de um objeto com a interface definida.
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5.10. Padrão Memento
 

O  padrão  memento  externaliza  o  estado  de  um  objeto  quando  não  pode,  ou  não  se  quer, 

sobrecarregar o objeto originador com a implementação do armazenamento e recuperação de um estado 

particular.  Muitas aplicações gravam seu estado atual para que a aplicação possa ser recuperada deste 

estado em diante. O Corel Draw, por exemplo, em suas versões mais recentes, quando ele é aberto se têm 

algumas ações que podem ser executadas antes dele ser aberto totalmente, e uma delas é abrir o último 

documento editado.  Esse é um ótimo exemplo da aplicação do padrão memento, pois o Corel armazena o 

último documento  por  ele  editado,  facilitando a  vida  de quem quase  sempre  mexe com um mesmo 

documento por muito tempo.  

Aplicações normalmente implementam este tipo de funcionalidade ao registrar um snapshot de 

seu estado atual no registry ou em algum outro arquivo externo quando ele fecha a aplicação.  Quando a 

aplicação é reiniciada, ela lê o estado e recupera-o para o que já está registrado.  O padrão memento é 

usado  nesses  casos  quando  um  objeto  (ou  grupo  de  objetos)  precisa  armazenar  seus  estados  para 

restauração ou comparação posterior, sem violar o encapsulamento. A figura 5.10 representa o digrama de 

classe para o padrão Memento.

Figura 5.10 – Diagrama de classe para o padrão Memento

Memento – armazena o estado interno do objeto Originator.  O memento pode armazenamento pouco ou 

muito do estado interno do originator, conforme necessário e segundo critérios do seu originator.

Protege contra acesso por objetos que não o originator.  Mementos têm efetivamente duas interfaces.  O 

Carataker vê uma interface estreita do memento – ele pode somente passar o memento para outros objetos 

.  o originador, diferentemente, vê uma interface larga, que lhe permite acessar todos os dados necessários 

para se restaurar ao seu estado prévio.  Idealmente, somente o originador que produziu o memento teria o 

acesso permitido ao estado interno do memento.
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Originator – cria um memento contendo uma instância do seu estado interno corrente.

Usa o memento para restaurar o seu estado interno.

Carataker – é responsável pela custódia do memento.  Nunca opera ou examina os conteúdos de um 

memento.

Embora se possa implementar facilmente a funcionalidade do tipo memento, tendo o objeto originator 
gravando, gerenciando, e recuperando seu próprio estado, este processo de auto-recuperação tem 
desvantagens.  Por exemplo:

Ø      O originator pode não registrar seu estado porque ele não tem consciência suficiente 

de seu ambiente para determinar que o estado precisa recuperar ele mesmo;

Ø      O originator pode se tornar inchado com a funcionalidade de memento periférico. 

Como resultado, o objeto contém muitos outros objetos e métodos que estão lá apenas para lidar 

com  o  gerenciamento  de  estado.  Esses  objetos  e  métodos  extras  podem  confundir  um 

desenvolvedor que vê mais capacidades no objeto do que são necessárias.

Para  suavizar  esses  perigos,  é  delegada  a  responsabilidade  de  gerenciamento  da  gravação e 

recuperação do estado para um objeto caretaker dedicado.  Isto mantém o código memento no originator 

com o mínimo e uma vez que o trabalho do caretaker é disparar a gravação e recuperação do estado, ele 

pode ser designado para unir o ambiente na medida em que ele sabe quando disparar uma gravação ou 

recuperação.

O padrão Memento deve ser usado quando (GAMMA, 2000):

Ø      uma instância  de  estado de um objeto deve  ser  salvo de maneira  que possa ser 

restaurado mais tarde;

Ø      uma interface direta para obtenção do estado exporia detalhes de implementação e 

romperia o encapsulamento do objeto.

 

 

5.11. Padrão State
 

A idéia do padrão state é permitir a um objeto alterar seu comportamento quando o seu estado 



interno  muda.  O  objeto  parecerá  ter  mudado  sua  classe.  Ele  fornece  uma  forma  de  alterar  o 

comportamento de um objeto onde quer que o estado do objeto mude.  Para realizar isto, o objeto delega 

seu comportamento para englobar objetos com estado específicos.  O padrão state pode ser usado em 

qualquer aplicação onde um comportamento do objeto depende do estado do objeto.  

Um exemplo para entender melhor o padrão state, é o Rational Rose, um programa usado para 

criar  diversos  tipos  de  diagramas.  Ele  permite  criar  diagramas de classe,  diagrama de caso  de  uso, 

diagramas de intereção, entre outros.  O programa se comporta de acordo com o estado que ele esteja, ou 

seja, se tiver selecionado para criar diagrama de interação, o programa disponibilizará apenas opções que 

estão  relacionados  com  o  mesmos,  se  o  estado  muda  (tipo  de  diagrama),  todas  as  opções  mudam 

automaticamente.

O padrão state é ideal para separar a complexibilidade que freqüentemente existe com o código 

que transita entre vários estados.  A figura 5.11 representa o digrama de classe para o padrão state.  Ele 

fornece um mecanismo para escalar o estado de máquinas desde que o código para cada estado esteja 

isolado dentro de seu próprio objeto.

Figura 5.11 – Diagrama de classe para o Padrão State

Context – fornece uma interface para o cliente acessar os métodos do objeto state atual e mantém uma 

referência atual. 

State – define uma interface para encapsulamento associado com um determinado estado Context.

ConcreteState Subclasses – cada subclasse implementa um comportamento associado com um estado do 

Context.

O padrão State de ser usado quando (GAMMA, 2000):

Ø      O  comportamento  de  um objeto  depende  do  seu  estado  e  ele  pode  mudar  seu 

comportamento em tempo de execução, dependendo desse estado;

Ø      Operações têm comandos condicionais grandes, de várias alternativas, que dependem 
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do  estado  do  objeto.  Este  estado  é  normalmente  representado  por  uma  ou  mais  constantes 

enumeradas.  Freqüentemente, várias operações conterão esta mesma estrutura condicionada.  O 

padrão State coloca cada ramo do comando adicional em uma classe separada.  Isto lhe permite 

tratar o estado do objeto como um objeto propriamente dito, que pode variar independentemente 

de outros objetos.

 

5.12. Padrão Strategy
 

O  padrão  strategy  define  uma  família  de  algorítimos  dentro  de  objetos  individuais  que 

compartilham  uma  interface  comum  para  que  os  objetos  possam  ser  usados  intercambiavelmente, 

permitindo que o algoritmo varie independemente dos clientes que o utilizam.  Uma família de algoritmos 

é um grupo de cálculos que ajuda a resolver alguns problemas de diferentes maneiras.  

Uma  forma  interessante  de  pensar  sobre  o  padrão  strategy  é  que  ele  é  a  metade  da 

implementação  do  padrão  bridge.  Lembrando  de  que  o  padrão  bridge  executa  a  separação  de  uma 

interface  de  implementação  tendo o  cliente  unido  à  interface  e  usa  uma das  famílias  de  objetos  de 

implementação.  O strategy segue este tema e transforma cada membro da família de algoritmos dentro de 

um objeto de implementação. 

No  padrão  strategy  pode-se  usar  módulos  mais  simples  ao  invés  de  procedimentos 

parametrizados densos, lembrando que isso também pode ter uma desvantagem, pois haverá um aumento 

no  número  de  objetos  no  sistema.  Usando  o  padrão  strategy  pode-se  facilmente  incluir  ou  excluir 

estratégias específicas em um sistema, e pode-se ainda adicionar novas estratégias com um mínimo de 

modificações para o cliente e nenhuma modificação nos objetos server.  A figura 5.12 ilustra através do 

diagrama de classe para o padrão a idéia da funcionalidade do padrão.



Figura 5.12 – Diagrama de classe para o Padrão Strategy

Strategy – define uma interface comum para todos os algoritmos suportados.

Subclasses Strategy – implementa o algoritmo usando a interface do Strategy.

O padrão Strategy deve ser aplicado quando (GAMMA, 2000):

Ø      Muitas classes relacionadas diferem somente no seu comportamento.  As estratégias 

fornecem uma maneira de configurar uma classe com um, dentre muitos comportamentos;

Ø      Necessita-se de variantes de um algoritmo.  Por exemplo, poder definir algoritmos 

que refletem diferentes soluções de compromisso entre espaço e tempo.  As estratégias podem ser 

usadas quando estas variantes são implementadas como uma hierarquia de classes de algoritmos. 

 

 

5.13. Conclusão
 

A  maioria  dos  padrões  comportamentais  tem  dois  tipos  de  objetos:  os  novos  objetos  que 
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encapsulam  o  aspecto  e  os  objetos  existentes  que  utilizam  os  novos  objetos.  Geralmente,  a 

funcionalidade de objetos novos seria uma parte integrante dos objetos existentes, se não fosse pelo uso 

do padrão.

Quando um aspecto de um programa muda freqüentemente, os padrões comportamentais são 

usados para definir um objeto que encapsula aquele aspecto.  Então, outras partes do programa podem 

colaborar com objeto sempre que elas dependam daquele aspecto.  Os padrões normalmente definem uma 

classe abstrata que descreve o objeto encapsulador, e o padrão deriva seu nome desse objeto.

Como visto, os padrões comportamentais são os mais complexos e difíceis de serem aplicados 

dos  padrões  vistos.  Porém,  são tão importantes  quantos  quaisquer  outros  padrões  mencionados.  As 

aplicações que utilizam das soluções propostas pelos padrões comportamentais  tendem, com certeza, 

serem muito mais flexíveis e dinâmicas.



 

 

 

 

6. CARACTERIZANDO PADRÕES DE 
PROJETO

 

Muitas  aplicações  feitas  que  utilizamos  atualmente  aplicam  diversos  padrões  descritos  nos 

capítulos  anteriores.  Algumas  vezes  os  padrões  são  utilizados,  mesmo  que  inconscientemente,  nas 

aplicações  para  gerar  uma  performance  e  flexibilidade  nas  mesmas.  Vários  programas  tais  como, 

Microsoft Word, Excel, Corel Draw, Winamp, vários jogos, e outras aplicações que talvez nem sejam tão 

conhecidas por todos, apresentam claramente o uso de um ou vários padrões.

A idéia  deste  capítulo  então,  é  descrever  projetos,  aplicações  que  já  estão  prontas,  e  tentar 

chamar a atenção do leitor para os padrões que surgiram nos mesmos.  Os padrões serão descritos em 

algumas das aplicações citadas acima, sendo que cada padrão terá um exemplo particular.

 

6.1. Padrão Builder
 

Imagine um arquivo *.txt com vários tipos de dados como por exemplo código, nome endereço e 

salário de um funcionário de uma empresa qualquer.  Esses dados são guardados no arquivo de forma 

estruturada para que se possa ter um melhor controle sobre os mesmos.  A empresa então decide que os 

dados contidos no arquivo devem estar disponíveis para que cada funcionário possa visualizar seu salário 

mensalmente.  

Neste  exemplo,  o  melhor  caminho seria  utilizar  o  padrão  builder.  A tarefa  será  pegar  um o 

arquivo .txt que armazena os dados, e transforma-lo em um outro arquivo que possa armazenar os dados 

de forma estruturada, garantindo que o funcionário tenha acesso apenas ao seu salário.  Um formato de 

arquivo que pode ser usado seria um documento Notes.  O mesmo leria os dados do arquivo, e importaria 

cada linha do arquivo .txt para um documento Notes gerando assim, vários documentos na base de dados.  

Sendo assim, o funcionário poderia então ter acesso à seu salário todos os meses.



 

 

6.2. Padrão Prototype
 

Um exemplo bem interessante para se demonstrar o uso do padrão prototype é o programa de 

criação de DER (Diagrama de Entidade Relacionamento). O programa foi construído para customizar um 

framework geral para qualquer DER a ser criado, acrescentando novos objetos a partir da paleta Erwin 

Toolbox, como mostra a figura 6.1, a qual possui os componentes necessários para a criação de qualquer 

objeto do DER. 

Figura 6.1 – Paleta para adicionar objetos do programa Erwin

O usuário pode clicar em qualquer ferramenta da paleta para inserir um objeto da mesma na “área 

branca” do programa.  Ou pode ainda, utilizar a ferramenta de seleção para mover pra cima, pra baixo, ou 

para qualquer posição deseja, um objeto já inserido, alterando assim sua posição.  O a figura 6.2 ilustra 

um exemplo de objetos criados pelo Erwin. Quando cada um do objeto do mesmo tipo foram criados,  

eles tinhas as mesmas características, o mesmo protótipo.

Figura 6.2 - Exemplo de um DER construído no Erwin.

O Erwin cria seus objetos, sendo que ao criar a instância de um objeto ele vem com os seus 

atributos pré-definidos.  As alterações dos mesmos podem ser feitas a qualquer momento, o que não muda 
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é a criação os atributos na hora que o objeto está sendo instanciado, pois o protótipo para um objeto é 

sempre o mesmo para o objeto da mesma classe.

 

 

6.3. Padrão Adapter
 

Um exemplo  da  aplicação  deste  programa  é  observado  em quase  todos  os  programas  que 

utilizamos.  Todos os programas do Office 2000, do Corel Draw, dentre vários outros, onde se tem a 

opção de enviar para a impressora, um arquivo ou uma imagem para ser impressa.  A impressora é um 

periférico, e quem faz a comunicação entre o programa e a impressora, é um objeto do tipo Adapter.  A 

interface  do  Windows  permite  trabalhar  diretamente  com  este  periférico  sem  ter  o  trabalho  de 

implementar  isso.  Quando  se  é  construído  programas  utilizando  este  recurso,  a  única  tarefa  é 

implementar o código para chamar a interface do Windows (adapter) para então fazer a comunicação 

entre os mesmos.

 

 

6.4. Padrão Decorator
 

Um bom exemplo para ilustrar o padrão Decorator é imaginar uma área onde possa ser exibido um texto 
qualquer. Imagine um objeto que será chamado ÁreaDeTexto, onde é exibido o texto na janela.  Essa 
janela não tem barra de rolamento, porque nem sempre é necessário.  Quando for preciso, pode-se usar 
um ScrollDecorator para acrescentá-las.  A figura 6.3 mostra como os decorators são compostos com 
ÁreaDeTexto para produzir o resultado esperado. 

                           ScrollDecorator                 

                ÁreaDeTexto

                             componente

 

Figura 6.3 – Diagrama do objeto ÁreaDeTexto com o objeto ScrollDecorator

A classe ScrollDecorator é subclasse de Decorator, uma classe abstrata destinada a componentes visuais 
que decoram outros componentes visuais. Para ficar mais ilustrativo, a figura 6.4 demonstra como ficaria 
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o diagrama para este exemplo.

Figura 6.4 – Diagrama de classe para o exemplo do Padrão Decorator

O aspecto importante deste padrão é que ele permite que decorators apareçam em qualquer lugar 

no qual possa aparecer um componente visual. Desse modo, os clientes em geral não podem distinguir 

entre um componente que foi aplicado o padrão decorator, e um que utilize outro método.

 

 

6.5. Padrão Flyweight
 

Esse padrão pode ser visto em vários programas de jogos.  Em um jogo, por exemplo, de naves 

espaciais, que tem que enfrentar obstáculos para chegar em um destino qualquer, pode ser usado o padrão 

flyweight para adicionar flexibilidade e performance ao jogo.

Um tipo de obstáculo são asteróides que as naves enfrentam.  Do inicio até o final do jogo vão 

aparecer muitos asteróides.  Com o padrão flyweight será instanciado somente 3 objetos para variar o 

tamanho e a forma dos Asteróides.  Esses atributos estarão guardados no estado intrinsic state do objeto.  

O que irá variar é apenas a velocidade, localização e a direção dos asteróides, atributos os quais estão 

sendo feitos do extrinsic state do objeto.  

Aplicando essa forma de projeto para esse jogo, a aplicação é capaz de administrar um grande 

número de contextos com apenas três objetos instanciados.
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6.6. Padrão Observer
 

O observer é um padrão muito útil, e está sempre fazendo a verificação de conexão com outros 

objetos.  Neste tópico será ilustrado um exemplo de um observer passivo, ou seja, um objeto que depende 

de referência do outro objeto antes de ser executado.  

As planilhas do Microsoft Excel, por exemplo, ilustra claramente este padrão.  Suponha que 

cada célula do Excel seja um objeto.  Se for adicionada uma fórmula, como mostra a figura 6.5, em uma 

célula  referenciando  que  outras  duas  estão  ligadas  a  elas,  pode-se  dizer  que  o  padrão  observer  foi 

aplicado.  Sempre que a célula B1 for alterada, ela precisa verificar se tem alguém que depende dela, no 

caso de ter, verificar quem, e o que fazer para atualizar os objetos dependentes dela. 

Figura 6.5 – Exemplo de um cálculo no Excel

O padrão  observer  neste  exemplo  atualiza  automaticamente  a  planilha.  Isto  permite  que  o 

usuário visualize imediatamente os resultados da alteração feita por ele.

 

 

6.7. Conclusão
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Os exemplos ilustrados anteriormente neste 
capítulo deixam claro o quanto a utilização de 
padrões de projeto ajudam intensificando a 
qualidade de qualquer aplicação.  Não é preciso 
nenhum conhecimento nenhuma linguagem 
específica, qualquer linguagem que suporte a 
orientação a objetos pode ser usada para a aplicação 
dos mesmos.  É preciso apenas que seja feito todo 
um processo de documentação para verificar quais 
são os problemas, e a melhor solução a ser utilizada.

Muitas aplicações são desenvolvidas utilizando algumas técnicas dos padrões de projeto.  Porém, 
são técnicas que o desenvolvedor utiliza mas não a usa novamente em outro projeto, ou seja, ele está 
sempre criando a mesma técnica em projetos diferentes.  Talvez esteja na hora dos analistas pararem e 
refletirem sobre os padrões.  Com certeza irão perceber que esta é uma técnica poderosíssima.



 

 

 
 

7. CONCLUSÃO
 

Os padrões de projetos descritos nesta obra devem ser usados em soluções que se repetem com 

variações. Não faz sentido o reuso, se o problema só aparece em um determinado contexto. Em geral, os 

padrões de projeto representam soluções que requerem vários passos. Se o número de passos for pequeno, 

ou seja, se o que tem quer ser feito é simples e não vai ser usado novamente, não há a necessidade de ser 

usado os padrões. 

Os padrões de projeto ajudam a colocar ordem no caos, identificando o que constantemente se 

repete  nas  mais  diversas  configurações  de  software.  Eles  representam  experiência  e  conhecimento 

adquiridos, e que podem ser compartilhados entre os desenvolvedores de software. 

Escrever os padrões de projeto é trabalhoso, visto que consiste em um processo iterativo, que 

muitas  vezes  envolve  outros  padrões  aplicados  no  projeto.  Apesar  disso,  o  esforço  vale  a  pena.  A 

disseminação desta prática é de fundamental importância para que um dia todo desenvolvedor de software 

possa utilizar os padrões.

Os  padrões  de  projeto  ajudam  a  escolher  alternativas  de  projeto  que  tornam  um  sistema 

reutilizável  e  a  evitar  alternativas  que  comprometam a  reutilização.  Os  padrões  podem melhorar  a 

documentação e  a  manutenção de  sistemas ao fornecer  uma especificação explícita  de  interações de 

classes e  objetos e  o  seu objetivo subjacente.  Resumindo,  ajudam um projetista  a  obter  um projeto 

“certo” mais rápido.

O uso de padrões atualmente vem preencher a lacuna que existe nos reuso das boas soluções 

utilizadas  em problemas  já  resolvidos  ou  ainda  estão  para  ser  feitos.  Neste  trabalho  foi  feita  uma 

apresentação de diversos padrões.  Foi focado apenas para que servem e onde podem ser aplicados.  Foi 

discutida a eficiência que um padrão pode adicionar em uma aplicação quando qualquer tipo de padrão 

for aplicado na mesma.  

Diversos  trabalhos  futuros  podem  ser  desenvolvidos  aprofundando  ou  dando  um  enfoque 

diferenciado aos temas tratados aqui, tais como:

Ø      A implementação dos padrões em linguagens orientadas a objetos, para enfocar a 

importância e eficiência dos mesmos.



Ø      A implementação de um jogo utilizando as técnicas abordadas e descrevendo sua 

flexibilidade.

Ø      Estratégias para implementação desses conceitos em linguagens não orientadas a 

objetos.

Ø      Um estudo de caso de uma aplicação existente, como por exemplo, um editor de 

imagens, descrevendo todos os padrões que poderiam, ou foram aplicados no mesmo.



APÊNDICE

Padrões Criacionais

Factory Oferece um mecanismo para separar um 
cliente do processo de criação de um 
conjunto de objetos ou produtos 
relacionados.  Oferece uma interface 
para delegar a criação de objetos sem 
especificar a classe concreta.  O factory 
encapsula as regras para instanciar 
objetos e armazena para o cliente o 
conhecimento da classe concreta que 
está sendo instanciada.

Singleton Assegura que somente uma única 
ocorrência de um a classe exista por 
vez.  Força que as aplicações clientes 
trabalhem somente com uma única 
ocorrência de classe e não permite que 
eles criem mais de uma ocorrência.  
Fornece um ponto de acesso único e 
global para que clientes trabalhem com 
um recurso.

Builder Fornece um mecanismo para criação de 
objetos que separa a interface que cria o 
objeto da sua implementação, para que 
a mesma interface possa ser usada para 
criar diferentes tipos de objetos.  Isto 
permite que se possa modificar a 
implementação de um builder sem 
separar os clientes existentes e inclua 
facilmente implementações que serão 
compatíveis com os clientes existentes.



Prototype Oferece um método de criar objetos 
criando cópias de objetos pré-
existentes.  Permite que os clientes 
criem novos objetos, não instanciando o 
objeto, mas informando a outro objeto – 
o prototype – para copiar a sim mesmo.  
Usando o padrão prototype, pode-se 
tornar interna a criação de ocorrências e 
inicialização de novos objetos dentro da 
classe em si.

 

Padrões Estruturais

Bridge Permite que se separe uma interface de 
sua implementação, para que ambos 
possam se modificar 
independentemente.  Utiliza-se um 
padrão bridge quando se quer variar a 
implementação de um método particular 
em tempo de execução e não se quer 
recopilar o código cliente.  Este padrão 
também permite que se personalize uma 
implementação por várias classes de 
interface de um objeto de 
implementação.

Adapter Permite que dois objetos comuniquem-
se embora tenham interfaces 
incompatíveis.  O padrão adapter 
consegue isto usando um objeto 
intermediário que obedece ao objeto 
cliente e delega a execução da 
requisição do cliente para o objeto 



server.

Composite Oferece uma interface unificada que as 
classes collection e leaf podem herdar.  
Definindo uma interface, clientes 
podem tratar itens e coleções de modo 
uniforme dentro de uma hierarquia.  o 
padrão composite elimina a necessidade 
de escrever declarações case que 
dependem do tipo da classe quando 
passa pela hierarquia.

Decorator Permite que responsabilidades 
adicionais seja atribuídas a um objeto 
sem subclassificá-lo.  Permite que um 
objeto inclua nova funcionalidade em 
outro objeto dinamicamente.  O padrão 
decorator inclui um objeto em um 
objeto decorator que inclui 
funcionalidade adicional sem modificar 
a interface do objeto original.  Desde 
que a interface não seja modificada e 
seja implementada completamente pelo 
objeto decorator, vários decorators 
podem ser empilhados para oferecer 
camadas de funcionalidade que são 
adicionadas dinamicamente ao 
componente.

Facade Oferece uma interface relativamente 
simples para um subsistema ou conjunto 
de subsistemas complexos.  Este padrão 
é usado quando um sistema oferece seus 
serviços através da chamada de vários 
procedimentos.  Para que os clientes 
usassem os serviços do sistema, eles 



teriam que estar familiarizados com os 
detalhes de seus subsistemas e 
procedimentos.   O padrão  facade 
protege os clientes dos detalhes dos 
subsistemas fornecendo uma interface 
simples de chamada.  O facade por sua 
vez, realiza as chamadas necessárias 
para seus componentes fornecerem o 
serviço.

Flyweight Oferece um método para unir e 
compartilhar uma grande quantidade de 
contextos.  Permite que um único objeto 
seja usado em vários contextos 
simultaneamente.  É um padrão que 
permite que as aplicações sejam 
desenvolvidas a partir de uma visão 
orientada a objeto sem o custo de criar 
ocorrências de muitos objetos, que 
poderia ser proibitivo e ineficiente.

Proxy Oferece um objeto substituto que delega 
as chamadas do método para outro 
objeto.  Age como um lugar reservado 
de um objeto que podeser usado para 
controlar de forma eficiente o acesso a 
outros objetos.  O proxy imita 
completamente o outro objeto que o 
cliente não sabe que está comunicando 
com um proxy.  O padrão proxy é usado 
sempre que você precisar que um objeto 
receba chamadas de método em 
benefício do outro objeto.

 



Padrões Comportamentais

Observe Define uma dependência um-para-
muitos entre os objetos para que quando 
um objeto mudar sua posição, todos os 
seus dependentes sejam notificados e 
atualizados automaticamente. 

Mediator Cria um objeto que controla a ação 
entre os objetos de um conjunto.  O 
mediator encapsula as regras de ação 
entre os objetos de um conjunto 
relacionando os objetos: os objetos não 
conhecem um ao outro, eles conhecem 
somente o objeto mediator.

Chain of 
Responsibilit
y

Decompõe o remetente de uma 
requisição de seu receptor, permitindo 
que mais de um objeto trate a 
requisição.  A requisição é passada ao 
longo de um grupo ou “cadeia” de 
objetos.  O padrão chain of 
responsibility é usado quando um objeto 
pode tratar uma requisição, mas o 
objeto requisitado não conhece qual 
objeto deve responder à requisição.

Command Usado para transformar um 
procedimento cliente em um objeto.  
Este padrão tem vida própria para que 
possa ter propriedades e 
comportamentos próprios.  O objeto 
command não completa a requisição, ou 
seja, ele recebe a requisição do cliente, 
realiza a função para o qual foi 
designado e então passa a requisição 



para o objeto server que é capaz de 
completar a requisição do cliente.  O 
padrão command permite que você 
adicione inteligência e comportamento 
às chamadas de procedimento sem 
modificar o cliente ou o servidor.

Interpreter Usado para ajudar uma aplicação a 
entender uma declaração natural de 
linguagem e executar a funcionalidade 
pretendida na declaração.  O benefício 
do padrão interpreter é a flexibilidade 
que ele oferece permite que se faça 
facilmente inclusão de novas regras de 
sintaxe e várias implementações de uma 
declaração.

Visitor Usado quando operações devem ser 
realizadas em inúmeros elementos de 
um modelo de objeto.  Sem o visitor, 
este tipo de funcionalidade é 
implementado geralmente propagando 
as operações requisitadas por todo o 
modelo do objeto.  O padrão visitor 
permite que você mantenha um modelo 
de objeto simples abstraindo as 
operações, que devem ser realizadas nos 
elementos do modelo, em objetos 
separados.  Também permite que se 
inclua e remova facilmente operações 
sem tocar nos elementos do modelo.

Interator Oferece um método para acessar os 
membros de uma coleção 
seqüencialmente.  Este padrão separa o 
mecanismo de travessia do 



gerenciamento da situação de um objeto 
agregado.  Remove a interface para 
passar por um grupo de objetos sem 
revelar a representação implícita.  O 
padrão iterator permite que vários 
clientes passem pela mesma coluna e 
estejam em diferentes pontos.

Templete 
method

É um padrão de reutilização de código.  
A chave é colocar o esqueleto de um 
algoritmo dentro de um método.  Passos 
no algoritmo tornam-se métodos 
chamados pelo templete method.  Isto 
mantém o algoritmo global constante, 
enquanto permite que se altere como os 
passos individuais dos algoritmos são 
executados.

Hook Permite que desenvolvedores criem 
flexibilidade em seu código, 
permitindo-os (ou aos últimos 
desenvolvedores) implementar 
funcionalidade atualmente indefinida, 
prevendo o futuro.  Um hook é 
simplesmente uma chamada, a partirde 
um procedimento de trabalho, de um 
procedimento não implementado, 
significando um procedimento anexo 
sem qualquer código de 
implementação.  A chamada para o 
procedimento é conhecida como hook e 
o procedimento vazio é conhecido como 
operação hook.  A operação hook é 
onde o código da funcionalidade futura 
será escrito.



Memento É usado quando um objeto precisa 
gravar sua posição atual para que possa 
voltar a esta posição mais tarde.  O 
padrão memento é mais adequado para 
mostrar a posição de um objeto quando 
você não pode ou não quer carregar o 
criador com a implementação de 
armazenamento e restauração da 
posição.

State Permite que a implementação de um 
objeto mude em tempo de execução 
dependendo da situação interna do 
objeto. Fornece um meio de alterar o 
comportamento de um objeto sempre 
que a situação do objeto mudar.  Para 
executar isso, o objeto delega seu 
comportamento para os objetos 
encapsulados específicos da situação.

Stragy Abstrai uma família de algoritmos de 
objetos individuais que compartilham 
uma interface comum para que eles 
possam ser usados de modo 
intercambiável uma família de 
algoritmos é um grupo de cálculo que 
ajuda a resolver o mesmo problema de 
várias maneiras.
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	Chain of Responsibility
	Decompõe o remetente de uma requisição de seu receptor, permitindo que mais de um objeto trate a requisição.  A requisição é passada ao longo de um grupo ou “cadeia” de objetos.  O padrão chain of responsibility é usado quando um objeto pode tratar uma requisição, mas o objeto requisitado não conhece qual objeto deve responder à requisição.
	Command
	Usado para transformar um procedimento cliente em um objeto.  Este padrão tem vida própria para que possa ter propriedades e comportamentos próprios.  O objeto command não completa a requisição, ou seja, ele recebe a requisição do cliente, realiza a função para o qual foi designado e então passa a requisição para o objeto server que é capaz de completar a requisição do cliente.  O padrão command permite que você adicione inteligência e comportamento às chamadas de procedimento sem modificar o cliente ou o servidor.
	Interpreter
	Usado para ajudar uma aplicação a entender uma declaração natural de linguagem e executar a funcionalidade pretendida na declaração.  O benefício do padrão interpreter é a flexibilidade que ele oferece permite que se faça facilmente inclusão de novas regras de sintaxe e várias implementações de uma declaração.
	Visitor
	Usado quando operações devem ser realizadas em inúmeros elementos de um modelo de objeto.  Sem o visitor, este tipo de funcionalidade é implementado geralmente propagando as operações requisitadas por todo o modelo do objeto.  O padrão visitor permite que você mantenha um modelo de objeto simples abstraindo as operações, que devem ser realizadas nos elementos do modelo, em objetos separados.  Também permite que se inclua e remova facilmente operações sem tocar nos elementos do modelo.
	Interator
	Oferece um método para acessar os membros de uma coleção seqüencialmente.  Este padrão separa o mecanismo de travessia do gerenciamento da situação de um objeto agregado.  Remove a interface para passar por um grupo de objetos sem revelar a representação implícita.  O padrão iterator permite que vários clientes passem pela mesma coluna e estejam em diferentes pontos.
	Templete method
	É um padrão de reutilização de código.  A chave é colocar o esqueleto de um algoritmo dentro de um método.  Passos no algoritmo tornam-se métodos chamados pelo templete method.  Isto mantém o algoritmo global constante, enquanto permite que se altere como os passos individuais dos algoritmos são executados.
	Hook
	Permite que desenvolvedores criem flexibilidade em seu código, permitindo-os (ou aos últimos desenvolvedores) implementar funcionalidade atualmente indefinida, prevendo o futuro.  Um hook é simplesmente uma chamada, a partirde um procedimento de trabalho, de um procedimento não implementado, significando um procedimento anexo sem qualquer código de implementação.  A chamada para o procedimento é conhecida como hook e o procedimento vazio é conhecido como operação hook.  A operação hook é onde o código da funcionalidade futura será escrito.
	Memento
	É usado quando um objeto precisa gravar sua posição atual para que possa voltar a esta posição mais tarde.  O padrão memento é mais adequado para mostrar a posição de um objeto quando você não pode ou não quer carregar o criador com a implementação de armazenamento e restauração da posição.
	State
	Permite que a implementação de um objeto mude em tempo de execução dependendo da situação interna do objeto. Fornece um meio de alterar o comportamento de um objeto sempre que a situação do objeto mudar.  Para executar isso, o objeto delega seu comportamento para os objetos encapsulados específicos da situação.
	Stragy
	Abstrai uma família de algoritmos de objetos individuais que compartilham uma interface comum para que eles possam ser usados de modo intercambiável uma família de algoritmos é um grupo de cálculo que ajuda a resolver o mesmo problema de várias maneiras.
	 

